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RESUMO 

 

Este trabalho é uma proposta de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

(UEPS), referente ao conteúdo de morfologia de galáxias. As UEPS são sequências de 

ensino à luz da teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, e propostas por 

Marco Antônio Moreira. A UEPS produzida foi capaz de proporcionar aulas 

diferenciadas, procurando utilizar materiais e atividades potencialmente significativos, 

como por exemplo, ferramentas audiovisuais, slides, simulações, experimentos, e 

atividades como questionários, resumos, diálogos, produção de mapas mentais e 

conceituais, atividades em grupos, quiz e produção de maquetes, de forma que o aluno 

se tornasse protagonista durante o processo de ensino-aprendizagem, sendo possível 

observar um progresso conceitual por parte dos estudantes durante a realização destas 

atividades. A UEPS desenvolvida neste trabalho foi aplicada a seis turmas do ensino 

médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Vieira Pimentel, no 

município de Viana-ES. Ao final do trabalho é apresentado o produto educacional, o 

qual consiste em um guia didático na forma de UEPS para o ensino de morfologia de 

galáxias. 

Palavras-chave: Morfologia de Galáxias. Aprendizagem Significativa. Unidades de 

Ensino Potencialmente Significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work is a proposal for a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU), referring 

to the morphology content of galaxies. The PMTU are teaching sequences in light of 

David Ausubel's theory of Meaningful Learning, and proposed by Marco Antônio 

Moreira. The PMTU produced, was able to provide differentiated classes, seeking to use 

potentially significant materials and activities, such as audiovisual tools, slides, 

simulations, experiments, and activities such as: questionnaires, abstracts, dialogues, 

production of mind and conceptual maps, group activities, quiz, production of models, 

so that the student became protagonist during the teaching-learning process, being 

possible to observe a conceptual progress on the part of the students during the 

performance of these activities. The PMTU developed in this work, was applied to six 

classes of high school, of the state elementary and high school Nelson Vieira Pimentel, 

from the municipality of Viana-ES. At the end of the work was presented the 

educational product, which consists of a didactic guide in the form of PMTU for the 

teaching of morphology of galaxies. 

Keywords: Galaxy Morphology. Meaningful Learning. Potentially Significant Teaching 

Units. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de física na educação básica pública confronta vários obstáculos em busca de um 

ensino-aprendizagem de qualidade, tais como: ausência e/ou desqualificação de professores, 

quantidade de aulas semanais reduzidas contrastando com um conteúdo demasiadamente 

extenso, falta e/ou ineficazes estruturas extraclasse, (como laboratórios de ciências e de 

informática), entre outros. Além disso, os conteúdos de Física, geralmente são ministrados de 

forma mecânica. 

Segundo MOREIRA (2009, p. 10 -11), aprendizagem mecânica é: 

Aquela em que novas informações são aprendidas praticamente sem interagirem 

com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva, sem ligarem-se a 

conceitos subsunçores específicos. A nova informação é armazenada de maneira 

arbitrária e literal, não interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e 

pouco ou nada contribuindo para sua elaboração e diferenciação.  (MOREIRA, 

2009, p. 10 – 11). 

Nesse modelo habitual, o professor transfere e sedimenta o conhecimento na estrutura 

cognitiva do aluno, tornando sua participação no processo de ensino-aprendizagem 

indiferente, onde lhe cabe apenas a função passiva de decorar, copiar esses conceitos/dados, 

afim de que possam ser utilizados em testes, avaliações, entre outros.   

Portanto, é necessário que esse modelo habitual de ensino-aprendizagem seja modificado, 

afim de que os conhecimentos transmitidos perdurem mais no cognitivo do aluno. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) indicam a necessidade de desenvolver nos 

alunos habilidades e competências para além de problemas clássicos por meio de situações-

problema que estão presentes em seu cotidiano e que exijam criticidade e tomada de decisão 

por parte dos alunos. Os PCN´s ainda tratam sobre outras habilidades a serem trabalhadas e 

desenvolvidas, tais como: a capacidade de selecionar, analisar, interpretar e relacionar 

informações e dados.   
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Dessa forma, esse trabalho, que por meio de uma Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) para trabalhar a morfologia de galáxias como tópico de Astronomia com 

alunos do ensino médio, visa contribuir para modificar o quadro presente da educação básica, 

fazendo com que o aluno possa se apropriar desse tema para ser utilizado posteriormente, que 

este tema possua significado para ele durante o processo de aprendizagem, visando os 

princípios da aprendizagem significativa de David Ausubel, e que possibilite ao professor se 

reinventar no aspecto em que deixe de ser um distribuidor do saber e avaliador da 

aprendizagem, para ser um mediador do saber, contribuindo assim para que o aluno aproxime-

se cada vez mais do conhecimento e que este tenha significado para o mesmo. 

Segundo GAMA; HENRIQUE (2010. p. 11) 

Digamos que a ciência astronômica poderia, facilmente, mostrar-se como tema de 

motivação, dadas algumas características cativantes que possui. É difícil manter 

indiferença frente ao céu ou a imagens de nebulosas, galáxias, cometas e planetas. 

Animações abundantes na internet apresentam escalas de tamanho no universo, e 

colocam em pauta o lugar do homem, enquanto ser físico, químico e vivo, no 

universo. GAMA; HENRIQUE (2010. p. 11) 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999): 

Compreender como a evolução de uma estrela está ligada ao oxigênio que 

respiramos, ou mesmo nos situarmos numa escala espaço-temporal capaz de nos 

fazer pensar sobre a própria evolução da espécie – inclusive em termos filosóficos, 

dá ao ensino da Astronomia no Ensino Médio um papel importante na formação do 

cidadão. (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. BRASIL, 1999). 

Segundo LANGHI; NARDI (2007). 

Astronomia possui uma série de tópicos que poderiam ser tratados em qualquer 

momento do ano letivo, inclusive em seu início, com maior potencial motivacional. 

No entanto, é preciso ficar atento a uma série de pequenos erros conceituais a que os 

alunos são submetidos – inclusive por livros didáticos – que acabam por contribuir 

para a formação de concepções alternativas.  (LANGHI; NARDI, 2007).   

Segundo DIAS, C. A. C. M.; RITA, J. R. S. (2008). 

 
Devido ao seu elevado caráter interdisciplinar e à possibilidade de diversas 

interfaces com outras disciplinas (Física, Química, Biologia, História, Geografia, 

Educação Artística, ...), os conteúdos de Astronomia podem proporcionar aos alunos 

uma visão menos fragmentada do conhecimento, pensando mais adiante, esta 

disciplina ainda poderia atuar como integradora de conhecimentos. Uma amostra 

prática dessa interdisciplinaridade está ligada à evolução tecnológica que o estudo da 

astronomia tem propiciado em diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, o 

desenvolvimento de antenas, espelhos, telescópios, vem permitindo o 

monitoramento do espaço e da própria Terra, facilitando a pesquisa nas áreas das 

ciências espaciais, meteorologia, telecomunicações e geociências, além de colaborar 

com as correções de alguns problemas oftalmológicos. (DIAS, C. A. C. M.; RITA, J. 

R. S. 2008). 
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Há a necessidade de uma transposição didática que torne o aprendizado realmente 

significativo, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa. Guimarães (2009) trata dessa 

questão ao considerar o que denomina de “necessária e perigosa interação entre o 

conhecimento do aprendiz e o conteúdo a ser ensinado visando à aprendizagem significativa 

dos conteúdos de Astronomia”. (Ibid, p.87). 

Segundo GUIMARÃES (2009): 

O conhecimento de ciências (Física especificamente) ensinado na escola não é 

produzido nesse ambiente, mas no da pesquisa. Portanto, os conteúdos presentes no 

currículo escolar foram produzidos pela academia e transferidos para o ambiente 

escolar. Todavia, os saberes tais como se apresentam aos especialistas da área 

seriam incompreensíveis aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Logo, é 

necessário promover transformações no texto que apresenta aquele saber no intuito 

de torná-lo compreensível no contexto de ensino. O Saber, tal como ´e ensinado, é 

necessariamente diferente do saber inicialmente designado como o saber a ser 

ensinado. Esse processo de transferência do conhecimento do contexto científico 

para o escolar promovendo as alterações necessárias ao entendimento do estudante é 

denominado por Chevallard (2005) de transposição didática. (GUIMARÃES, 2009). 

A escolha do tema é devido ao fascínio que desperta nos alunos, e que durante algumas aulas, 

temas relacionados a galáxias e astronomia são propostos por parte dos mesmos, a inserção 

que temas relacionados à astronomia possuem na sociedade em geral, (seja través de mídias 

sociais, revistas, jornais, séries ou cinema) e os impactos que debates e novas descobertas 

nessas áreas podem trazer, não só para contribuição do aprendizado, mas também para a 

compressão do mundo e do universo de uma maneira geral pelo aluno. 

Segundo PERCY (1998): 

A educação é importante para os astrônomos porque afeta o recrutamento e a 

formação de futuros astrônomos e porque afeta a sensibilização, a compreensão e a 

apreciação da astronomia por parte dos contribuintes e políticos que nos apoiam. 

Temos a obrigação de compartilhar a emoção e o significado do nosso trabalho com 

os alunos e o público. A educação é muitas vezes negligenciada pela comunidade 

científica e profissional - não por nós, é claro - e por muitas universidades de 

pesquisa. (PERCY 1998). 

 Nessa perspectiva, os objetivos gerais desse trabalho, implicam em propor uma sequência 

didática no modelo de UEPS para o conteúdo de morfologia de galáxias, além de identificar e 

analisar indícios de aprendizagem significativa por meio de uma sequência didática no 

modelo de UEPS, utilizando ferramentas que possibilitem uma aprendizagem relevante e 

contextualizada para o aluno. Procura-se também, de forma específica, utilizar mídias no 

ensino de física, abordar um tópico da astronomia no ensino de física para o ensino médio e 

utilizar um software como ferramenta de aprendizagem. Um objetivo específico é observar a 
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capacidade dos alunos em identificar e relacionar os assuntos abordados em seu cotidiano e 

sua relevância para a sociedade atual.  

Outro objetivo específico é desenvolver um guia didático do conteúdo de morfologia de 

galáxias. Ademais, este trabalho não visa apenas promover o interesse e despertar crítico dos 

estudantes para os conhecimentos científicos e suas áreas e transformar o processo habitual de 

ensino-aprendizagem em um processo diferente, mas também mostrar aos alunos que os 

conteúdos discutidos nesse trabalho, podem contribuir para a sociedade de uma maneira geral. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo abordará a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, que é a 

norteadora desse trabalho, e as UEPS de Marco Antônio Moreira. 

2.1 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL 

Para compreender corretamente a teoria de Ausubel, devemos verificar os tipos de 

aprendizagem. Portanto, vale destacar três tipos gerais de aprendizagem: cognitiva, afetiva e 

psicomotora. A aprendizagem cognitiva resulta do armazenamento organizado de 

informações na mente daquele que aprende, e esse complexo organizado é denominado 

estrutura cognitiva. 

Já a aprendizagem afetiva, resulta de sinais que são internos ao indivíduo, e que podem ser 

identificadas com experiências, como por exemplo, prazer e dor. Vale salientar que algumas 

dessas experiências afetivas acompanham as experiências cognitivas. Logo, a aprendizagem 

afetiva é concomitante com a cognitiva, e por sua vez, a aprendizagem psicomotora envolve 

respostas musculares, que é adquirida mediante treino e prática.  

Ausubel é um representante do cognitivismo, e como tal, propõe uma explicação 

teórica do processo de aprendizagem, segundo o ponto de vista cognitivista, embora 

reconheça a importância da experiência afetiva. Para ele, aprendizagem significa 

organização e integração do material na estrutura cognitiva. Como outros teóricos do 

cognitivismo, ele se baseia na premissa de que existe uma estrutura na qual essa 

organização e integração se processam. É a estrutura cognitiva.  (MOREIRA,2011). 

2.1.1 Esquema geral de aprendizagem 

Iniciaremos falando um pouco sobre a estrutura cognitiva, que para Ausubel é o conteúdo 

total e organizado de ideias de um dado indivíduo, ou seja, tudo aquilo que o indivíduo 

aprendeu, soma de informações, de ideias, conceitos, proposições, de maneira organizada e 

muitas vezes, essa organização segue uma hierarquia de conceitos mais gerais para conceitos 

mais específicos. 

A ênfase de Ausubel se dá na aquisição, no armazenamento e na organização das ideias no 

cérebro do indivíduo, isto é, você adquire certa informação/ideias, logo em seguida armazena, 

através de certos processos, como por exemplo, memorização, organizando também, essas 

informações/ideias no cérebro. 
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Além dessa organização hierarquizada, na estrutura cognitiva também se ancoram e se 

reordenam novos conceitos/ideias que o indivíduo vai progressivamente internalizando e 

aprendendo. Toda estrutura cognitiva tem pontos de ancoragem. A estrutura cognitiva está 

ligada com outro conceito fundamental, que é o da aprendizagem. 

Para Ausubel, a aprendizagem é uma ampliação da estrutura cognitiva através da 

incorporação de novas ideias a ela. Ou seja, na medida em que aprendemos, estamos 

ampliando nossa estrutura cognitiva e dependendo da forma como são incorporadas, 

poderemos ter um aprendizado que varia do mecânico ao aprendizado significativo. 

Aprendizagem significativa é um processo, aonde uma nova informação vai se 

relacionar/interagir com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Em 

contrapartida, a aprendizagem mecânica é um processo, onde a nova informação não se 

relaciona de forma clara com nenhuma ideia existente. Para Ausubel, há um contínuo na 

aprendizagem, ora aprendemos de forma significativa, ora aprendemos de forma mecânica. 

É importante falar sobre como a aprendizagem pode ser processada de algumas formas 

diferentes. Uma dessas formas é a aprendizagem por recepção, a qual consiste em: tudo o que 

deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz em uma forma final, através de vídeo, aula, 

filme, etc. Importante entender que a aprendizagem não deve ocorrer de forma passiva, pois 

deve haver uma ligação como a estrutura cognitiva do indivíduo. 

Outro processo de aprendizagem é definido como aprendizagem por descoberta, onde o 

conteúdo/conceito principal a ser aprendido, deve ser descoberto pelo aprendiz. 

Diferentemente da aprendizagem por recepção, ao invés de receber a informação, ele irá 

descobrir essa informação. 

Neste contexto, segue abaixo, conforme exemplificado na Figura 1 (AUTOR, 2019), um 

esquema simples sobre a estrutura geral de aprendizagem. 
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Figura 1- Estrutura geral de aprendizagem 

      
Fonte: Autor (2019). 

Segundo RABELO 

Não se deve fazer confusão entre Aprendizagem Significativa e Aprendizagem 

Mecânica, e Aprendizagem Receptiva e Aprendizagem por Descoberta. Uma 

aprendizagem pode ocorrer mais por recepção ou mais por descoberta. Uma 

aprendizagem por descoberta pode ser mais mecânica ou mais significativa; uma 

aprendizagem por recepção também pode ser mais mecânica ou mais significativa. 

O fato de uma aprendizagem ser mais mecânica ou mais significativa representa a 

forma através da qual uma nova informação é adquirida (questão de aprendizagem); 

o fato de uma aprendizagem ser mais receptiva ou mais por descoberta representa a 

abordagem instrucional empregada (questão de ensino).  (RABELO). 

2.1.2 Subsunçores 

Para definir o conceito de subsunçor, apresento uma frase de Ausubel: “Se eu tivesse que 

reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto: o fator singular mais 

importante que influência na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o 

que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos” (AUSUBEL, 1968). 

Subsunçor é um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na estrutura cognitiva do 

aprendiz que serve de ponto de ancoragem para uma nova informação, permitindo ao 

indivíduo atribuir-lhe significado. “Subsunçores seriam, então, conhecimentos prévios 
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especificamente relevantes para a aprendizagem de outros conhecimentos. ” (MOREIRA, 

2010). 

 

2.1.2.1 Origem dos subsunçores 

A aprendizagem significativa de Ausubel pressupõe a existência de subsunçores, e que estes 

irão estabelecer uma relação como o novo conteúdo a ser aprendido, porém, nem sempre na 

estrutura cognitiva do aprendiz existe esse conceito subsunçor.  

Uma possível fonte seria a aprendizagem mecânica. Quando o indivíduo não conhece nada de 

um determinado assunto, ele precisa buscar essa informação, pois como ele não possui na sua 

estrutura cognitiva um ponto de ancoragem, o indivíduo não tem um subsunçor. Assim, ele 

recebe a nova informação e aprenderá de forma mecânica, que deve ser utilizada até que 

alguns desses elementos sirvam de subsunçores na estrutura cognitiva. 

Na medida em que a aprendizagem mecânica vai sendo substituída por uma aprendizagem 

significativa, os subsunçores vão evoluindo, ampliando a possibilidade de ancorar novas 

informações. 

Outro conceito proposto por Ausubel, para explicar a origem dos subsunçores são os 

chamados organizadores prévios. Dentro do processo de aprendizagem, Ausubel recomenda o 

uso de organizadores prévios que sirvam de âncora para aprendizagem e desenvolvam os 

conceitos subsunçores, e, que facilitem a aprendizagem subsequente. 

Organizadores prévios são materiais introdutórios que são apresentados antes do material 

geral a ser aprendido em si. Segundo (MOREIRA, 2010): 

Organizador prévio é um recurso instrucional apresentado em um nível mais alto de 

abstração, generalidade e inclusividade em relação ao material de aprendizagem. 

Não é uma visão geral, um sumário ou um resumo que geralmente estão no mesmo 

nível de abstração do material a ser aprendido. Pode ser um enunciado, uma 

pergunta, uma situação-problema, uma demonstração, um filme, uma leitura 

introdutória, uma simulação. Pode ser também uma aula que precede um conjunto 

de outras aulas. As possibilidades são muitas, mas a condição é que preceda a 

apresentação do material de aprendizagem e que seja mais abrangente, mais geral e 

inclusivo do que este.  (MOREIRA, 2010). 

Para Ausubel, a principal função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o 

aprendiz já sabe e o que ele deve saber, afim de que aquele material seja aprendido de forma 

significativa. 
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2.1.3 Condições para ocorrência da aprendizagem significativa  

Basicamente, Ausubel propõe duas condições para que uma aprendizagem possa ser 

significativa.  

A primeira condição para que ocorra a aprendizagem significativa é que o material aprendido 

precisa ser relacionável, incorporável a estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não-

arbitrária, além da presença se subsunçores adequados.  

“É importante enfatizar aqui que o material só pode ser potencialmente significativo, não 

significativo: não existe livro significativo, nem aula significativa, nem problema 

significativo, ..., pois o significado está nas pessoas, não nos materiais. ” (MOREIRA, 2010). 

Está é uma condição em que a informação/conteúdo a ser aprendido precisa ter uma relação 

com o subsunçores que estão na estrutura cognitiva do indivíduo. Se esta relação não existir, 

não ocorrerá uma aprendizagem significativa. 

A segunda condição para que ocorra a aprendizagem significativa é que o aprendiz deve 

manifestar disposição para relacionar o novo material a sua estrutura cognitiva. Esta condição 

indica que se a intenção do aprendiz for simplesmente memorizar o material, o produto da 

aprendizagem será mecânico, e não significativo. 

 A segunda condição é talvez mais difícil de ser satisfeita do que a primeira: o 

aprendiz deve querer relacionar os novos conhecimentos, de forma não-arbitrária e 

não-literal, a seus conhecimentos prévios. É isso que significa predisposição para 

aprender. Não se trata exatamente de motivação, ou de gostar da matéria. Por 

alguma razão, o sujeito que aprende deve se predispor a relacionar (diferenciando e 

integrando) interativamente os novos conhecimentos a sua estrutura cognitiva 

prévia, modificando-a, enriquecendo-a, elaborando-a e dando significados a esses 

conhecimentos.  (MOREIRA, 2010). 

“Resumindo, são duas as condições para aprendizagem significativa: material potencialmente 

significativo (que implica logicidade intrínseca ao material e disponibilidade de 

conhecimentos especificamente relevantes) e predisposição para aprender.” (MOREIRA, 

2010). 

2.1.4 Evidências da aprendizagem significativa  

Segundo Moreira (2010):  



17 
 

 

Para Ausubel, a compreensão genuína de um conceito ou proposição implica a posse 

de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis. Porém, ao se testar 

essa compreensão, deve-se tomar cuidado para não obter apenas respostas 

mecanicamente memorizadas. Propõe, então, que ao procurar evidência de 

compreensão significativa, a melhor maneira de evitar a “simulação da 

aprendizagem significativa” é formular questões e problemas de uma maneira nova e 

não familiar, que requeira máxima transformação do conhecimento adquirido.  

(MOREIRA, 2010). 

Em tudo aquilo que for aprendido, o aprendiz precisa ter clareza do significado, ter precisão, 

saber diferenciar esse conceito/informação, como também saber transferir essa informação. 

2.1.5 Tipos de aprendizagem 

Ausubel distingue três tipos de aprendizagem significativa: representacional, conceitual e 

proposicional. 

2.1.5.1 Aprendizagem representacional 

Essa aprendizagem envolve a atribuição de significados a determinados símbolos, no caso, 

tipicamente palavras. Isso é a identificação, em significado, de símbolos com seus referentes, 

por exemplo, objetos, eventos e conceitos. Os símbolos passam a significar para o indivíduo, 

aquilo que seus referentes significam. 

Exemplo: Depois de observar várias vezes a relação entre a palavra bola e o conteúdo 

cognitivo, que seria a imagem visual do objeto, a apresentação apenas da palavra será capaz 

de provocar no aprendiz a imagem visual da bola. Na medida em que você apresentar apenas 

a palavra e não apresentar mais o objeto ao aprendiz, ele consegue estabelecer a relação entre 

este símbolo e o objeto, e por isso essa aprendizagem é representacional, porque a palavra 

bola representa o objeto circular, então, a palavra é o significado do objeto circular. 

 

2.1.5.2 Aprendizagem conceitual 

Então o que são os conceitos? Conceitos podem ser objetos, eventos, situações e propriedades 

que possuem atributos de critérios comuns e que são nomeados mediante alguns símbolos. 

Desta forma, Ausubel distingue dois processos para aquisição de conceitos. O primeiro 

processo ele chama de formação de conceitos, onde em seu processo de formação, o conceito 

se adquire pela experiência. 
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Exemplo: O aprendiz adquire o conceito de bola através do contato com a mesma e da 

interação com os outros. Então, ele pode não saber falar ainda, não ter a linguagem ainda, mas 

ele tem um contato com o objeto. A partir do momento em que ele adquire a linguagem e 

aprende a falar, a se comunicar por meio das palavras e das frases, ele vai ao mesmo tempo 

estabelecer uma aprendizagem representacional, porque ele vai estabelecer a relação entre o 

símbolo, a palavra bola e objeto bola, e também vai formar um conceito, uma vez que ele teve 

um contato com objeto bola, ele interagiu com aquele objeto bola e também interagiu com 

outras pessoas que lhe falaram: “olha, pega a bola!” , “segura a bola!”, assim, ele pode 

aprender de forma representacional e ao mesmo tempo de forma conceitual, ou seja, vai 

aprender por conceitos.  

Também temos a assimilação de conceitos. No processo de assimilação de conceitos o 

conceito se produz na medida em que se amplia o vocabulário, onde, os atributos e as 

qualidades dos conceitos são usados para fazer definições. 

Exemplo: O aprendiz vai poder distinguir os tamanhos, as formas e as cores, e a afirmar então 

que uma determinada bola é usada no futebol e que ela tem as cores preto e branco, traz 

pentágonos pretos com hexágonos brancos, e desta forma, ele vai assimilando conceitos. A 

assimilação implica exatamente na ampliação do vocabulário, são adicionados novos atributos 

e esses atributos dos conceitos são usados então para fazer as definições. 

2.1.5.3 Aprendizagem proposicional 

Aprendizagem proposicional é a combinação e relação de várias palavras, de forma então a 

produzir uma nova proposição, e essa proposição, vai unir os significados conotativo e 

denotativo. Lembrando que o significado conotativo é a ideia de sentido figurado e denotativo 

de sentido real. 

Exemplo: A frase A bola vermelha é bonita; bonita aqui seria o fator conotativo, sentido 

figurado, porque ele tem uma carga emotiva, e o adjetivo vermelha seria o fator denotativo, já 

que denota sua característica em ser vermelha. Este exemplo mostra uma aprendizagem 

proposicional porque ela combina e relaciona várias palavras, produzindo uma nova 

proposição tanto de significado denotativo quanto conotativo. 

2.1.6 Assimilação 
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Junto com os tipos de aprendizagem temos mais um conceito importante na teoria de 

Ausubel, que é o conceito de assimilação. Com o objetivo de deixar mais claro e preciso o 

processo de aquisição e organização dos significados, e dos conceitos na estrutura cognitiva, 

Ausubel propôs a teoria da assimilação. 

A priori, assimilação é um processo que ocorre quando um conceito ou proposição A, 

potencialmente significativo é assimilado sobre uma ideia ou conceito mais inclusivo que já 

existe na estrutura cognitiva, ou seja, essa nova informação potencialmente significativa, é 

relacionada e assimilada por um conceito subsunçor mais inclusivo na estrutura cognitiva. 

Exemplo: O conceito aqui geral seria bola, representada aqui pela bola de futebol e pela letra 

A. O conceito bola de baseball e baseball, que é uma nova informação, é relacionado e 

assimilado por um conceito mais amplo, mais inclusivo, que já existe na estrutura cognitiva. 

Então, ele é assimilado como um exemplo, como uma extensão, como uma elaboração, ou 

como uma qualificação do mesmo. 

 No referido caso ele é utilizado como uma extensão, haja vista que já se conhecia o conceito 

bola, e aí, é ampliado esse conceito com a inserção dessa nova informação potencialmente 

significativa, bola de beisebol.   

A partir disso temos um produto internacional. Esse subsunçor se modificou, pois não temos 

mais só a bola de futebol ali, nós temos a bola de beisebol que se junta à bola de futebol e à 

bola de tênis. Não há só a nova informação bola de beisebol, mas também o conceito 

subsunçor bola, com o qual a nova informação se relaciona e são modificados. Essa interação 

entre a nova informação e o conceito já existente gera um processo de mudança, além disso, 

eles vão permanecer relacionados, serão coparticipantes de uma nova unidade, ou seja, o 

subsunçor modificado. 

Concomitante a esse processo de assimilação, temos outro processo de assimilação, chamada 

de assimilação obliteradora. Imediatamente após aprendizagem significativa, começa o 

segundo estágio da assimilação, a assimilação obliteradora. Obliterar significa desaparecer 

pouco a pouco, dentre outras palavras, as novas informações tornam-se espontâneas e 

progressivamente menos dissociáveis de seus subsunçores até que não seja mais reproduzível 

como entidades individuais. 
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A nova informação que se incorporou ou que se uniu a uma informação existente na estrutura 

cognitiva a um subsunçores existente na estrutura cognitiva. Gradativamente, essas 

informações vão se tornando menos dissociáveis, não sendo possível mais conseguir separá-

las até que não exista mais forma de separá-las, portanto, não serão mais representadas como 

entidades individuais. 

Exemplo: Veja como pode ser assimilado o conceito de submarino. Imagine que o novo 

conceito seja submarino. Submarino é uma embarcação que é capaz de se locomover de forma 

submersa na água. O aprendiz tinha na sua estrutura cognitiva um conceito subsunçor 

embarcação, o qual seria aquele veículo que se locomove na água, a princípio na superfície. 

Quando existe uma relação entre o novo conceito submarino com o subsunçor embarcação, 

temos uma combinação destes, que seria um veículo aquático, capaz de se mover de forma 

submersa. Assim, o subsunçor original passa a englobar também, no caso embarcação e o 

novo conceito, submarino. 

Desta forma, eles se tornam uma embarcação que pode se mover abaixo da superfície da água, 

desta maneira, nós temos aí uma assimilação obliteradora. Agora você já não separa mais 

submarino de embarcação, pois você tem um veículo aquático capaz de se mover de forma 

submersa. 

2.1.7 Formas de aprendizagem 

Vamos então para as formas de aprendizagem. Falamos um pouco sobre os tipos de 

aprendizagem e agora falaremos sobre as formas de aprendizagem. A nova informação vai 

adquirir um determinado significado por conta da interação que ela tem com o subsunçor, e 

com isso, existe uma forma de se aprender. A forma como a nova informação se relaciona 

com o subsunçor vai ser diferente. 

A primeira forma é a forma subordinada. A forma de aprendizagem subordinada ocorre 

quando uma nova informação estabelece uma relação de subordinação com o material pré-

existente na estrutura cognitiva. Aquele novo material que foi apreendido guarda uma relação 

de subordinação com o conceito subsunçor presente na estrutura cognitiva. 

Exemplo: Suponha que você tem um material pré-existente na estrutura cognitiva 

representada por classe de mamíferos, onde esse é um conceito, um subsunçor, que você tem 

presente na sua estrutura cognitiva.  A nova informação é baleia. Então, você tem a 
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informação baleia. Esse é o novo material, pois o aprendiz conhece a classe dos mamíferos, e 

aprenderá sobre mais um exemplar dessa categoria. O novo material baleia está subordinado 

ao material preexistente, classe de mamíferos, logo, classe de mamíferos do ponto de vista da 

hierarquia está acima de baleia, então, baleia se subordina a um conceito maior, mais amplo 

que é o de classe de mamíferos, no caso, o subsunçor. 

A segunda forma é a forma de aprendizagem superordenada.  Nesse caso, é exatamente o 

contrário da subordinada, pois aqui o conceito ou a nova informação potencialmente 

significativa, é mais geral, é mais inclusiva do que os conceitos subsunçores existentes na 

estrutura cognitiva. Dessa forma, esta nova informação vai assimilar, vai incorporar esses 

conceitos que estavam na estrutura cognitiva. 

Exemplo: Uma criança já conhece as vogais, consequentemente, as vogais seriam material 

preexistente na estrutura cognitiva. A criança vai ter que aprender todas as consoantes, que 

seria um material potencialmente significativo, mais geral e inclusivo. E como juntar essas 

consoantes com as vogais? Formando sílabas, palavras e frases, então, a nova informação é 

mais geral e mais inclusiva do que o material pré-existente, por isso, existe uma 

superordenação, uma vez que a nova informação é mais ampla, mais inclusiva e vai 

incorporar o material pré-existente na sua estrutura, formando um novo material, um novo 

subsunçor mais geral, mais inclusivo. 

A terceira forma de aprendizagem é a aprendizagem combinatória. Mas, quando ocorre a 

aprendizagem combinatória? Essa aprendizagem ocorre quando ela não pode ser assimilada 

por subordinação, e nem capaz de ser assimilada por superordenação. Nesse caso, se faz 

necessário o uso das analogias. 

Exemplo: Um professor pode utilizar o ovo como analogia para explicar uma célula e as suas 

partes básicas, como núcleo, citoplasma e membrana. Assim, existe uma combinação, porque 

como você não aprende nem subordinando, nem superordenando, você faz uma combinação 

através do uso das analogias, e dessa forma, proporciona a aprendizagem. Ou seja, já existe 

um organizador prévio na estrutura cognitiva que é o ovo, uma vez que de alguma forma em 

algum momento da vida aquele aprendiz descobriu, aprendeu o que era um ovo, e logo, se faz 

o uso desse organizador prévio, combinando este organizador prévio com a nova informação, 

no caso, a célula, e você vai comparando as partes do ovo, com as partes da célula. Nesta 

situação você tem um tipo de aprendizagem, que é chamada de combinatória. 
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Dentro desse processo de aprendizagem é importante destacar que ocorre o que nós 

chamamos de uma diferenciação progressiva e de uma reconciliação integrativa.  Bom, a 

diferenciação progressiva ocorre na aprendizagem por subordinação, porque na aprendizagem 

por subordinação, um novo material interage e ancora um conceito subsunçor. Assim, o 

conceito original vai sendo progressivamente detalhado e especializado, evoluindo através das 

assimilações subordinadas. 

Exemplo: Suponha que o conceito original, o subsunçor preexistente na estrutura cognitiva, 

seja sal de cozinha. A grande maioria das pessoas sabe do que se trata o sal utilizado na 

confecção de muitos alimentos para temperá-los. Num dado momento, o aprendiz vai entrar 

em contato com o sal rosa do Himalaia, o qual leva esse nome por causa da coloração rosada e 

também porque ele se encontra nas montanhas do Himalaia. Mais adiante, ele conhece o sal 

Kosher, que é um tipo de sal utilizado na tradição judaica e também vai conhecer o sal negro, 

também conhecido como Kala Namak, que é um sal indiano de coloração escura. 

O conceito sal foi progressivamente detalhado e especializado, evoluindo assim, por meio de 

assimilações subordinadas lembrando a ideia de aprendizagem subordinada, uma vez que 

você tem um conceito inicial mais amplo, mais inclusivo, que vai acolher e vai ancorar uma 

nova informação. No caso, o subsunçor inicial era o sal de cozinha e ele foi gradativamente, 

progressivamente incorporando outras informações como o sal rosa, o sal Kosher e o sal 

negro. Então, nós temos uma diferenciação progressiva, pois o subsunçor inicial sal foi sendo 

modificado de forma progressiva, de forma gradativa e incorporando novas informações, já 

que antes ele era básico, agora ele é mais detalhado e mais especializado, e tudo isso, por 

assimilações subordinadas, ou seja, as novas informações que foram sendo introduzidas nunca 

eram maiores, mais amplas ou mais inclusivas do que a existente. 

Isso também ocorre com a aprendizagem superordenada e combinatória. Nesse caso ocorre o 

que nós chamamos de uma reconciliação integrativa. Na aprendizagem por superordenação ou 

na combinatória, as ideias estabelecidas na estrutura podem reorganizar-se e adquirir novos 

significados. Ausubel define essa recombinação de elementos, como reconciliação integrativa. 

Exemplo: Vamos supor que o subsunçor inicial seja o sal Kosher e que em um determinado 

momento, o aprendiz conheceu o sal Kosher. Então, ele tem já na sua estrutura cognitiva essa 

informação. Posteriormente, o aprendiz foi realizar um estudo sobre religiões e se deparou 

então com a tradição judaica e nesse momento descobre que o termo Kosher é utilizado para 
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designar os tipos de alimentos que são permitidos de acordo com as leis judaicas. Dessa forma 

então, uma ideia que estava estabelecida na estrutura cognitiva, no caso o sal Kosher, foi 

reorganizada, e ela vai ganhar um novo significado ao ser associada ao judaísmo, e por isso 

podemos chamar de reconciliação, pois ela reconcilia a ideia ou a estrutura, ou o conceito sal, 

com as novas informações obtidas através do estudo da tradição judaica, e essas informações, 

foram reconciliadas e integradas. São os processos que ocorrem dentro desses tipos, dessas 

formas de aprendizagem. 

2.1.8 Papel do professor no processo de facilitação da aprendizagem  

De acordo com Ausubel, o papel do professor nessa tarefa, exige quatro práticas 

fundamentais. Para que ocorra a aprendizagem significativa é preciso a execução de quatro 

tarefas fundamentais. 

A primeira dessas tarefas seria identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de 

ensino, ou seja, o docente, aquele que está ensinando, precisa identificar os conceitos e 

princípios unificadores inclusivos com maior poder explanatório e propriedades integradoras 

e organizá-los hierarquicamente, de modo que, progressivamente, eles possam abranger os 

menos inclusivos até chegar aos exemplos e dados específicos. 

Essa tarefa pode ser definida através da elaboração de um mapa conceitual. Mapa conceitual é 

uma técnica que foi desenvolvida em meados da década de 70, por Nowak e seus 

colaboradores da Universidade de Cornell nos Estados Unidos. 

A segunda tarefa seria identificar os subsunçores, elegendo quais os subsunçores relevantes 

para aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, os quais o aluno deveria ter em sua estrutura 

cognitiva para que pudesse aprender significativamente esse conteúdo. 

A terceira tarefa na facilitação da aprendizagem significativa seria diagnosticar aquilo que o 

aluno já sabe. Por último, a quarta tarefa, que é ensinar utilizando recursos e princípios que 

facilitem a aquisição da estrutura conceitual da matéria de ensino de uma maneira 

significativa, ou seja, utilizando, por exemplo, organizadores prévios que podem facilitar a 

aquisição desse novo conceito que pretende ser transmitido para o aprendiz. 
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2.2 UNIDADES DE ENSINOPOTENCIALMENTE SIGNIFICATIVAS 

A abordagem nesse item será breve, pois, na metodologia as UEPS serão mais detalhadas. 

As unidades de ensino potencialmente significativas, as UEPS, segundo Moreira: “São 

sequências de ensino fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem 

significativa, não mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela 

voltada diretamente à sala de aula.” (MOREIRA, 2011). 

As UEPS são compostas por etapas que buscam promover a aprendizagem significativa. 

Segundo Moreira (2011), as UEPS têm como princípios: 

 O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem 

significativa;  

 Organizadores prévios mostram a relação entre novos conhecimentos e 

conhecimentos prévios; 

 São as situações problema que dão sentido a novos conhecimentos; 

 Situações-problema podem funcionar como organizadores prévios; 

 As situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de 

complexidade; 

 A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação devem 

ser levadas em conta na organização do ensino; 

 A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas de 

evidências; 

 O papel do professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente 

selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de significados de 

parte do aluno; 

 Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, professor e 

materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e compartilhar 

significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino; 

 Essa relação poderá ser quádrica na medida em que o computador não for usado 

apenas como material educativo; 

 A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica; 

 A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de respostas 

(questionamento) ao invés de memorização de respostas conhecidas, pelo uso da 

diversidade de materiais e estratégias instrucionais, pelo abandono de narrativa em 

favor de um ensino centrado no aluno.  (MOREIRA, 2011). 

Ainda de acordo com (MOREIRA, 2011) 

As UEPS devem seguir os seguintes oito passos visando atingir seus objetivos de 

desenvolver unidades de ensino potencialmente facilitadoras da aprendizagem 

significativa de tópicos específicos de conhecimento declarativo e/ou procedimental 

e cabendo ao professor buscar a melhor forma de segui-los. (MOREIRA, 2011). 

Estes passos, segundo (MOREIRA, 2011, p. 3 - 5), são: 

1. Definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos 

declarativos e procedimentais, tais como aceitos no contexto da matéria de ensino na 

qual se insere esse tópico; 
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2. Criar ou propor situações que levem o aluno a externalizar seus conhecimentos 

prévios, aceitos ou não no contexto da matéria de ensino, supostamente relevantes 

para a aprendizagem significativa do tópico; 

3. Propor situações-problema, em nível introdutório, levando em conta o 

conhecimento prévio do aluno, que preparem o terreno para a introdução do 

conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar. Estas 

situações-problema podem envolver, desde já, o tópico em pauta, mas não para 

começar a ensiná-lo. Elas também podem funcionar como organizadores prévios. 

São essas situações que dão sentido aos novos conhecimentos, mas, para isso, o 

aluno deve percebê-las como problemas e deve ser capaz de modelá-las 

mentalmente. Podem ser propostas através de simulações computacionais, 

demonstrações, vídeos, problemas do cotidiano, representações veiculadas pela 

mídia, problemas clássicos da matéria de ensino, e vários outros modos, mas sempre 

de modo acessível e problemático, isto é, não como exercício de aplicação rotineira 

de algum algoritmo; 

 

4. Uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o conhecimento a ser 

ensinado/aprendido, levando em conta a diferenciação progressiva, ou seja, 

começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do todo, 

do que é mais importante na unidade de ensino, mas logo exemplificando, 

abordando aspectos específicos. A estratégia de ensino pode ser, por exemplo, uma 

breve exposição oral seguida de atividade colaborativa em pequenos grupos que, por 

sua vez, deve ser seguida de atividade de apresentação ou discussão em grande 

grupo; 

 

5. Retomar os aspectos mais gerais do conteúdo da unidade de ensino, em nova 

apresentação, a qual pode ser feita através de outra breve exposição oral, de um 

recurso computacional ou de um texto, porém em nível mais alto de complexidade 

em relação à primeira apresentação. As situações problema devem ser propostas em 

níveis crescentes de complexidade. Dar novos exemplos, destacar semelhanças e 

diferenças relativamente às situações e exemplos já trabalhados, ou seja, promover a 

reconciliação integradora. Após esta segunda apresentação, propor alguma outra 

atividade colaborativa que leve os alunos a interagir socialmente, negociando 

significados, tendo o professor como mediador. Esta atividade pode ser a resolução 

de problemas, a construção de um mapa conceitual ou de um diagrama V, um 

experimento de laboratório, um pequeno projeto, mas deve, necessariamente, 

envolver negociação de significados e mediação docente; 

 

6. Dar seguimento ao processo de diferenciação progressiva retomando as 

características mais relevantes do conteúdo em questão, porém de uma perspectiva 

integradora, ou seja, buscando a reconciliação integrativa. Isso deve ser feito através 

de nova apresentação dos significados que pode ser, outra vez, uma breve exposição 

oral, a leitura de um texto, o uso de um recurso computacional, um audiovisual, etc. 

O importante não é a estratégia, em si, mas o modo de trabalhar o conteúdo da 

unidade. Após esta terceira apresentação, novas situações-problema devem ser 

propostas e trabalhadas em níveis mais altos de complexidade em relação à s 

situações anteriores, sendo resolvidas em atividades colaborativas e depois 

apresentadas e/ou discutidas em grande grupo, sempre com a mediação do docente; 

 

7. A avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo de sua 

implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de 

aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado. Além disso, deve haver uma 

avaliação somativa individual após o sexto passo, na qual deverão ser propostas 

questões/situações que impliquem compreensão, que evidenciem captação de 

significados e, idealmente, alguma capacidade de transferência. Tais 

questões/situações deverão ser previamente validadas por professores experientes na 

matéria de ensino. A avaliação do desempenho do aluno na UEPS deverá estar 

baseada, em pé de igualdade, tanto na avaliação formativa (situações, tarefas 

resolvidas colaborativamente, registros do professor) como na avaliação somativa;  
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8. A UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação do desempenho dos 

alunos fornecer evidências de aprendizagem significativa, ou seja, captação de 

significados, compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento para 

resolver situações-problema. A aprendizagem significativa é progressiva, o domínio 

de um campo conceitual é progressivo, por isso, a ênfase em evidências, não em 

comportamentos finais.  (MOREIRA, 2011, p. 3 - 5). 

 

Vale destacar, a relevância da variação nas estratégias adotadas e nos materiais utilizados 

durante a aplicação da UEPS, de modo que através deles seja possível a criticidade, o diálogo, 

e a participação de fato do aprendiz. As situações-problema podem estar contidas em tarefas 

durante as etapas da UEPS. 

Também é possível observar alguns aspectos transversais da UEPS. São eles: 

•. Em todos os passos, os materiais e as estratégias de ensino devem ser 

diversificados, o questionamento deve ser privilegiado em relação às respostas 

prontas e o diálogo e a crítica devem ser estimulados;  

 

• Como tarefa de aprendizagem, em atividades desenvolvidas ao longo da UEPS, 

pode-se pedir aos alunos que proponham, eles mesmos, situações-problema relativas 

ao tópico em questão;  

 

• Embora a UEPS deva privilegiar as atividades colaborativas, a mesma pode 

também prever momentos de atividades individuais.  (MOREIRA, 2011). 

 

 

 

3 BREVE HISTÓRIA DA ASTRONOMIA 

Neste capítulo, será abordada uma parte histórica sobre a evolução dos conceitos em 

astronomia, passando pela Via Láctea e chegando em galáxias e sua morfologia. 

3.1 ANTIGUIDADE 

A astronomia é uma das ciências mais antigas do mundo, senão a mais antiga. 

Aproximadamente em 3.000 a.C. as pessoas já faziam observações dos céus. Observações 

estas que mostravam toda a movimentação dos cosmos, desde as mudanças no movimento do 

Sol, as fases da Lua, surgimento de cometas e explosões de estrelas. Muitas destas 

observações contribuíram, por exemplo, para a confecção do nosso calendário. 

Desde as civilizações primitivas, passando pelas construções de símbolos que remetem ao 

Sol, como por exemplo, o túmulo-corredor de Newgrange, localizado na Irlanda, também 

podemos citar a astronomia observacional babilônica, relacionada a aparição de corpos 

celestes e a localização de planetas. Tais observações contribuíram para uma base do 
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calendário babilônico, que é bem próximo do nosso calendário atual, sendo que na produção 

babilônica o ano é repartido em 360 dias, com doze meses de 30 dias. Outras contribuições 

dos babilônios perduram até os dias de hoje, como a introdução de conceitos de horizonte, 

equador, zodíaco e a divisão do círculo em 360 graus. Vale destacar que as observações de 

eventos celestes regulares possibilitaram aos babilônicos observarem eventos periódicos como 

o eclipse solar e o lunar. 

Na China, observações importantes também aparecem nos registros datados desde o III 

milênio a.C, dando destaque para alguns eventos incomuns, como manchas solar, cometas e 

“estrelas novas”. Vale salientar o registro de uma explosão de uma supernova em 1504 

realizada por astrônomos chineses, enquanto que na Europa, não há nada registrado sobre tal 

fenômeno. 

No Egito, a observação da estrela fixa Sirius, é fundamental para a agricultura egípcia, já que 

o primeiro surgimento dessa estrela coincidiu com a época de cheia do Nilo, no antigo Egito, 

o que propiciava terras férteis, e consequentemente, um bom abastecimento alimentício para 

os egípcios. Por isso, a estrela Sirius era importantíssima para os astrônomos egípcios. 

Já nas Américas do Sul e Central, o conhecimento astronômico está diretamente ligado a 

questões religiosas. Por meio de observações astronômicas, os maias, principalmente, tinham 

nos sacerdotes, a responsabilidade de interpretar os fenômenos astronômicos e discernir as 

vontades divinas e prever o futuro, cultuando astros como o Sol e Vênus. 

Na Grécia Antiga, há uma transformação em relação à influência da astronomia na religião, a 

qual foi sendo trocada pelo saber e o conhecimento. O modo como os gregos percebiam a 

natureza, não era mais determinada pelos deuses, mas sim obedeciam às próprias leis naturais. 

Aliado a essa mudança, tinha a representação matemática. 

Vários filósofos gregos contribuíram de certa forma com a astronomia, como as 

determinações de círculo e de esfera, realizada por Pitágoras de Samos (580-500 a.C.) e a 

concepção de Platão (427-328/327 a.C.) sobre a distribuição de corpos celestes em órbitas 

circulares, onde a Terra é o corpo principal, cercado por corpos como a Lua, o Sol, os planetas 

e as estrelas fixas, que giravam ao seu redor. Outro filósofo que contribuiu, foi Aristóteles 

(384-322 a.C.), introduzindo uma doutrina dos elementos, dividindo o cosmo em duas partes, 

separadas por uma esfera lunar. 



28 
 

 

Porém, um dos tópicos centrais da astronomia desenvolvida na Grécia Antiga era a ideia de 

mundo geocêntrico, que foi formada gradativamente, devido à modelagem matemática que 

era produzida acerca do movimento dos planetas, onde a Terra se encontra no centro do 

universo, cercada pelo Sol, pela Lua, pelos planetas, e mais distante, pelas estrelas fixas. 

Apesar de o modelo geocêntrico estar mais em evidência, havia alguns modelos heliocêntricos 

que foram propostos, nos quais a Terra e os outros corpos celestes giravam em torno do Sol. 

Porém, devido a não observação do movimento anual das estrelas fixas, fato que somente 

viria a ocorrer no século XIX, impossibilitou a imposição desse modelo. 

A astronomia grega evoluiu e atingiu níveis mais espetaculares quando Hiparco (194-120 

a.C.) tenta explicar a diferença na duração das estações, supondo que o Sol executasse um 

movimento com orbitas circulares excêntricas ao redor da Terra. Suposições estas que 

possibilitaram a Cláudio Ptolomeu (100-160 d.C.) desenvolver sua teoria dos epiciclos, onde, 

o movimento irregular dos planetas, pode ser interpretado com ajuda de círculos auxiliares, 

chamados de epiciclos. Tal desenvolvimento seria traduzido mais tarde pelos Árabes, e 

nomeada de Almagesto. 

Também ouve influência na vida cotidiana grega, devido aos calendários solar e lunar 

construídos, e até hoje o catálogo de brilhos de estrelas produzido por Hiparco, com algumas 

modificações, é utilizado pelos astrônomos. 

Vale destacar também a contribuição romana, com uma conexão do calendário às fases da 

Lua, e a ligação do calendário do ano solar com o campesinato, calendário este que passou 

por diversas transformações, desde Júlio César, até o papa Gregório XIII (1502-85), e tem 

utilização nos dias atuais. 

3.2 IDADE MÉDIA 

A Idade Média foi um período da história, onde a astronomia se encontrava estagnada, antes 

de uma mudança revolucionária. Não eram realizadas muitas observações, restringindo a 

releituras e repetições de interpretações dos astrônomos da antiguidade, claro, daqueles que 

não tinham caído no esquecimento. A astronomia tem uma retomada em seus estudos, 

principalmente devido a Nicolau Copérnico quase no final da Idade Média, um dos 

responsáveis mais significativos na revolução de compreensão de conceitos astronômicos. 
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A Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, foi uma época de decadência 

intelectual, pois o conhecimento produzido na antiguidade é perdido, e a Europa se 

encontrava numa zona de guerras e doenças, o que contribuiu para pouco desenvolvimento 

científico, o qual ocorria principalmente nas bibliotecas dos mosteiros. Nesta época podemos 

destacar Breda (cerca de 672/73 – 735), com sua quantidade de livros produzidos sobre 

ciência e calendários e a produção da enciclopédia, chamada De Natura Rerum (Da Natureza 

das Coisas), a qual preservava conhecimentos naturais da antiguidade. 

Além dessas contribuições, Breda deixa estudos com indícios sobre a forma esférica da Terra, 

contrapondo o pensamento dos estudiosos medievais, que acreditavam na forma achatada 

terrestre. Outro marco importante dos filósofos medievais é a do início do questionamento das 

ideias Aristotélicas. 

Além do início da ruptura com os pensamentos da antiguidade, podemos destacar também que 

alguns instrumentos de certa relevância para a astronomia foram produzidos na Idade Média, 

como por exemplo, o relógio de sol, “tubo de ver” e instrumentos para simples medição de 

quadrantes e posições dos corpos celestes. 

Estes instrumentos são de fundamental importância, e ainda que tenham sido construídos 

tardiamente, possibilitaram a astrônomos futuros, como Tycho Brahe, que efetuasse um 

aperfeiçoamento desses instrumentos, para que assim, fosse possível ter uma compreensão 

mais correta sobre o mundo astronômico. 

É importante citar, por suas menções num mundo posterior a Idade Média, dois astrônomos: 

Georg Von Peuerbach (1426-61) e Johannes Müller (1436-76), que era aluno de Peuerbach, 

com contribuições nas localizações da Lua e do Sol, medições da eclíptica e relatos de 

eclipses, e também a aparição de cometas, em especial o Halley em 1456. Por sua vez, 

Peuerbach inicia uma tradução do Almagesto, mas não chega a concluir sua obra, e seu aluno 

continua seu trabalho com algumas correções, aperfeiçoando algumas observações sobre 

localização e melhorando alguns instrumentos astronômicos. 

Copérnico vem marcar um fim de uma Era Medieval e traçar novos rumos à astronomia. Com 

suas pesquisas, observa a inconsistência no modelo geocêntrico, pois os movimentos dos 

planetas em círculos e em círculos auxiliares não traduziam as observações, alterando a 

concepção de a Terra estar no centro das órbitas dos planetas, mas sim o Sol, sendo a Terra, 
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juntamente com os planetas, que girava em torno do Sol, trazendo uma redescoberta do 

modelo heliocêntrico abandonado na antiguidade. 

Sua maior publicação, o livro De Revolutionibus Orbium Coelestium (Sobre as Revoluções 

dos Orbes Celestes), em 1616, em meio às desavenças entre a Igreja com Galileu Galilei 

(1564-1642), é colocada no Índex dos livros proibidos. Apesar de apresentar alguns aspectos 

revolucionários, Copérnico se vê preso ao estilo de pensamento da Idade Média, mantendo 

alguns elementos de compreensão da antiguidade, como as órbitas serem perfeitamente 

circulares, crença vinculada à religião. 

3.3 IDADE MODERNA 

O século XVI foi um século de grandes transformações para a astronomia. A abolição de um 

calendário produzido na Era Romana e a introdução de novos instrumentos de observação 

astronômica, como o telescópio, possibilitou aos astrônomos uma capacidade de observação 

jamais vista. Aliada às mudanças nas observações e a interpretações desses dados teóricos, 

houve um estabelecimento em definitivo do modelo heliocêntrico e o abandono do modelo 

geocêntrico. 

Alguns marcos importantes desse período são: a reforma no calendário em 1582, realizada 

pelo papa Gregório XIII (1502-85), e a descoberta da luneta por Hans Lipperhey (1560-1691), 

em 1608, e sua difusão de maneira rápida nos anos posteriores. 

Na Idade Moderna, também surgiram grandes nomes da astronomia, como por exemplo, 

Tycho Brahe (1546- 1561), que construiu equipamentos próprios para suas observações, pois 

acreditava que haviam falhas nas interpretações, o que prejudicava uma interpretação mais 

precisa das observações que realizava. Desta forma, calculou o brilho e posição de cometas, e 

também realizou observações sobre a então nomeada “estrela nova”, que reemitiu em 1572, 

seu brilho. Brahe foi capaz de medir o brilho e a localização com exatidão da “estrela nova”, e 

com essa informação, foi capaz de estender essa compreensão às estrelas fixas, rompendo, 

com suas observações, a ideia de estrelas fixas. Essas ideias posteriormente seriam utilizadas 

na compreensão de supernovas do tipo I. Vale salientar que esse fenômeno observado por 

Brahe não se tratava de um nascimento, mas sim da morte de uma estrela. 

Outro personagem fascinante desse período é Galileu Galilei, que possibilitou novas inclusões 

na astronomia devido à utilização de instrumentos como, por exemplo, o telescópio. Foi 
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também um dos primeiros a utilizar as lunetas em observações astronômicas, fazendo 

observações incríveis como as montanhas da Lua, as manchas escuras no Sol e também as 

quatro luas de Júpiter. Embora não tenha conceituado corretamente sobre os anéis de Saturno, 

o que foi realizado por Cristiaan Huygens (1629-95), lhe é atribuído essa descoberta. Também 

é pioneiro em observar a decomposição da Via Láctea em estrelas isoladas e a perceber que 

Vênus possui um comportamento parecido com as fases lunares.  

Tais observações realizadas por Galileu, e a promulgação das leis de Kepler, fortalecem em 

Galileu a ideia de que realmente Terra se move ao redor do Sol, tornando-o um seguidor do 

modelo heliocêntrico. 

Além das descobertas no campo da astronomia, vale dizer que Galileu desenvolveu a física 

experimental, com observações da natureza e a realização de experimentos controlados para 

buscar padrões na natureza. 

Mais tarde Kepler, analisando os dados encontrados por Tycho Brahe, concluiu que os 

planetas não se movem em círculos em torno do Sol, mas sim em órbitas elípticas, baseada 

principalmente nas observações de Brahe sobre o planeta Marte, escrevendo suas três leis de 

movimento dos planetas. 

Após Kepler, surge Isaac Newton (1643-1727), com sua descoberta da lei da gravitação após 

ter descoberto as leis de movimento de um corpo, que ocorre quando este sofre a influência de 

forças, e foi capaz de clarificar a queda dos corpos sobre a superfície terrestre, bem como as 

forças de atração entre a Terra e a Lua. A gravitação se torna a base da mecânica celeste, e 

com seus cálculos Newton foi capaz de determinar, aliado as leis de Kepler, o valor preciso 

das orbitas dos planetas. Também, foi pioneiro na utilização de telescópios que captam a luz 

através de espelhos côncavos, e não por lentes. 

Edmond Halley (1656-1742) vai além da teoria proposta por Newton sobre cometas e 

determina precisamente suas órbitas no sistema solar. Com auxílio da mecânica celeste de 

Newton, Halley foi capaz de determinar 24 órbitas de cometas, encontrando algo particular, 

em orbitas em anos diferentes (1531, 1607 e 1683), as quais eram muitos similares, 

concluindo assim que era na verdade um cometa que poderia ser visto a cada 76 anos, cujo 

nome foi batizado de Halley em sua homenagem. Embora tenha descoberto, não viveu para 

verificar essa periodicidade do cometa. 
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Halley também descobriu um movimento particular e lento das estrelas fixas. Percebeu 

também uma relação entre as luzes polares e o campo magnético terrestre, produzindo um 

catálogo estelar do céu meridional, e também foi responsável por expedições para 

observações da passagem de Mercúrio diante do Sol e observação do campo magnético da 

Terra. 

Willian Herschel inicia a construção de telescópios de espelhos, buscas sistematizadas de 

estrelas duplas e manchas nebulosas, além de tentar estimar a medição da Via Láctea em 

diferentes direções celestes, dando início a estatística estelar. Também é creditado a Herschel 

a descoberta de Urano, em 1781, e as descobertas das luas de Urano e de Saturno. 

Charles Messier (1730-1817) é famoso por realizar a descoberta de vários cometas. Durante 

suas buscas por novos cometas, Messier foi capaz de observar manchas nebulosas, que 

apresentam um comportamento diferente dos cometas em relação às estrelas fixas. 

Com medo de ser enganado por suas observações, Messier cria um catálogo com 

aproximadamente 100 desses objetos nebulosos. Na lista de Messier, muitos objetos 

nebulosos claros, aparecem com um M maiúsculo, seguido de um número. Essa lista é 

amplamente utilizada por astrônomos amadores na interpretação de objetos astronômicos 

referindo-se, por exemplo, além de nebulosas, às galáxias, como a galáxia de Andrômeda 

(M31). 

3.4 SÉCULO XIX E SÉCULO XX 

Após séculos de reunião de informações, construção de teorias, melhorias nas observações e 

coletas de dados e melhoria nos instrumentos de observação, surge uma nova indagação sobre 

os fenômenos astronômicos, que é a de como entender suas origens físicas.  

No século XIX, também ocorre uma evolução da medição da posição e do brilho, para uma 

análise de espectros dos corpos celestes. Fraunhofer (1787-1826) observa as linhas do 

espectro solar, em 1814, sem nenhuma explicação física para aquela observação. Somente em 

1859/60 Kirchhoff e Bunsen, entendem que esse fenômeno ocorre devido à absorção da 

radiação emitida por alguns elementos. Compreendendo que cada linha do espectro 

correspondia a um elemento, e a verificação dessas linhas, possibilitou-se entender que a 

natureza física do corpo emissor, ou do corpo, modifica a radiação. São utilizadas até hoje, 

para a caracterização, da distância, da temperatura e composição química na astrofísica. 
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Com o advento da física moderna, a descoberta de novas concepções, como a construção 

atômica e sua interação com a radiação eletromagnética, constrói um pilar importantíssimo 

para a astronomia, dado a interpretação de que o cosmos, em uma análise mais profunda, é 

formado por átomos e que estes emitem a radiação. 

3.5 A VIA LÁCTEA 

Durante a noite de céu acessível, é possível observar uma faixa branca, que se distende pelo 

céu noturno. É o plano da galáxia que contempla o nosso sistema solar, batizada de Via 

Láctea. Se olharmos em direção ao Sul, conseguimos diferenciar duas manchas claras, 

disformes, que são as Pequena e Grande nuvens de Magalhães, que correspondem às galáxias 

satélites da nossa Via Láctea. 

Galáxias como a Via Láctea são enormes sistemas contendo centenas de bilhões de estrelas e 

diversos objetos, como planetas, nuvens de gás e poeira. Diversas galáxias podem ser 

observadas, embora quase todas precisem de algum tipo instrumento óptico, como um 

telescópio ou uma luneta, para que possam ser nitidamente definidas.  

Para distinguir a Via Láctea de outras galáxias, é costume escrever “Galáxia”, com um “G” 

maiúsculo. É possível observar milhões de galáxias no céu, com formatos e dimensões 

diferentes, sendo a Via Láctea apenas uma delas. Isto é um grande benefício para o estudo da 

Via Láctea, pois sua configuração, conteúdo, estrutura e evolução não devem ser muito 

diferentes das de outras galáxias. A principal dificuldade do estudo da Galáxia é que a como a 

Terra faz parte do Sistema Solar, torna complicado reconhecer determinadas propriedades, 

pelo efeito de falta de distanciamento crítico.  

Visualizações minuciosas sobre a Via Láctea apontam uma forma discoidal achatada, com 

núcleo radiante, também conhecida como bojo, e um halo quase esférico. No disco há 

presença de muitas estrelas, gás e poeira, já no halo, a parcela de estrelas vistas é pequena. No 

núcleo, a densidade que as estrelas possuem é enorme, com luminosidade singular. Estas 

características também são encontradas em diversas galáxias, que também possuem esses 

elementos estruturais como núcleos, discos e halos. 

O Sistema Solar está imbuído no disco da Galáxia, ou seja, nossa visão das demais partes dela 

está restrita pela localização da Terra dentro do disco. Mas, comparando pesquisas mais 
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detalhadas de alguns objetos galácticos com imagens de outras galáxias, pode-se ter uma ideia 

de como a Galáxia seria se pudéssemos avistá-la externamente. 

Uma propriedade importante que se pode observar na Galáxia é uma faixa escura ao longo do 

disco. Durante muito tempo, os astrônomos acreditavam que essas regiões escuras abrigavam 

um pequeno número de estrelas. Somente em meados da década de 1930, que ficou claro que 

essas regiões apresentam nuvens de poeira interestelar, que são capazes de absorver a luz de 

estrelas longínquas, tornado impossível de serem vistas da Terra. 

O modelo atual de estrutura da Galáxia contempla três aspectos principais: o disco, o bojo e o 

halo. É possível subdividir o disco em duas classes, quais sejam, o disco fino e o disco mais 

espesso. 

Podemos dizer que os principais componentes da Via Láctea são: estrelas, nebulosas, gás 

interestelar, poeira interestelar, raios cósmicos e o campo magnético gerado pela galáxia. 

Dentre todas as componentes observadas, a componente estelar é na nossa galáxia a mais 

relevante para a sua dinâmica. As estrelas podem ser de campo, ou de aglomerados. No 

segundo caso, os aglomerados podem ser do tipo globular, ou galácticos, quando o número de 

estrelas é menor e sua associação gravitacional for menos intensa. 

Acoplado às estrelas, há a presença de um campo de radiação, formado por fótons que são 

emitidos por elas, e também por fótons que são produtos de processos físicos distintos. Para 

averiguar as propriedades desses componentes da Galáxia, particularmente desses presentes 

no disco, devemos detalhar esse campo, que envolve diversas faixas do espectro magnético. 

O gás interestelar é composto, majoritariamente, por hidrogênio em configuração neutra, e 

uma pequena parte por hélio e outros elementos. Porém, próximo a estrelas quentes e 

extremamente massivas, ocorre a ionização do hidrogênio devido a luz ultravioleta originada 

das estrelas, emitindo brilho pelo fenômeno da fluorescência. Em caso da presença de 

hidrogênio nas fronteiras dessa estrela, ele será observado como uma nebulosa gasosa, que 

apresenta brilho, denominada região HII, ou também conhecida como nebulosa da emissão. A 

nebulosa de Órion é um exemplo deste tipo de nebulosa, distante a 1500 anos-luz da Terra. 

Na composição da poeira interestelar, é possível observar elementos como silicatos, grafite e 

gelo de água de diversos tamanhos. Muito são pequenos se comparados, por exemplo, com 
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grãos de poeira terrestre. Apesar do pequeno tamanho, apresentam uma eficiência no desvio 

da luz de maior comprimento de onda, provocando um espalhamento menor de fótons 

vermelhos, o que faz com as estrelas pareçam mais vermelhas devido ao resultado da 

interação das partículas de poeira estelar com a luz. 

Em meados de 1911 e 1912, houve a descoberta dos raios cósmicos, que nada mais são do 

que partículas carregadas, em especial prótons, porém, podem ser também elétrons, núcleos 

de hélio e outros elementos, com uma energia altíssima, as quais são provenientes de 

processos de alta energia no Universo. Essas partículas provocam na atmosfera terrestre um 

fenômeno conhecido como aurora, devido a sua interação com o campo magnético terrestre. 

O campo magnético gerado possui uma intensidade baixa, e ainda não se sabe ao certo qual a 

sua origem. Ele se encontra principalmente nos braços espirais e no disco galáctico. 

3.6 GALÁXIAS 

3.6.1 Conceito de galáxias 

Se você estiver próximo ao Trópico de Capricórnio, afastado dos grandes centros urbanos e 

livre da poluição luminosa, bem como uma noite sem nuvens no céu noturno, seria possível 

observar e identificar até 4 galáxias. 

Uma delas seria a Via Láctea, a galáxia a qual pertencemos, a qual se estende como um 

círculo grandioso sobre a esfera celeste. Ela possui uma nebulosa e irregular aparência no 

contraste de regiões claras e escuras. 

Duas outras galáxias aparecem bem menores em relação à Via Láctea, são a Pequena e a 

Grande Nuvem de Magalhães. Geralmente, são observadas na direção do Polo Sul Celeste, 

aproximadamente, como se fossem nebulosas que seguem diariamente o movimento da esfera 

celeste. 

Por fim, a última galáxia visível seria a galáxia que se encontra na constelação de Andrômeda, 

de difícil observação, localizada na direção oposta, próxima do horizonte, entre as direções 

Norte e Nordeste. 
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Podemos definir galáxias com sendo grandes associações de estrelas, gás e poeira interestelar, 

matéria escura, que são conectados gravitacionalmente. Enquanto alguns elementos podem 

ser observados pela emissão ou absorção de luz, como estrelas, gás e poeira, para o estudo da 

natureza da matéria escura, podemos usar a técnica das lentes gravitacionais. 

As galáxias possuem diferentes formas e tamanhos, diferentes quantidades de estrelas, umas 

com trilhões, já outras apresentam pequenas dezenas de milhões. Existem galáxias com 

formato achatado e outras quase totalmente esféricas. 

3.6.2 Descobrindo as galáxias 

Em meados do século XVII, observações de diversos astrônomos, haviam identificado no 

meio de estrelas corpos extensos e difusos, os quais nomearam de “nebulosas”. Atualmente 

muitos objetos diferentes estão sob uma mesma classificação, pertencendo a Via Láctea.  

Porém, alguns desses objetos eram outros tipos de galáxias. Alguns filósofos, entre eles 

Immanuel Kant (1724-1804), propôs um modelo, em que a nossa Galáxia pudesse ser 

comparada a certas nebulosas, propagando essa ideia, como “hipótese dos universos-ilha”, 

contudo, não foi uma ideia muito bem aceita. Já em 1908, mesmo com um número grande de 

nebulosas catalogadas, aproximadamente 15.000, e boa parte com sua natureza estabelecida 

como aglomerados estelares ou nebulosas gasosas, a maioria ainda não havia tido sua 

natureza esclarecida. 

Em abril de 1920 Shapley (1885-1972) e Curtis (1872-1942), discutiram na Academia 

Nacional de Ciências, nos Estados Unidos, e Shapley demonstrou quais eram os reais 

tamanho e forma da Via Láctea, além de defender que as nebulosas espirais compunham 

nossa Galáxia, enquanto Curtis, defendia o contrário. Mais tarde foi provado que Curtis estava 

correto. 

Em 1923, usando um telescópio com 100 polegadas, Edwin Powell Hubble (1889-1953), 

conseguiu observar e analisar estrelas chamadas de variáveis Cefeidas na nebulosa de 

Andrômeda. Ele foi capaz de calcular a distância até Andrômeda, assumindo que tanto as 

estrelas variáveis Cefeidas da nossa Galáxia, quanto as de Andrômeda, obedeciam ao mesmo 

padrão de luminosidade e período. Como a distância encontrada foi superior aos limites da 

nossa Galáxias, foi determinado que Andrômeda forma um sistema estelar independente do 

nosso. 
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3.6.3 Classificação Morfológica 

Observando a Figura 2 (NASA AND THE EUROPEAN SAPCE AGENXY, 2003), podemos 

iniciar, contando uma pequena história. Existe um telescópio espacial, chamado de Hubble, 

que está em um satélite girando ao redor da Terra. Através de seu movimento, a NASA 

escolheu um ponto do céu para fazer esta fotografia, e toda vez que o Hubble passa na região 

escolhida, havendo condições favoráveis, como tempo e oposição, ele fotografa essa região. 

Esta região, que supostamente não tinha nada além de escuridão, levou os astrofísicos a 

fazerem fotos sequenciais toda vez que o telescópio passasse por aquela região, e depois 

somaram essas fotos, o que implicou numa coleta maior de luz, sendo possível ver coisas que 

antes eram apagadas. 

                            Figura 2 - Campo profundo do Hubble 

 
                                 Fonte: NASA and the European Space Agency (2003). 

Esse processo durou 10 anos, e durante esse período, toda vez tinha oportunidade, eles faziam 

alguma imagem dessa região, e após esse tempo, nesse local do universo, onde não se via 

nada, rapidamente se viu uma quantidade de galáxias, onde parte dela está representada na 

Figura 2 (NASA AND THE EUROPEAN SAPCE AGENXY, 2003). Na foto completa, 

nomeada de Hubble Extreme Ultra-Deep Field, ou campo ultra profundo do Hubble, é 

perceptível enxergar galáxias que não eram possíveis de serem vistas, devido a estarem longe 

demais de nós, além da quantidade pequena de brilho que chegava até nós. 
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É possível observar uma grande variação de propriedades nas galáxias, de tamanho, de cores, 

de formas e de distâncias. O estudo das galáxias pelos astrofísicos foi levado mais a sério e a 

partir da década de 1920 e na década de 1930, teve o grande ápice, e desde então, o assunto 

vem sendo aprofundado cada vez mais.  

Hubble foi um dos astrônomos que obtiveram resultados importantíssimos para o estudo de 

galáxias. Em homenagem a ele, o telescópio espacial leva o nome de Hubble. Hubble era um 

astrônomo americano, que se dedicou a estudar galáxias e foi um grande desbravador dessa 

área, pois tinha uma grande capacidade de observação. Hubble, estudando suas propriedades, 

criou a primeira classificação de galáxias. Sua criação foi bem aceita e ficou conhecida como 

Esquema de Hubble, ou Diapasão de Hubble, conforme observado na Figura 3 (VILLE 

KOISTINEN, 2005). 

     Figura 3 - Esquema de Hubble  

 
      Fonte: Ville Koistinen (2005). 

Hubble foi capaz de identificar 3 tipos de galáxias basicamente. Assim, ele as chamou de 

galáxias espirais, galáxias elípticas e galáxias irregulares, as que não tinham uma forma muito 

certa. 

De forma geral, as galáxias de tipo precoce (elípticas) são identificadas como globos ou 

elipses. Elas possuem centros brilhantes que decaem em brilho rapidamente em direção a 

borda, não apresentando, em sua maioria, estruturas visíveis que se destaquem (HUBBLE, 

https://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4:Vzb83
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1926). Então, as galáxias elípticas foram classificadas por Hubble conforme seu grau de 

achatamento, as bem esféricas e as menos esféricas. 

Em seguida, existem as galáxias espirais que formam discos, como a Via Láctea e a galáxia 

de Andrômeda. As galáxias espirais variam pela forma do disco, ou pelo enrolamento dos 

braços espirais no disco, as que são bem enroladas e outras menos enroladas. Em algumas, os 

braços espirais não saem exatamente do centro da galáxia, e sim de uma barra que passa pelo 

centro dela. Então, nós temos as espirais e as espirais barradas. 

Também temos uma série de galáxias, que não enquadram nessas observações feitas por 

Hubble. Essas galáxias são irregulares, não há nenhum outro tipo de formato regular que seja 

possível observar, ou são elípticas, ou são espirais basicamente. A maioria das galáxias do 

Universo é dessa forma, ou elíptica ou espiral, havendo ainda grupo das galáxias irregulares. 

O Hubble apenas classificou, ou seja, essa é uma classificação, haja vista que ele não explicou 

por quê elas são dessa forma. Ele era um grande observador, mas não formulou uma teoria 

sobre elas. 

Na relação dos elementos pertinentes, por exemplo, as galáxias elípticas possuem pouca 

poeira, pouco gás, e estrelas predominantemente velhas, assemelham-se com o núcleo e o 

halo de galáxias espirais. Elas têm uma subdivisão que vai de E0 até E7, sendo possível 

determinar o número que acompanha E, por uma expressão n = 10(1 – b/a), onde os 

parâmetros a e b são chamados de diâmetros aparente maior e menor respectivamente. 

As galáxias espirais apresentam de maneira mais clara em sua estrutura, um núcleo, um disco, 

um halo e braços espirais. Tem sua subdivisão referente ao tamanho de seu núcleo e ao 

tamanho e enrolamento de seus braços: Sa, Sb e Sc. A classe a têm núcleo grande e braços 

bem pequenos e bastante enrolados; a classe b, braços e núcleo intermediários; e a classe c, 

braços grandes, pouco enrolados e um núcleo pequeno. Esta análise também se estende as 

espirais barradas, sendo representadas por SBa, SBb e SBc. Já as galáxias irregulares não têm 

estruturas bem definidas, sendo impossível classificá-las de acordo com os elementos que 

aparecem nas espirais e nas elípticas. 
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4 CONCEITOS DE MECÂNICA 

Neste capítulo, serão abordados alguns conceitos de mecânica como: Velocidade angular, 

energia cinética de rotação, torque, momento de inércia, momento angular e conservação do 

momento angular, já que são conceitos utilizados durante a UEPS, para ajudar na 

compreensão da formação das galáxias e suas estruturas. 

4.1 MOVIMENTO CIRCULAR 

Podemos definir a velocidade escalar de uma partícula como a relação entre a distância 

percorrida por unidade de tempo. Essa velocidade (rapidez), também é chamada de 

velocidade linear. Se tomarmos um ponto na borda de um disco de vinil, este ponto percorre 

uma distância maior em relação a um ponto interno cada vez que o disco der uma volta 

completa, o que significa percorrer uma distância maior no mesmo tempo. 

A velocidade linear é maior na parte externa, que vamos chamar de borda, do que na parte 

interna, ou seja, mais próximo do centro de rotação. Podemos denominar de velocidade 

tangencial a velocidade com que um corpo, um objeto, se move ao longo de uma trajetória 

circular, devido ao movimento ser sempre tangente ao círculo. Sua unidade no sistema 

internacional de medidas é o metro por segundo, [m/s]. 

A velocidade angular (que também pode ser chamada de rapidez de rotação) pode ser 

entendida como o número de voltas por unidade de tempo. Todos os pontos do disco de vinil 

giram em torno do eixo de rotação em um mesmo intervalo de tempo, ou seja, todas essas 

partes tem uma taxa de rotação comum. 

Um corpo que desempenha um movimento com uma velocidade constante na borda de uma 

circunferência, executa um movimento chamado de movimento circular uniforme. 

Matematicamente, podemos definir a velocidade angular como: 

  𝜔 =
𝛥𝜃

𝛥𝑡
                                                                (4.1.1) 

Se o intervalo de tempo observado for muito curto, tendendo a zero, temos a velocidade 

angular instantânea, definida por: 

𝜔 = 𝑙𝑖𝑚
𝛥𝑡→0

𝛥𝜃

𝛥𝑡
=

ⅆ𝜃

ⅆ𝑡
                                                          (4.1.2) 
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Onde ω é a velocidade angular, e sua unidade no sistema internacional de medidas é o, 

radiano por segundo, [rad/s]. 

Se o ângulo em um movimento circular possuir uma taxa de aumento que seja constante, 

dizemos que esse movimento executado é um movimento circular uniforme, o que implica 

que uma partícula ou corpo se move em movimento circular uniforme, somente se sua 

velocidade angular ω for constante. 

4.2 ENERGIA CINÉTICA DE ROTAÇÃO 

Suponha um corpo rígido, conforme Figura 4 (AUTOR, 2020), girando em torno de um eixo 

z, perpendicular ao plano (x, y). 

                                           Figura 4 – Eixo de referência 

 
                                           Fonte: Autor (2020). 

Ao olharmos para a massa mi, esta possui vetor posição 𝑟𝑖⃗⃗ , e vetor velocidade 𝑣𝑖⃗⃗⃗  , 

perpendicular ao vetor posição. Se tomarmos com base a origem do eixo de rotação O, 

podemos associar a cada massa 𝑚𝑖, um vetor 𝑟𝑖⃗⃗  e um vetor 𝑣𝑖⃗⃗⃗   diferentes. 

A energia cinética total é dada pela soma de todas as energias cinéticas das partículas que 

compõe o corpo rígido. 

𝐾 = 
1

2
𝑚1𝑣1

2 + 
1

2
 𝑚2𝑣2

2 + ∙ ∙ ∙ + 
1

2
 𝑚𝑁𝑣𝑁

2 .                        (4.2.1) 

Inicialmente, parece ser uma soma muito grande de termos, porém podemos escrever na 

notação de somatório: 
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𝐾 = ∑ (
1 

2

𝑁
𝑖=1 𝑚𝑖𝑣𝑖

2).                                                  (4.2.2) 

Lembrando que cada 𝑣𝑖 pode ser diferente, dependendo do quão distante essa partícula se 

encontrar do eixo de rotação, e também para diferentes partículas. Embora 𝑣𝑖 possa ser 

diferente, quando um corpo rígido está em rotação, 𝜔 é a mesma para todas as partículas. 

Podemos escrever: 

𝐾 = ∑
1 

2

𝑁
𝑖=1 𝑚𝑖(𝜔𝑟𝑖 )

2                                                     (4.2.3) 

Como 𝜔 é igual para todo o corpo rígido, podemos escrever: 

𝐾 = 
1 

2
𝜔2(∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖

2)                                                   (4.2.4) 

O segundo termo nos mostra apenas como a massa está distribuída pelo corpo rígido. 

Definimos assim o momento de inércia (ou inércia rotacional), como: 

 𝐼 =  ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖

2                                                                 (4.2.5) 

Onde 𝑟𝑖  é a distância da i-ésima partícula ao eixo de rotação. O termo (∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖

2) depende 

apenas de como a massa está distribuída no corpo. Assim, podemos escrever a energia 

cinética rotacional como: 

𝐾𝑟𝑜𝑡 =  
1 

2
I𝜔2                                                                    (4.2.6) 

A equação (4.2.6) é a equação da energia cinética de rotação de um corpo rígido, em termos 

do momento de inércia. 

O momento de inércia mede a inércia rotacional, que está relacionado à dificuldade em alterar 

a rotação de um corpo rígido. (Assim como a massa mede a inércia translacional). I depende 

da posição e da orientação do eixo em relação ao corpo rígido. 

4.3 CÁLCULO DO MOMENTO DE INÉRCIA 

Em corpos rígidos contínuos, vimos que: 

𝐼 =  ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖

2                                                                 (4.3.1) 
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O corpo rígido possui infinitas partículas (N) com massa infinitesimal 𝑑𝑚, conforme Figura 5 

(AUTOR, 2020). 

                                     Figura 5 - Corpo Rígido 

.  

                                             Fonte: Autor (2020). 

Se houver uma distribuição contínua de massa, N tende ao infinito, e a expressão se torna: 

𝐼 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚                                                                   (4.3.2) 

Onde 𝑑𝑚, é um elemento de massa infinitesimal, que pode ter caráter linear, superficial ou 

volumétrico. 

𝑑𝑚 = {

𝜆𝑑𝑙 ∶  𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑓𝑖𝑜.
𝜎𝑑𝐴: 𝑒𝑚 𝑢𝑚𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒.

𝜌𝑑𝑉: 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒.
} 

Onde: λ é a densidade linear de massa, σ é a densidade superficial de massa, e 𝜌 é a densidade 

volumétrica de massa. 

4.4 TEOREMA DOS EIXOS PARALELOS 

O teorema dos eixos paralelos relaciona os momentos de inércia I0 e ICM relativos a rotações 

em torno de eixos paralelos, que passam por O (origem) e pelo centro de massa (CM). Pela 

definição: 
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𝐼𝑜 =  ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑅𝑖

2                                                               (4.4.1) 

Temos ainda:  

𝑅𝑖
⃗⃗  ⃗ =  �⃗� 𝑐𝑚 + 𝑟𝑖⃗⃗                                                                   (4.4.2) 

Onde 𝑟𝑖⃗⃗  é o vetor posição em relação ao centro de massa (CM). Substituindo a equação (4.4.2) 

em (4.4.1), teremos: 

𝐼𝑜 =  ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 (�⃗� 𝑐𝑚 + 𝑟𝑖⃗⃗ )

2 =  ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 (�⃗� 𝑐𝑚 + 𝑟𝑖⃗⃗ ) ∙ (�⃗� 𝑐𝑚 + 𝑟𝑖⃗⃗ ) =              (4.4.3) 

= ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑅𝑐𝑚

2 + ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖

2 +  2∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 (�⃗� 𝑐𝑚 + 𝑟𝑖⃗⃗ ) =                (4.4.4) 

𝐼𝑜 =  𝑀𝑅𝑐𝑚
2 +  𝐼𝐶𝑀 +  2 �⃗� 𝑐𝑚 ∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖

2                             (4.4.5) 

O primeiro termo da equação (4.4.5) é o produto da massa total do sistema, pela distância do 

centro de massa até o ponto O. O segundo termo representa o momento de inércia em relação 

ao eixo que passa pelo centro de massa. Se dividirmos o terceiro termo por 𝑀, o resultado 

encontrado será o vetor posição do centro de massa, no referencial onde o centro de massa 

está na origem do sistema de coordenadas, por tanto é nulo. Outra forma de observar é: 

∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 𝑟𝑖⃗⃗ 

2
 = ∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 (�⃗� 𝑖 − �⃗� 𝑐𝑚) = ∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 �⃗⃗� 𝑖 − ∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 �⃗� 𝑐𝑚 =     (4.4.6) 

Dividindo ambos os temos por 𝑀, temos: 

𝑀�⃗⃗� 𝑐𝑚 − �⃗⃗� 𝑐𝑚 ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 = 𝑀�⃗⃗� 𝑐𝑚  −  �⃗⃗� 𝑐𝑚𝑀 = 0                   (4.4.7) 

Logo temos: 

𝐼𝑜 = 𝐼𝑐𝑚 + 𝑀𝑅𝑐𝑚
2                                                      (4.4.8) 

Chegamos então no resultado do teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em 

relação ao eixo que passa pelo ponto O, é momento de inércia em relação ao eixo que passa 

pelo centro de massa, adicionado da massa total do sistema pela distância ao quadrado do 

centro de massa ao eixo de rotação. 

Corolário: “O menor momento de inércia, ocorre quando o eixo passa pelo centro de massa”. 
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4.5 TORQUE E A SEGUNDA LEI DE NEWTON PARA A ROTAÇÃO 

Suponha um corpo rígido, conforme Figura 6 (KNIGHT, 2009), pode girar em torno de um 

eixo fixo. 

                                          Figura 6 - Corpo Rígido 

 
                                                   Fonte: Randall D. Knight (2009).  

Se aplicarmos uma força 𝐹 , no ponto conforme a figura 6, (KNIGHT, 2009) que é 

caracterizado pelo vetor 𝑟  em relação ao eixo, temos a definição escalar do torque: 

𝜏 = 𝐹𝑟𝑠𝑒𝑛 𝜑                                                             (4.5.1) 

Onde: 𝜑 é o ângulo entre 𝐹  e 𝑟 . 

Interpretação: 

A componente radial da força, conforme Figura 7 (KNIGHT, 2009), não contribui para o 

torque, porque não contribui para fazer o corpo rígido girar, o torque será o análogo rotacional 

da força, porém a componente tangencial da força 𝐹 𝑡 contribui para fazer o corpo girar, contribui 

para o torque. O valor da componente tangencial é 𝐹𝑡 =  𝐹𝑠𝑒𝑛 𝜑, o que nos possibilita escrever o 

torque como:  

𝜏 = r𝐹𝑡                                                           (4.5.2) 

                                          Figura 7- Componentes do Torque 

 
                                                  Fonte: Randall D. Knight (2009). 
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Portanto, podemos interpretar o que está escrito da definição de torque como a distância do 

ponto de aplicação da força até o eixo, multiplicado pela componente tangencial da força. 

Equivalentemente, se trocarmos a linha de ação conforme a Figura 8 (KNIGHT, 2009), surge 

o braço de alavanca 𝑅1 = 𝑟𝑠𝑒𝑛 𝜑, que representa a distância entre o eixo e a linha de ação.  

                                            Figura 8 - Linha de ação 

 
                                                     Fonte: Randall D. Knight (2009). 

O torque será definido como o produto da força, pelo braço de alavanca dessa força em 

relação ao eixo. 

𝜏 = 𝐹𝑅1                                                                     (4.5.3) 

A Figura 9 (KNIGHT, 2009), nos mostra a convenção de sinais e intensidades de torque 

aplicadas sobre um corpo rígido. A unidade de torque no S.I. é dada por: [N.m].      

                   Figura 9 - Sinais do torque 

 
                       Fonte: Randall D. Knight (2009). 

 

4.5.4 Torque como um vetor 

Podemos definir o torque como sendo um produto vetorial entre o vetor posição 𝑟  e o vetor 

força 𝐹 , quando esta força 𝐹  atua sobre uma partícula, onde o torque é o vetor que possui 

direção e sentido determinados pela regra da mão direita. 
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𝜏 =  𝑟 × 𝐹                                                            (4.5.4.1) 

Na Figura 10 (AUTOR, 2020), o torque é representado por um vetor que sai do plano, com 

origem em O. 

                                                     Figura 10 - Torque vetorial 

 
                                                                Fonte: Autor (2020). 

Na Figura 11 (AUTOR, 2020), o produto vetorial 𝜏 =  𝑟 × 𝐹 , é equivalente a �̂�(𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃), 

devido ao fato do torque ser perpendicular ao vetor força e ao vetor posição. De acordo com a 

Figura 11, podemos escrever o torque como: 

𝜏 = 𝑟𝐹𝑠𝑒𝑛𝜃 = 𝑟𝐹⊥                                              (4.5.4.2) 

Já que a componente da força 𝐹⊥ é quem contribui efetivamente para o torque. 

                                Figura 11- Componentes da força 

 
                                        Fonte: Autor (2020). 
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Também podemos reescrever em termos do braço de alavanca, conforme Figura 12 (AUTOR, 

2020) como: 

𝜏 = 𝑟𝐹𝑠𝑒𝑛𝜃 =  𝑟⊥𝐹                                                  (4.5.4.3) 

                                 Figura 12 - Braço de alavanca. 

 
                                        Fonte: Autor (2020). 

Onde: 𝑟⊥ =  𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃  é o braço de ação, e 𝑟‖ é a linha de ação. 

4.5.5 Segunda lei de Newton para a rotação 

Utilizando a segunda lei de Newton temos que: 

𝐹 =
ⅆ𝑝 

ⅆ𝑡
                                                                           (4.5.5.1) 

.Onde: 𝑝  é o vetor momento linear, e é definido por: 𝑝 = 𝑚𝑣 . Suponha que: 

𝜏 =
ⅆ𝑙 

ⅆ𝑡
                                                                            (4.5.5.2) 

Onde: 𝑙  é o vetor momento angular, e é definido por: 𝑟 × 𝑝 . Tomando a derivada do momento 

angular, e aplicando a regra da cadeia, temos: 
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ⅆ𝑙 

ⅆ𝑡
= 

ⅆ𝑟 

ⅆ𝑡
× 𝑝  + 𝑟 ×

ⅆ𝑝 

ⅆ𝑡
                                                 (4.5.5.3) 

Mas: 

  
ⅆ𝑟 

ⅆ𝑡
= 𝑣                                                                               (4.5.5.4) 

e: 

 
ⅆ𝑝 

ⅆ𝑡
= 𝐹                                                                             (4.5.5.1) 

Logo:  

ⅆ𝑙 

ⅆ𝑡
= 𝑣 × 𝑝 + 𝑟 × 𝐹                                                      (4.5.5.5) 

Porém, o vetor 𝑣  é paralelo a 𝑝 , pois 𝑝  aponta no mesmo sentido da velocidade, e o produto 

vetorial de dois vetores paralelos é igual a zero. Como: 

𝑣 × 𝑝 = 0                                                                        (4.5.5.6) 

Temos: 

ⅆ𝑙 

ⅆ𝑡
= 𝑟 × 𝐹 =  𝜏                                                              (4.5.5.7) 

Onde: 𝐹  é a força resultante, e 𝜏  é o torque resultante. 

4.6 MOMENTO ANGULAR DE UMA PARTÍCULA 

Considere um eixo de coordenadas, conforme Figura 13 (AUTOR, 2020). 
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                           Figura 13 - Eixo de Coordenadas. 

 
                                 Fonte: Autor (2020). 

O momento angular 𝑙  de uma partícula é definido sempre em relação a determinado ponto, em 

relação ao ponto O, a origem do eixo de coordenadas. 

 𝑙 =  𝑟 × 𝑝 = 𝑚(𝑟  × 𝑣 )                                            (4.6.1) 

Podemos transladar o vetor 𝑝  para a origem, conforme Figura 14 (AUTOR, 2020), e 

utilizando a regra da mão direita 𝑟  × 𝑝 , resulta o vetor momento angular (𝑙 ), na direção z.  

A unidade no sistema internacional é dada por: [kg.m2/s]. Em módulo, podemos expressar 

por: 

𝑙 = 𝑟𝑝𝑠𝑒𝑛𝜑                                                                  (4.6.2) 
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                                Figura 14 - Momento angular de uma partícula 

 
                                        Fonte: Autor (2020). 

4.6.3 Como 𝒍  varia com o tempo? 

Queremos observar qual é o comportamento de 𝒍  ao longo do tempo. Temos então a equação 

(4.6.1), partiremos dela. 

𝑙 =  𝑟 × 𝑝 = 𝑚(𝑟 × 𝑣 )                                                  (4.6.1) 

Tomando então a sua derivada ao longo do tempo: 

ⅆ𝑙 

ⅆ𝑡
= 

ⅆ

ⅆ𝑡
[ 𝑚 (𝑟 × 𝑣 )] =                                                 (4.6.3.1) 

 

𝑚
ⅆ𝑟 

ⅆ𝑡
× 𝑣 + 𝑚𝑟 ×

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
                                                      (4.6.3.2) 

Porém:  

ⅆ𝑟 

ⅆ𝑡
= 𝑣 , 𝑒 𝑣 × 𝑣 = 0                                                       (4.6.3.3) 

E:  

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= 𝑎  , 𝑒 𝑚(𝑟 × 𝑎 ) =  𝑟 × (𝑚𝑎 )                             (4.6.3.4) 
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Onde: 𝐹 𝑟𝑒𝑠 = 𝑚𝑎  é a força resultante. 

 Então: 

𝑟 × ∑𝐹 𝑟𝑒𝑠 = ∑  (𝑟 × 𝐹 𝑟𝑒𝑠 ) = ∑ 𝜏 𝑟𝑒𝑠                             (4.6.3.5) 

Assim: 

ⅆ𝑙 

ⅆ𝑡
= ∑𝜏 𝑟𝑒𝑠                                                                      (4.6.3.6) 

Onde é a equação (4.6.3.6) é a segunda lei de Newton para a rotação, já discutida. 

4.7 MOMENTO ANGULAR DE UM SISTEMA DE PARTÍCULAS 

Considere um sistema de N partículas, conforme Figura 15 (AUTOR, 2020).  

                       Figura 15 - Sistema de partículas 

 
                            Fonte: Autor (2020). 

Cada partícula possui momento angular, definido por: 𝑙 =  𝑟 × 𝑝 . Para a partícula de massa 

𝑚1, 𝑙1⃗⃗  =  𝑟1⃗⃗⃗  × 𝑝1⃗⃗  ⃗, e assim até a enésima partícula. Definimos então o momento angular do 

sistema de partículas, representado por �⃗� , que é simplesmente a soma vetorial dos momentos 

angulares de todas as N partículas, como: 

�⃗� =  𝑙1⃗⃗  +  𝑙2⃗⃗⃗  +  𝑙3⃗⃗⃗  + ⋯+ 𝑙𝑁⃗⃗  ⃗                                        (4.7.1) 
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Onde todos os momentos angulares são definidos em relação ao mesmo ponto O, podemos 

reescrever a equação (4.7.1) como: 

�⃗� =  ∑ 𝑙𝑖⃗⃗ 
𝑁
𝑖=1 = ∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 (𝑟𝑖⃗⃗ × 𝑣𝑖⃗⃗⃗  )                             (4.7.2) 

4.7.3 Momento angular com o centro de massa como referencial  

Considere um sistema de partículas conforme Figura 16 (AUTOR, 2020). Imagine que ele 

possui um centro de massa, cujo vetor posição é 𝑟 𝐶𝑀. 

                 Figura 16 - Sistema de partículas 

 
                     Fonte: Autor (2020). 

Temos que: 

𝑟′𝑗⃗⃗⃗⃗  =  𝑟�⃗⃗� − 𝑟 𝐶𝑀                                                        (4.7.3.1) 

Onde 𝑟 �̀�
⃗⃗⃗⃗  é o vetor posição de 𝑚𝑗 em relação ao centro de massa. 

Temos ainda que derivando (4.7.3.1) em relação ao tempo: 

𝑣′𝑗⃗⃗ ⃗⃗ =  𝑣𝑗⃗⃗⃗  − 𝑣 𝐶𝑀                                                         (4.7.3.2) 

Onde 𝑣 �̀�
⃗⃗ ⃗⃗   é o vetor velocidade de 𝑚𝑗 em relação ao centro de massa. 
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Já vimos anteriormente que: 

∑ 𝑚𝑖𝑟′𝑖⃗⃗⃗⃗ 𝑁
𝑖=1 = 𝑀𝑟 ′𝐶𝑀 = 0                                               (4.7.3.3) 

Onde: 𝑟 ′𝐶𝑀 é vetor posição do centro de massa, em relação ao centro de massa. Também 

vimos que: 

∑ 𝑚𝑖𝑣
′
𝑖

⃗⃗⃗⃗  ⃗𝑁
𝑖=1 = 𝑀𝑣 ′𝐶𝑀 = 0                                            (4.7.3.4) 

Onde 𝑣 ′𝐶𝑀 é o vetor velocidade relativa do centro de massa, em relação ao centro de massa. 

Assim �⃗�  em relação a O pode ser reescrito como: 

�⃗� = ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 (𝑟𝑖⃗⃗ × 𝑣𝑖⃗⃗⃗  ) =  ∑ 𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1 ( 𝑟 𝐶𝑀 + 𝑟′

𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  ) × (𝑣 𝐶𝑀 + 𝑣′

𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗) =    (4.7.3.5) 

                 ∑ 𝑚𝑖
𝑁
𝑖=1 [ 𝑟 𝐶𝑀 × 𝑣 𝐶𝑀 + 𝑟 𝐶𝑀 × 𝑣′

𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑟′

𝑖
⃗⃗ ⃗⃗   × 𝑣 𝐶𝑀 + 𝑟′

𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  × 𝑣′

𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗ ] =        (4.7.3.6) 

=  𝑀(𝑟 𝐶𝑀 × 𝑣 𝐶𝑀) + 𝑟 𝐶𝑀 × ∑ 𝑚𝑖𝑣′𝑖⃗⃗ ⃗⃗ 𝑁
𝑖=1 + (∑ 𝑚𝑖𝑟′

𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  𝑁

𝑖=1 ) × 𝑣 𝐶𝑀 + ∑ 𝑚𝑖𝑟′𝑖⃗⃗⃗⃗ 𝑁
𝑖=1 × 𝑣′

𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (4.7.3.7) 

Usando os resultados das equações (4.7.3.3) e (4.7.3.4) temos que: 

𝑀(𝑟 𝐶𝑀 × 𝑣 𝐶𝑀) + ∑ 𝑚𝑖𝑟′𝑖⃗⃗⃗⃗ 𝑁
𝑖=1 × 𝑣′

𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗                             (4.7.3.8) 

Onde: ∑ 𝑚𝑖𝑟′𝑖⃗⃗⃗⃗ 𝑁
𝑖=1 × 𝑣′

𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗ =  �⃗� ′, e �⃗� ′ é chamado de momento angular total do sistema relativo 

ao centro de massa. Logo: 

�⃗� = 𝑀(𝑟 𝐶𝑀 × 𝑣 𝐶𝑀) + �⃗� ′                                                 (4.7.3.9) 

O termo 𝑀(𝑟 𝐶𝑀 × 𝑣 𝐶𝑀) é o momento angular de uma “partícula” de massa M, posição 𝑟 𝐶𝑀 e 

velocidade 𝑣 𝐶𝑀. É como se o momento linear total do sistema estivesse concentrado no centro 

de massa. 

𝑀𝑣 𝐶𝑀 = 𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑀𝑟 𝐶𝑀 × 𝑣 𝐶𝑀  =  𝑟 𝐶𝑀 × 𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙    (4.7.3.10) 

�⃗� ′ = ∑ 𝑚𝑖𝑟′𝑖⃗⃗⃗⃗ 𝑁
𝑖=1 × 𝑣′

𝑖
⃗⃗⃗⃗  ⃗                                                                  (4.7.3.11) 

A equação (4.7.3.11) é o momento angular em relação ao centro de massa. 
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4.7.4 Como L varia com o tempo? 

Queremos observar, como o momento angular se comporta em relação ao tempo. 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= ∑

ⅆ𝑙𝑖⃗⃗ 

ⅆ𝑡

𝑁
𝑖=1 = ∑ 𝜏 𝑟𝑒𝑠,𝑖

𝑁
𝑖=1                                        (4.7.4.1) 

Onde: 𝜏 𝑟𝑒𝑠,𝑖 é o torque resultante sobre a massa m, ou seja, a soma vetorial de todos os 

torques que atuam no sistema. Podemos então escrever: 

∑ 𝜏 𝑟𝑒𝑠,𝑖
𝑁
𝑖=1 = ∑𝜏 𝑒𝑥𝑡 + ∑𝜏 𝑖𝑛𝑡                                         (4.7.4.2) 

Onde: ∑𝜏 𝑒𝑥𝑡 é o torque de forças externas ao sistema, e ∑𝜏 𝑖𝑛𝑡 é o torque de forças internas ao 

sistema. Considere duas partículas, de acordo com a Figura 17 (AUTOR, 2020). 

                       Figura 17 - Partículas 

 
                            Fonte: Autor (2020). 

Pela terceira lei de Newton, temos que |𝐹 𝑗𝑖 | = |− 𝐹 𝑖𝑗 |, o que implica em: 

∑𝐹 𝑖𝑗 + ∑𝐹 𝑗𝑖 = 𝑟 𝑖 × 𝐹 𝑖𝑗 + 𝑟 𝑗 × 𝐹 𝑗𝑖 =                         (4.7.4.3) 

= 𝑟 𝑖 × 𝐹 𝑖𝑗 + 𝑟 𝑗 × (− 𝐹 𝑖𝑗 ) =                                          (4.7.4.4) 

(𝑟 𝑖 − 𝑟 𝑗 )  ×  𝐹 𝑖𝑗 = 0                                                           (4.7.4.5) 

Quando as forças internas entre 𝑚𝑖 e  𝑚𝑗 atuam na linha que une as duas partículas, podemos 

dizer que os torques internos se anulam. Logo: ∑𝜏 𝑖𝑛𝑡 = 0, e: 
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ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= ∑𝜏 𝑒𝑥𝑡                                                                       (4.7.4.6) 

4.8 MOMENTO ANGULAR DE UM CORPO RÍGIDO E CONSERVAÇÃO DO 

MOMENTO ANGULAR 

Vamos analisar o momento angular dos corpos rígidos. Anteriormente, havíamos discutido 

sobre partículas e sistema de partículas. Corpos rígidos podem ser considerados corpos onde a 

distâncias entre as partículas nunca mudam. Vamos começar analisando a relação entre 

momento angular e velocidade angular. 

Na translação: 𝑝 = 𝑚𝑣 , onde 𝑝  e 𝑣  tem mesma direção e mesmo sentido. Se �⃗�  é o análogo 

rotacional de 𝑝 . Se I é o análogo rotacional de m e �⃗⃗�  é o análogo rotacional de 𝑣 . Devemos 

verificar se �⃗� = 𝐼�⃗⃗� . Vamos considerar um movimento circular no plano horizontal que fica na 

altura do ponto O’ conforme Figura 18 (AUTOR, 2020). 

                                Figura 18- Movimento circular 

 
                                   Fonte: Autor (2020). 

A massa m possui vetor velocidade 𝑣 . Esse movimento é representado por um vetor 

velocidade angular �⃗⃗� , que é perpendicular ao plano do movimento conforme Figura 18 

(AUTOR, 2020). A massa m tem vetor posição 𝑟  em relação ao ponto O, que forma um 

ângulo θ com a vertical, e em relação a O’ o vetor posição de m é 𝑟 ′. 

Por trigonometria, podemos observar que: 
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𝑟′ = 𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                       (4.8.1) 

Temos ainda que: 𝑟 ′ ∙ 𝑣 = 0, pois os vetores 𝑟 ′ e 𝑣  são perpendiculares entre si.  

Ainda que 𝑟 ∙ 𝑣 = 0, como  𝑟 =  𝑟 ′ + 𝑧�̂� , fica: 

𝑟 ∙ 𝑣 =  𝑟 ′ ∙ 𝑣 +  𝑧�̂� ∙ 𝑣                                                (4.8.2) 

O primeiro termo é zero, e o segundo também, pois o vetor 𝑧�̂� é perpendicular a 𝑣 . Também 

temos que �⃗⃗� ∙ 𝑣 = 0, pois eles são vetores perpendiculares entre si. E o módulo de 𝑣 pode ser 

expresso por: 

𝑣 =  𝜔𝑟′                                                                             (4.8.3) 

Substituindo (4.8.1) em (4.8.3), temos: 

𝑣 =  𝜔𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                      (4.8.4) 

Que nada mais é do que o produto vetorial entre �⃗⃗�  e 𝑟 , podemos escrever então: 

𝑣 =  �⃗⃗� × 𝑟                                                                           (4.8.5) 

Vamos determinar o momento angular em relação ao ponto O’. Considere a figura 19 

(AUTOR, 2020). 

 



58 
 

 

                            Figura 19 - Momento angular 

  
                                  Fonte: Autor (2020). 

 

Temos que: 

𝑙 𝑂′ = 𝑟′⃗⃗ × 𝑚𝑣                                                                  (4.8.6) 

Onde 𝑙 𝑂′ é o vetor momento angular em relação a O’. Se transferirmos o vetor 𝑣  para O’, e 

aplicarmos a regra da mão direita, concluímos que 𝑙 𝑂′ aponta para cima e é paralelo a �⃗⃗� , que é 

uma condição para que possamos estabelecer uma relação entre esses vetores. O módulo de 

𝑙 𝑂′ é dado por: 

|𝑙 𝑂′| =  𝑟′𝑚𝑣                                                                    (4.8.7) 

Usando resultados de (4.8.1) e (4.8.3) em (4.8.7) temos: 

|𝑙 𝑂′| =  𝑟′𝑚𝜔𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃 =  𝑚𝜔𝑟2𝑠𝑒𝑛2𝜃                          (4.8.8) 

Por outro lado: 𝐼𝜔 =  𝑚𝑟′2𝜔 , substituindo a equação (4.8.1), temos: 

𝐼𝜔 =  𝑚𝜔𝑟2𝑠𝑒𝑛2𝜃 =  |𝑙 𝑂′|                                           (4.8.9) 
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Portanto, se as direções de �⃗⃗�  e 𝑙 𝑂′ são as mesmas, e se em módulo, 𝑙 𝑂′ é igual a 𝐼𝜔, podemos 

escrever então: 

|𝑙 𝑂′| = 𝐼𝜔                                                                        (4.8.10) 

4.8.10 Conservação do momento angular 

Em um sistema isolado, o momento angular total é dado pela soma dos momentos angulares 

de todas as partículas. Se tivermos um sistema de duas partículas de massa m1 e m2, temos 

que: 

�⃗� = 𝑙 1 + 𝑙 2                                                       (4.8.10.1) 

Como temos: 

𝑙 =  𝑟 × 𝑝 = 𝑚(𝑟 × 𝑣 )                                                  (4.6.1) 

Substituindo em (4.8.10.1): 

�⃗� = 𝑙 1 + 𝑙 2 = 𝑟 1 × 𝑝 1 + 𝑟 2 × 𝑝 2                          (4.8.10.2) 

Devemos mostrar, que esse vetor momento angular �⃗� , deve ser independente do tempo, ou 

seja, que: 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= 0                                                             (4.8.10.3) 

Se �⃗�  for independente do tempo, temos que:  

�⃗� = 𝑙 1 + 𝑙 2 = 𝑟 1 × 𝑝 1 + 𝑟 2 × 𝑝 2 = constante 

Derivando ambos os lados da equação em relação ao tempo, temos: 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= d/dt(𝑟 1 × 𝑝 1 + 𝑟 2 × 𝑝 2)                           (4.8.10.4) 

Como: 

ⅆ(𝑟 ×𝑝 )

ⅆ𝑡
=

ⅆ𝑟 

ⅆ𝑡
× 𝑝 + 𝑟 ×

ⅆ𝑝 

ⅆ𝑡
                                   (4.8.10.5) 

 𝑝 = 𝑚𝑣                                                            (4.8.10.6) 

Segue: 
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𝑙 1 = 𝑟 1 × 𝑝 1  e  𝑙 2 = 𝑟 2 × 𝑝 2                                      (4.8.10.7) 

ⅆ𝑙 1

ⅆ𝑡
=

ⅆ(𝑟 1×𝑝 1)

ⅆ𝑡
=

ⅆ𝑟 1

ⅆ𝑡
× 𝑝 1 + 𝑟 1 ×

ⅆ𝑝 1

ⅆ𝑡
                             (4.8.10.8) 

ⅆ𝑙 2

ⅆ𝑡
=

ⅆ(𝑟 2×𝑝 2)

ⅆ𝑡
=

ⅆ𝑟 2

ⅆ𝑡
× 𝑝 2 + 𝑟 2 ×

ⅆ𝑝 2

ⅆ𝑡
                            (4.8.10.9) 

Substituindo as equações (4.8.10.8 e 4.8.10.9) em (4.8.10.4), temos: 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= 

ⅆ𝑟 1

ⅆ𝑡
× 𝑝 1 + 𝑟 1 ×

ⅆ𝑝 1

ⅆ𝑡
+

ⅆ𝑟 2

ⅆ𝑡
× 𝑝 2 + 𝑟 2 ×

ⅆ𝑝 2

ⅆ𝑡
                  (4.8.10.10) 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= 𝑣 1 × 𝑝 1 + 𝑟 1 × 𝑚1𝑎 1 + 𝑣 2 × 𝑝 2 + 𝑟 2 × 𝑚2𝑎 2              (4.8.10.11) 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= 𝑣 1 × 𝑚1𝑣 1 + 𝑟 1 × 𝑚1𝑎 1 + 𝑣 2 × 𝑚2𝑣 2 + 𝑟 2 × 𝑚2𝑎 2      (4.8.10.12) 

Porém: 

 𝑣 1 × 𝑚1𝑣 1 = 𝑣 2 × 𝑚2𝑣 2 = 0                                       (4.8.10.13) 

Pois, os vetores velocidade e momento linear, 𝑣 1 e 𝑝 1 são paralelos entre si, assim como 𝑣 2 e 

𝑝 2, o produto vetorial de dois vetores que são paralelos entre si é 0⃗ , o que torna o termo nulo. 

E:  

𝑟 1 × 𝑚1𝑎 1 + 𝑟 2 × 𝑚2𝑎 2  = 0                                        (4.8.10.14) 

Pois, correspondem ao torque resultante das forças internas. Tais forças constituem pares de 

forças de ação/reação, que possuem mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, 

gerando um torque resultante nulo. 

Substituindo em (4.8.10.12), temos: 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
=  𝑣 1 × 𝑚1𝑣 1 + 𝑟 1 × 𝑚1𝑎 1 + 𝑣 2 × 𝑚2𝑣 2 + 𝑟 2 × 𝑚2𝑎 2 = 0   (4.8.10.15) 

Logo, temos a equação (4.8.10.3), que queríamos demonstrar. 

ⅆ�⃗� 

ⅆ𝑡
= 0                                                             (4.8.10.3) 

Portanto, �⃗�  é conservado, ou seja, o momento angular de um sistema isolado é conservado. 
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5 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DA PROPOSTA DE UEPS 

Neste capítulo é apresentado o relato dessa proposta de UEPS, durante os doze encontros na 

disciplina de física com 55 minutos cada um e realizada em 5 turmas do Ensino Médio, 

compreendendo duas turmas do terceiro ano e três turmas do segundo ano do Ensino Médio 

regular, totalizando 124 estudantes, sendo três turmas do turno matutino e duas turmas do 

turno vespertino, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Nelson Vieira 

Pimentel, do município de Viana, Espírito Santo, durante o período de 02/04 a 10/05, e 01/10 

a 06/11, do ano letivo de 2019. Este relato foi construído com gravações de áudio e vídeo, 

diário de bordo e relato dos alunos de cada encontro. 

5.1 ENCONTRO 1: NOSSO LUGAR NO UNIVERSO 

Inicialmente, apresentei aos alunos todo o cronograma do projeto, expliquei a eles que era o 

meu primeiro projeto e que essa proposta ajudaria na produção da minha dissertação de 

Mestrado Profissional em Ensino de Física. 

Para que o projeto fosse bem desenvolvido solicitei a colaboração deles, pedindo que 

levassem o projeto a sério, que não faltassem sem necessidade (para não perder a conexão de 

alguns conceitos que eventualmente poderiam ser trabalhados e explorados em uma aula 

posterior), e lhes expliquei que o projeto poderia contribuir para a formação de cada um e 

despertar, quem sabe, o interesse de algum deles em seguir o caminho da ciência.  

Disse também que o projeto seria avaliado com pontuação para o trimestre, já que a escola 

propõe que parte da nota seja para atividades diversificadas, o que havia sido comunicado ao 

pedagógico da escola. 

Logo após os esclarecimentos, iniciamos com a busca de alguns conceitos prévios ou ausência 

deles, relacionados à localização do homem no Universo, começando por elementos de 

localização na Terra citados pelos alunos como: “Bússola”, “mapa”, “ângulos” “endereço”, 

“CEP”, “latitude”, “longitude”, “rosa dos ventos” e “GPS”. Após essa primeira abordagem, 

foi entregue para eles um questionário diagnóstico, onde o objeto era averiguar alguns 

conceitos que seriam utilizados nas aulas posteriores, se eles já tinham ouvido falar, se 

conheciam algo relacionado às perguntas. Para a resolução desse questionário dei aos alunos 

um tempo médio de 15 minutos.  



62 
 

 

Depois da resolução do questionário, foi realizada uma sondagem para ver quais elementos da 

composição do Universo os alunos conheciam/já ouviram falar e algumas respostas foram: 

“planetas”, “Lua”, “estrelas”, “galáxias”, “meteoro”, “buraco negro” e “meteorito”. Logo 

após, foi perguntado se eles sabiam o que era um planeta, já que partimos do nosso lugar 

(planeta Terra) e o objetivo era chegar nas formas das galáxias. Também foi perguntado se 

eles conheciam outros planetas além da Terra. 

Algumas respostas sobre a pergunta Qual é a definição de planeta? foram: “É um corpo 

celeste?”; e “É algo que têm massa, que tem núcleo”. Depois foram abordados os critérios de 

planeta segundo a União Astronômica Internacional. Algumas respostas sobre a pergunta 

Quais outros planetas vocês sabem o nome? foram: “Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Netuno e Plutão”. Em seguida, também foi discutido a mudança de Plutão 

que passou a não ser planeta, assim, também foi perguntado “Quem foi o físico que 

determinou esse conceito? ”.   

Também foi perguntando sobre corpos que orbitam a Terra, resposta quase unanime, foi a Lua 

e um aluno também citou satélites. Abordamos ainda o conceito de Sistema Solar, onde usei 

uma imagem animada fora de escala para mostrar os planetas que compõem o Sistema Solar e 

neste momento, surge então uma pergunta: “Professor, se todos os planetas orbitam em torno 

do Sol, por que tem países que só tem noite?” Para responder essa pergunta, abordei os 

conceitos de translação e rotação, eixo de inclinação da Terra. Ainda citei o fenômeno 

chamado de “Sol da meia noite”, que ocorre em alguns lugares da Terra. 

E, outra pergunta surgiu: “Pode ser que o Sol se choque com outra estrela?” Esta pergunta 

serviu para conectar o conceito de ano-luz e distâncias astronômicas. Mais uma pergunta foi 

feita: “O Sol pode sumir um dia?”, e pesar de não ser o objetivo dessa UEPS, discuti 

brevemente com eles os estágios de vida de uma estrela para responder essa pergunta. E outra 

pergunta foi feita: “Pode algum planeta colidir com o Sol?”. Foram abordados também, 

brevemente, alguns conceitos relativos à gravitação e força gravitacional. 

Depois abordamos o que vem a ser o Sol, expandimos para a Via – Láctea, mas sem entrar 

muito especificamente nela, pois seria tema de uma aula mais a frente. Perguntei sobre por 

que não é possível observar tantas estrelas durante a noite e prontamente a maioria respondeu: 

“Devido a luminosidade artificial produzida na Terra”, e este foi um tema que discutimos no 

ano anterior abordado na parte de óptica geométrica. 
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Exploramos os conceitos de estrelas e fomos evoluindo para aglomerados, superaglomerados 

e grupo local, através de imagens que despertaram a curiosidade dos alunos. É importante 

citar algumas falas durante a mostra das imagens, como: “Nossa, tem muita estrela!”; “Será 

que existe isso tudo de estrelas?” e “Há vida em algum lugar desses aglomerados de 

galáxias?”. 

Ainda exploramos uma definição sobre Universo e depois foi apresentado a eles o vídeo 

intitulado “O Universo Conhecido”. Após o vídeo, instiguei os alunos a pensarem sobre como 

é representada as distâncias que aparecem no vídeo. Então, abordei o conceito de ano-luz e 

mostrei o vídeo intitulado “Escala atualizada do Universo”, onde foi possível ter noção das 

distâncias astronômicas e dos tamanhos de alguns corpos celestes que compõe o nosso 

Universo. Logo após, realizei dois cálculos no quadro mostrando a distância da Terra ao Sol, 

e a distância entre a Terra e Saturno em anos – luz.  

Após a exibição do vídeo, foi realizada a seguinte pergunta para os alunos: “O que significa 

dizer ‘ Quando olhamos para o céu, olhamos para o passado’?” para que fosse possível 

mostrar outra abordagem sobre o tempo que os raios de luz emitidos por algumas estrelas 

levam para chegar aqui e a distância percorrida por eles. Assim, falamos da distância entre a 

estrela mais próxima da Terra e calculamos essa distância em quilômetros, usando a relação 

de conversão entre quilometro e ano-luz. Para minha surpresa, um aluno sabia o nome da 

estrela mais próxima, pois ele havia assistido a um vídeo no Youtube. 

Após isso, foi realizada uma comparação de medidas de comprimento conhecidas para 

relacionar com o ano-luz e também apresentado a eles a definição de 1 UA (unidade 

astronômica) que é equivalente a = 150 00 000 km, e o parsec, que equivale a = 3,26 anos-luz, 

mostrando um vídeo (link no apêndice), partindo do tamanho médio de um prédio comum, e 

indo até o tamanho da nossa Galáxia. Depois, foi entregue uma lista de exercícios contendo 5 

questões que envolvem o conceito de ano–luz e foi dado aos alunos aproximadamente um 

tempo de 15 minutos para resolver os exercícios da lista. Também foi pedido aos alunos que 

fizessem um resumo escrito sobre a aula.  

5.2 ENCONTRO 2: CONHECENDO NOSSA GALÁXIA, A VIA LÁCTEA 

Iniciei este encontro com uma breve recapitulação de sobre o que havia sido discutido na aula 

anterior. Logo em seguida, apresentei os objetivos da aula. Primeiro foi discutido o conceito 
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de galáxia e perguntei se algum deles sabia o que era uma galáxia, e a resposta da maioria foi 

que não. Alguns arriscaram a formalizar um conceito: “É um monte de estrelas.”, outro aluno 

disse: “Eu não sei a definição, mas eu já vi muitas imagens de galáxias na internet”. 

Em seguida, perguntei se eles sabiam como surgem as galáxias, mas ninguém respondeu. 

Depois perguntei se todas as galáxias são iguais. Um aluno respondeu: “Acho que não, 

professor”; outro aluno respondeu: “Já vi algumas imagens, mas elas não chegam a ser 

iguais”. Ainda, perguntei em quais aspectos podemos classificar as galáxias e um aluno 

respondeu: “Acho que a cor, a luz”; após, outro respondeu: “Acho que o tamanho”; uma aluna 

respondeu indagando: “Quantidade de estrelas?”. Fiz mais uma pergunta: E porque é 

importante estudar as galáxias? E responderam: “Para saber sobre o universo”; “Para saber 

sobre nós”; “Para poder viajar para outra dimensão” e “Para poder viajar igual em filmes”.  

Tão logo, apresentei uma definição simples de galáxia e interagi com os alunos para que eles 

pudessem entender o que significam aspectos como, por exemplo, o “Sistema 

gravitacionalmente ligado” e um aluno respondeu: “É um sistema onde tem gravidade, 

parecido com os planetas e o Sol”. Depois, citei alguns elementos que interagem 

gravitacionalmente em uma galáxia, como por exemplo, estrelas, nebulosas, gás e poeira. 

Depois, mostrei a eles a origem da palavra galáxia. Seguindo, mostrei uma imagem de trecho 

da Via – Láctea, para que eles pudessem perceber a quantidade de estrelas presentes ali na 

imagem. Em seguida, fiz uma pergunta sobre o mapeamento de estrelas e mostrei o primeiro 

mapa feito por Willian Herschel. E logo após, entramos nas dimensões da nossa Galáxia, já 

comparando as medidas em ano–luz e parsec com as distâncias observadas nos vídeos das 

aulas anteriores. Então, surge uma pergunta inesperada: “Você acredita que o homem já foi a 

Lua?”, prontamente, respondi que sim e citei as missões Apollo e os espelhos que ficam na 

Lua e que são monitorados pelos franceses. 

Também discutimos alguns elementos que compões as galáxias de uma maneira geral, como 

por exemplo, poeira e gás interestelar, campos de radiação, raios cósmicos, nebulosas, 

estrelas, campo magnético, e comparei com o campo magnético da Terra. 

Após passar por esses elementos surgiu uma nova pergunta: “Os planetas também criam 

buracos negros?”. Respondi essa pergunta argumentando brevemente sobre evolução de 

estrelas e as possíveis origens de um buraco negro, como anãs brancas ou negras e estrelas de 
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nêutrons, que seriam o estágio final de uma evolução estelar. Também tive que explicar o que 

era uma estrela de nêutron e como ela era detectada pelos nossos telescópios. 

Depois iniciei sobre a morfologia da Via Láctea, explicando como ela havia sido determinada 

através de comprimentos de ondas longas. Fiz uma breve revisão sobre a parte de ondulatória 

e sobre o espectro de luz. Continuando, apresentei a eles os componentes estruturais, a saber: 

bojo, disco, halo, aglomerados globulares e núcleo. Pedi que tivessem atenção nos nomes, 

pois seriam importantes para classificar outras galáxias mais a frente. Em seguida, mostrei 

imagens de galáxias que apresentam componentes estruturais como a nossa Via Láctea.  

Após os slides, entreguei um texto sobre a Via Láctea, onde os alunos foram colocados em 

roda para a leitura do texto com parágrafos partilhados, e depois, eu reli o texto em voz alta. 

Após isso, foi dado um tempo de 10 minutos para que eles anotassem elementos do texto que 

fossem curiosidade/interessante, e logo após, houve um pequeno diálogo sobre o texto e 

surgiram algumas perguntas como: “O que ocorrem se duas galáxias se colidirem?”; “O que 

é velocidade de arrasto?” e “Andrômeda é maior que a nossa Galáxia?”. 

Depois, abordei brevemente como surgem as galáxias, introduzindo conceitos como torque e 

momento angular, que foram discutidos em aulas posteriores. Também, para encerrar, 

apresentei um vídeo curto sobre conservação do momento angular e formação de galáxias e 

um novo vídeo sobre uma simulação de formação de galáxias. 

Depois dessas perguntas foi passado um pequeno vídeo complementar falando sobre a colisão 

entre a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea. Também foi pedido para os alunos fazerem um 

resumo sobre este encontro e pedi que o entregassem na próxima aula. 

5.3 ENCONTRO 3: NOMEANDO AS GALÁXIAS 

Neste encontro iniciei recolhendo as atividades da aula anterior, dividi os alunos em grupos de 

3 ou 4 integrantes e entreguei a eles uma atividade conforme a Figura 20 (IAU, 2002) para 

que eles pudessem correlacionar galáxias que apresentam semelhanças, além de nomeá-las e 

classifica-las livremente, sem conhecer nenhum tipo de classificação morfológica. Já a Figura 

21 (AUTOR, 2019), mostra os alunos realizando a atividade de nomeação das galáxias. 
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  Figura 20 - Tabela de classificação morfológica 

 
   Fonte: IAU (2002). 

 

 

                                    

                                    Figura 21- Alunos nomeando galáxias 

 
                                           Fonte: Autor (2019). 

Para essa atividade dei um tempo médio de 15 a 20 minutos. Observei a interação dos alunos 

durante minha caminhada pela sala ouvindo os grupos discutirem os detalhes da classificação, 

tentando sempre aproximar os elementos base que discutimos sobre os componentes da Via 

Láctea, como bojo, núcleo e disco. 
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Nas Figuras 22 (AUTOR, 2019) e Figura 23 (AUTOR, 2019) seguem alguns exemplos de 

classificações feitas pelos alunos:  

              Figura 22-Nomeação de galáxias feita por alunos 

 
              Fonte: Autor (2019). 
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              Figura 23-Nomeação de galáxias feita por alunos 

 
                 Fonte: Autor (2019). 

Depois de nomear e caracterizar as galáxias, propus aos alunos que trocassem os modelos 

entre si, e projetei para eles seis perguntas. A saber: 

1 – Quais são as semelhanças significativas entre as figuras? E as diferenças? 

2 – Como vocês classificaram as galáxias? 

3 – Por que decidiram classificar dessa forma? 
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4 – Por que é importante (ou não) classificar os objetos que descobrimos? 

5 – Os esquemas de classificação de forma podem ser alterados com o tempo? 

6 – Por que diferentes galáxias têm diferentes formas? 

Para essa atividade dei um tempo médio aos alunos de 15 a 20 minutos. 

Depois, discutimos mais um pouco sobre o que foi abordado durante as atividades realizadas 

em sala e recolhi as respostas dos grupos.  

5.4 ENCONTRO 4: OBSERVANDO AS GALÁXIAS 

Nesta aula, inicialmente foram apresentadas aos alunos imagens coloridas de diversas 

galáxias e seus nomes para que eles as observassem e as comparassem com a classificação 

que havia proposto na aula anterior. As mais diversas reações foram observadas, e algumas 

exclamações foram feitas, como: “Nossa que nome estranho.”; “Elas são assim mesmo?” e 

“Muitas cores, por que elas são coloridas?”. Discuti brevemente com eles a coloração das 

galáxias, e ao mesmo tempo em cada figura, identificamos os componentes semelhantes aos 

da Via Láctea. 

Em seguida, entrei no programa WordWide Telescope, que também pode ser acessado através 

de web site. Entrei na aba galáxia, assistimos alguns vídeos sobre galáxias, depois, naveguei 

com eles em algumas galáxias e apresentei essa página, que é bem interessante para navegar. 

Surgiu então uma pergunta após navegação na página que foi: “Professor, como surgem as 

galáxias?” Apesar de já ter iniciado essa discussão em uma aula anterior, retomei o conceito 

novamente de momento angular e conservação do momento angular, e senti necessidade de 

colocar um encontro específico para mostrar essas grandezas e sua relação como o surgimento 

das galáxias. 

Também foi mostrado a eles um vídeo intitulado “Via Láctea e as galáxias” e outro sobre 

formação de galáxias.  

Para finalizar, pedi que os alunos acessassem em casa o web site e navegassem por algumas 

galáxias, anotando as coisas mais interessantes que haviam percebido para ser entregues na 

aula seguinte. 
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5.5 ENCONTRO 5: MOMENTO ANGULAR E CONSERVAÇÃO DO MOMENTO 

ANGULAR 

Neste encontro, apresentei o tema a eles, mostrando algumas perguntas, conforme a Figura 24 

(AUTOR, 2019), para averiguar em situações do cotidiano se eles poderiam relacionar alguns 

conceitos, como momento de inércia, momento angular e conservação do momento angular.  

  Figura 24-Perguntas sobre momento angular e conservação do momento angular 

 
  Fonte: Autor (2019). 

 

Anotei no quadro algumas respostas, mas sem concluir para que no final da aula, eles fossem 

capazes de entender os conceitos de momento angular e conservação do momento angular e 

sua implicação na formação de galáxias. 

Iniciei então com a definição de momento angular e das grandezas que estavam relacionadas a 

ele. Mostrei também uma figura para indicar o sentido das grandezas angulares e a regra da 

mão direita, conforme Figura 25 (HYPERPHYSICS.PHY-ASTR.GSU.EDU, 2019). 
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Figura 25-Regra da mão direita 

 
 Fonte: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html (Adaptada). 

Depois apresentei um gif, onde é possível observar algumas figuras em movimento e o 

momento de inércia de cada um com suas respectivas equações.  

Depois, para abordar a conservação do momento angular, mencionei as leis de Newton para 

aplicarmos o conceito de conservação do momento, e que as grandezas momento de inércia e 

velocidade angular são inversamente proporcionais, com uma pequena ilustração. 

Depois, lhes mostrei mais duas animações. Uma aparece um homem girando halteres, sendo 

que na medida em que ele estica o braço, a velocidade angular diminui e na medida em que 

ele encolhe os braços, a velocidade angular aumenta; e outra animação, onde uma patinadora 

faz um movimento para girar mais rapidamente encolhendo a perna próxima ao corpo. Nesse 

momento, os alunos já tinham percebido a relação entre a velocidade angular e o momento de 

inércia. Após, lhes mostrei uma figura com as indicações dessas grandezas atuando em uma 

bicicleta em movimento. 

Em seguida, realizei alguns experimentos onde foi possível observar essas grandezas 

(momento de inércia e velocidade angular) se relacionando. No primeiro experimento, pedi a 

um aluno que sentasse sobre uma cadeira giratória e que segurasse os halteres. Pedi a ele que 

colocasse as pernas juntas o máximo possível e que ficassem suspensas, depois, girei a 

cadeira e lhe pedi que esticasse e encolhesse os braços, conforme Figura 26 (AUTOR, 2019). 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
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Rapidamente, o aluno que estava na cadeira exclamou: “Quando eu fecho os braços fico mais 

rápido”; outro aluno disse: “Está acontecendo igual no gif”; outro aluno falou: “Quando ele 

fecha os braços, gira mais rápido”; outro aluno perguntou: “Que macumba é essa? Eu não 

acredito! Deixe eu fazer também?”, e por fim, discutimos novamente os conceitos referentes a 

momento angular, momento de inércia, velocidade angular e conservação do momento 

angular. Depois, deixei que outros alunos participassem da experiência. 

                    Figura 26-Experimento sobre conservação do momento angular 

 
                         Fonte: Autor (2019). 

Abordei também o movimento de precessão do pião e o movimento de precessão da Terra, e 

em seguida, coloquei alguns vídeos sobre momento angular e conservação do momento 

angular. 

Em seguida, realizei um experimento para mostrar o movimento de precessão. Peguei uma 

roda de bicicleta, a pendurei através de um fio de náilon, a segurei na vertical e seu eixo na 

horizontal, e indaguei aos alunos o que aconteceria se eu soltasse a roda de bicicleta e 
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prontamente a maioria respondeu meio incerta: “Ela vai cair! Lógico, né, professor?”, então, 

um aluno disse: “Tem a gravidade que puxa a roda.”, e assim, repeti mais duas vezes o 

mesmo experimento. Em seguida, repeti a configuração do sistema e indaguei o que 

aconteceria se eu aplicasse uma força sobre a roda de bicicleta de tal forma que a roda girasse 

e responderam: “Ah, vai cair também, né professor?”; “Acho que vai cair, não tenho certeza.” 

e “Não sei dizer.”, foram algumas respostas dos alunos. Realizei o experimento, e dessa vez 

com a presença do momento angular não nulo, fazendo com que a roda gire em torno do eixo 

vertical, até que entre o movimento de precessão, espantaram-se alguns alunos, que disseram: 

“Nossa! Que doideira!” e “É por isso que não caímos da bicicleta, então?” E por fim, 

discutimos mais alguns conceitos respondendo a essas colocações. 

Depois, coloquei um giroscópio em movimento sobre a mesa para mostrar alguns conceitos 

de momento angular e conservação de momento angular, conforme Figura 27 (AUTOR, 

2019). Os alunos acharam legal e quiseram fazer girar, então, permiti que eles utilizassem o 

experimento e um aluno disse: “ É como uma beyblade.”, e um outro falou: “Tem um 

brinquedo onde a pessoa entra que acontece isso, né professor?”. Também mostrei a eles o 

spinner e o coloquei para girar junto com o giroscópio, conforme Figura 28 (AUTOR, 2019), 

e como essas grandezas estão presentes ali também. 

                                Figura 27-Giroscópio sobre a mesa 

 
                                       Fonte: Autor (2019). 
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                           Figura 28-Giroscópio girando sobre spinner também girando 

 
                            Fonte: Autor (2019). 

 

Para finalizar a parte de experimentos, pedi a uma aluna, conforme Figura 29 (AUTOR, 

2019), que se sentasse na cadeira e recolhesse as pernas próximas e suspensas, e então realizei 

alguns movimentos para verificar a relação das grandezas, como a conservação do momento 

angular, momento de inércia e velocidade angular. 

                        Figura 29-Aluna executando experimento 

 
                            Fonte: Autor (2019). 
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Por último, respondemos as questões iniciais, e também mostrei uma imagem para que os 

alunos pudessem compreender a relação da conservação do momento angular e da formação 

de galáxias. Pedi que fizessem um resumo sobre tudo o que havia sido discutido para ser 

entregue no encontro seguinte. 

5.6 ENCONTRO 6: MORFOLOGIA DE GALÁXIAS PARTE I 

Neste encontro, iniciei recolhendo as atividades que pedi para serem realizadas em casa, e em 

seguida, projetei os slides no quadro mostrando os objetivos da aula, pedindo aos alunos 

máxima atenção porque agora entraríamos para valer nas classificações morfológicas das 

galáxias. Abordei inicialmente um quadro geral das galáxias no Universo Observável, e logo 

surpreendeu os alunos a grande quantidade de galáxias. 

Em seguida, retomei o conceito de galáxia, mencionei Edwin Hubble, falando sobre a sua 

importância para a classificação morfológica de galáxias. Depois, mostrei uma figuram 

contendo o esquema de Hubble de galáxias, também conhecido como diagrama diapasão, 

conforme Figura 30 (AUTOR, 2019). 

       Figura 30-Slide utilizado sobre diagrama Hubble 

 
         Fonte: Autor (2019). 

Logo, alguns alunos identificaram semelhanças na classificação morfológica mostrada com as 

atividades realizadas no encontro 3, e as figuras de galáxias mostradas no encontro 4. 
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Coloquei ainda outra imagem para reforçar as classificações feitas por Hubble, porém, ainda 

sem abordar cada uma. 

Depois, coloquei uma imagem com os elementos presentes na Via Láctea, conforme Figura 

31 (AUTOR, 2019), para que os alunos os relacionassem posteriormente para entender alguns 

aspectos das classes morfológicas. Dentre esses elementos, destacam-se núcleo, disco, braços 

e o halo, já discutidos anteriormente no encontro 2. 

  Figura 31-Slide utilizado sobre elementos da Via Láctea 

 
  Fonte: Autor (2019). 

Então, entrei na caracterização das galáxias espirais e nas suas subclasses. A saber:  

As galáxias espirais apresentam diferenças entre si, principalmente quanto ao 

tamanho do núcleo e ao grau de desenvolvimento dos braços espirais. Assim, elas 

são subdivididas nas categorias Sa, Sb e Sc, de acordo com o grau de 

desenvolvimento e enrolamento dos braços espirais (a, braços pequenos e bem 

enrolados, c, braços grandes e mais abertos), e com o tamanho do núcleo comparado 

com o do disco (a, núcleo maior, c, núcleo menor). Por exemplo, uma galáxia Sa é 

uma espiral com núcleo grande e braços espirais pequenos e bem enrolados. Existem 

algumas galáxias que têm núcleo, disco e halo, mas não têm traços de estrutura 

espiral. Hubble classificou essas galáxias como S0, e elas são às vezes chamadas 

lenticulares. (S.O KEPLER, 2003, p. 440-441). 

E em seguida, caracterizei as galáxias chamadas espirais barradas e suas subclasses. A saber: 

Mais ou menos metade de todas as galáxias discoidais apresenta uma estrutura em 

forma de barra atravessando o núcleo. Elas são chamadas barradas e, na 
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classificação de Hubble elas são identificadas pelas iniciais SB. As galáxias barradas 

também se subdividem nas categorias SB0, SBa, SBb e SBc. Nas espirais barradas, 

os braços, normalmente, partem das extremidades da barra.  (S.O. KEPLER, 2003, 

p. 441). 

A cada abordagem, mostrava aos alunos imagens das galáxias, conforme figura 32 (AUTOR, 

2019), para que nós conseguíssemos analisar e identificar as estruturas principais como 

núcleo, bojo, braços e halo. 

Figura 32-Slide utilizado para identificar elementos de uma galáxia espiral. 

Fonte: Autor (2019). 

 No meio das discussões surge uma pergunta: “Como essas imagens são tiradas?”. Expliquei 

brevemente sobre o telescópio espacial Hubble e sobre como as imagens eram capturadas, e 

então, iniciei com eles o documentário “Hubble, uma jornada inesperada”. Pedi que 

assistissem até os 50 minutos, pois teríamos outro encontro para assistir o restante do 

documentário, e pedi que fizessem um relatório para entregar na aula seguinte. 

5.7 ENCONTRO 7: MORFOLOGIA DE GALÁXIAS PARTE II 

Iniciei o encontro recolhendo os resumos que pedi no encontro passado, comentei brevemente 

sobre o documentário, e em seguida, projetei os slides no quadro para dar continuação no 

assunto de morfologia das galáxias, segundo a classificação de Hubble, apresentando aos 

alunos as galáxias elípticas, suas subclasses e suas características, conforme figura 33 

(AUTOR, 2019). 
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Figura 33-Slide utilizado sobre característica das galáxias elípticas. 

 Fonte: Autor (2019). 

Sendo características: “As galáxias elípticas apresentam forma esférica ou elipsoidal e não 

têm estrutura espiral. Têm pouco gás, pouca poeira e poucas estrelas jovens. Elas se parecem 

ao núcleo e halo das galáxias espirais.” (S.O KEPLER, 2003, p. 441). 

Hubble subdividiu as elípticas em classes de E0 a E7, de acordo com o seu grau de 

achatamento. 

Após a definição, um aluno fez a pergunta: “Professor, o que é uma elipse?” Então, tive a 

necessidade de mostrar rapidamente o que é uma elipse, já que os alunos não conheciam essa 

forma geométrica. 

Logo após a breve definição, mostrei uma imagem, Figura 34 (AUTOR, 2019), comparando o 

tamanho da nossa galáxia com a M87 e com a IC 1101, o que chamou a atenção dos alunos 

para o tamanho de uma galáxia elíptica e para a quantidade de estrelas que existem nessa 

galáxia. 
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          Figura 34-Slide utilizado sobre comparação de tamanho de galáxias 

 
            Fonte:  Autor (2019). 

Também surgiu outra pergunta relacionada à evolução de galáxias: “Professor, essas galáxias 

elípticas também giram como as espirais?”, e na hora não soube responder, pois não havia 

estudado sobre a evolução das galáxias, mas depois, no encontro seguinte respondi, baseado 

em: 

Outro fator importante que diferencia espirais de elípticas é a quantidade de 

momentum angular (quantidade de rotação) da nuvem de gás primordial: quanto 

mais momentum angular a nuvem tinha inicialmente, mais achatada será a forma 

final. Levando isso em conta, as elípticas teriam se formado de nuvens que tinham 

pouca rotação quando começaram a se contrair, ao passo que as espirais teriam se 

formado do colapso de nuvens com mais rotação.  (S.O. KEPLER, 2003, p. 448). 

Continuando, diferenciei as classes de galáxias elípticas rapidamente, da E0 até a E7, e 

depois, iniciei as galáxias irregulares, mostrando algumas características, conforme a Figura 

35 (O AUTOR, 2019). 
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Figura 35-Slide sobre as características das galáxias irregulares 

-
Fonte: Autor (2019). 

Sobre a definição transmitida sobre galáxia irregular, segundo (S.O. KEPLER,2003, p.442-443): 

Hubble classificou como galáxias irregulares aquelas que eram privadas de qualquer 

simetria circular ou rotacional, apresentando uma estrutura caótica ou irregular. 

Muitas galáxias irregulares parecem estar sofrendo atividade de formação estelar 

relativamente intensa, sua aparência sendo dominada por estrelas jovens brilhantes e 

nuvens de gás ionizado distribuídas irregularmente.  (S.O. KEPLER, 2003, p.442-

443). 

Mostrei imagens da Grande e Pequena nuvem de Magalhães, conforme Figura 36 (AUTOR, 

2019). As galáxias que receberam esse nome devido a Fernão de Magalhães tê-las 

identificado em 1520. Encerrei com outro diagrama do diapasão, para que os alunos 

recordassem das outras classes abordadas no encontro anterior. 
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      Figura 36-Slide utilizado mostrando grande e pequena nuvem de Magalhães 

 
       Fonte: Autor (2019). 

 

Logo após, mostrei um vídeo curto, intitulado “ABC da astronomia: galáxias”, para que os 

conceitos discutidos pudessem ser reforçados aos alunos.  

Em seguida, pedi para que os alunos formassem grupos, pois haveria uma atividade que 

consistia em classificar as imagens de galáxias de acordo com a classificação de Hubble. Foi 

distribuída para eles uma ficha e uma tabela para preenchimento, conforme Figura 37 (IAU, 

2010), e também foram projetadas em slide, conforme Figura 38 (AUTOR, 2019), para que 

pudesse ser realizada a discussão após a realização da atividade, que teve duração de 10 

minutos.  
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                   Figura 37-Ficha de classificação morfológica 

 
                       Fonte: IAU (2014). 

 

 

                Figura 38-Alunos realizando atividade de classificação morfológica 

 
                   Fonte: Autor (2019). 



83 
 

 

Também comentei com os alunos que eles deveriam confeccionar uma maquete sobre uma 

galáxia especifica, e que esta deveria ser apresentada com algumas características da galáxia 

escolhida no encontro 11. 

5.8 ENCONTRO 8: DOCUMENTÁRIO SOBRE GALÁXIAS 

Neste encontro, assistimos um documentário sobre as galáxias. Durante a exibição do 

documentário, alguns alunos se mostravam curiosos sobre o espaço, sobre a NASA e sobre 

ser astrofísico. Pude perceber que o tema mexia com a imaginação deles, e logo após, foi 

entregue aos alunos um material do observatório do Rio de Janeiro, conforme Figura 39 

(AUTOR, 2019) e Figura 40 (AUTOR, 2019), para que eles pudessem classificar as galáxias 

presentes na atividade de acordo com o que tínhamos discutido nos encontros 6 e 7. Essa 

atividade foi iniciada em sala e terminada em casa, pois o documentário tem 

aproximadamente 42 minutos. Neste encontro anotei o nome dos grupos para apresentação 

das maquetes. 

Figura 39-Atividade de classificação 

Fonte: Autor (2019). 

 

 

Figura 40-Atividade de classificação

Fonte: Autor (2019). 
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5.9 ENCONTRO 9: QUIZ SOBRE GALÁXIAS 

Neste encontro propus aos alunos um quiz envolvendo os conceitos discutidos anteriormente, 

através do aplicativo Kahoot. Como nem todos os alunos tinham acesso à internet projetei as 

perguntas sobre o quadro, conforme Figura 41 (AUTOR, 2019), para que eles pudessem 

responder separados em grupos as perguntas propostas. Disponibilizei o link para que eles 

pudessem entrar e disputar em outra oportunidade também. 

Figura 41-Exemplo de questão utilizada durante o quis sobre galáxias 

Fonte: Autor (2019). 

Durante a atividade houve muita apreensão em saber qual seria a próxima pergunta, e até 

algumas falas dos alunos de que algumas perguntas estavam fáceis. Eles tinham que anotar 

em folha separada a resposta correta e depois me entregar. Para cada questão havia um tempo 

médio de 30 segundos a um minuto.  O interessante dessa aula foi que os alunos, em alguns 

momentos, já falavam uma resposta sem eu antes apresentar as opções de respostas daquela 

pergunta.  

Algumas falas dos alunos durante a aplicação foram: “Nossa, professor, está fácil demais, 

será que a prova será assim também?”; “Bem legal, estou acertando todas sobre galáxias!” e 

“Essa é uma galáxia irregular. Já consigo diferenciar de uma espiral!”. 
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5.10 ENCONTRO 10: CONSTRUÇÃO DE UM MAPA MENTAL/CONCEITUAL 

Neste encontro, foi proposta aos alunos a produção de um mapa mental/conceitual sobre 

galáxias. A ideia foi aproveitar os mesmos grupos que foram organizados para a produção das 

maquetes. Tive a necessidade de explanar aos alunos o que eram mapas mentais/conceituais, 

para que eles tivessem noção do que deveriam produzir. Também mostrei a eles um vídeo 

curto, explicando essa diferença, para que eles tivessem a liberdade de escolher qual tipo de 

mapa poderiam produzir. 

Nessa aula os alunos foram separados em grupos para produzir mapas mentais/conceituais 

sobre morfologia de galáxias com auxílio da internet para que pudessem pesquisar e produzir 

seus mapas. Foi observada a interação entre os alunos, onde os mesmos tentavam produzir 

sem copiar nenhum mapa mental/conceitual da internet, discutindo entre eles os aspectos 

morfológicos que foram trabalhados nos encontros 6 e 7 e fortalecidos nos encontros 8 e 9. 

Nas Figuras 42 (AUTOR, 2019) e na Figura 43 (AUTOR, 2019), há exemplos de mapas 

produzidos pelos alunos, lembrando que eles nunca haviam produzido mapas 

mentais/conceituais antes. 
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  Figura 42-Mapa produzido por aluno 

 
  Fonte: Autor (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

Figura 43-Mapa produzido por aluno 

Fonte: Autor (2019). 

Nesse encontro os alunos se empenharam em caracterizar os mapas mentais/conceituais de 

acordo com as características estudadas sobre a morfologia das galáxias. Alguns alunos 

também resolveram tirar dúvidas sobre a apresentação em grupo. 

5. 11 ENCONTRO 11: APRESENTAÇÃO DAS MAQUETES 

Nesse encontro os alunos apresentaram as maquetes das galáxias, descrevendo brevemente 

seu nome, sua morfologia e algumas curiosidades que eles deveriam pesquisar sobre a galáxia 

escolhida. Os alunos produziram maquetes interessantes utilizando materiais simples e alguns 

conseguiram até fazer com que as maquetes girassem, simulando o movimento de rotação das 

galáxias. 

Na Figura 44 (AUTOR, 2019), podemos observar um grupo apresentando uma maquete sobre 

morfologia de galáxias. 
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                       Figura 44-Mapa produzido por aluno 

 
                            Fonte: Autor (2019). 

É interessante relatar, que alguns alunos que tinham certa resistência em trabalhos em grupos 

e a apresentações para a classe, contudo, não tiveram receio em participar das confecções das 

maquetes e das apresentações dos grupos. 

5. 12 ENCONTRO 12: QUESTIONÁRIO FINAL E AVALIAÇÃO DA UEPS 

Neste encontro foi realizado o questionário final sobre os assuntos discutidos durante todo o 

processo, bem como uma avaliação da aplicação da UEPS, todas realizadas pelos alunos. Para 

essas atividades, foi designado um tempo de 30 a 35 minutos, pois no final do encontro foi 

passado para os alunos um vídeo sobre galáxias para encerrar toda a UEPS.  No capítulo 

seguinte, será realizada uma análise de etapa por etapa da UEPS. 

 

 



89 
 

 

6 ANÁLISE DE DADOS DA UEPS 

6.1 INTRODUÇÃO 

Nesse capítulo, será realizada a análise de dados de cada etapa da UEPS. Para iniciar a análise 

de dados coletados da UEPS, foi tomada como base uma estrutura de análise de UEPS 

descrita em “análise de uma unidade de ensino potencialmente significativa no ensino de 

matemática: uma investigação na apresentação do tema volume do paralelepípedo a partir da 

ideia de eclusa” (BRUM, 2015) e os pressupostos de MOREIRA. 

Segundo (BRUM,2015),  

Em termos substantivos, Ausubel (2003) e Moreira (2011a) colocam que para 

facilitar a aprendizagem significativa é preciso dar atenção ao conteúdo e à estrutura 

cognitiva, procurando “manipular” os dois. Ausubel (2003) comenta que é 

necessário fazer uma análise conceitual do conteúdo na identificação de conceitos, 

ideias, procedimentos básicos e concentrar neles o esforço instrucional.  (BRUM, 

2015). 

Moreira (2011b) relembra que é importante não sobrecarregar o aluno de 

informações desnecessárias, dificultando a organização cognitiva. É preciso buscar a 

melhor maneira de relacionar, explicitamente, os aspectos mais importantes do 

conteúdo da matéria de ensino aos aspectos especificamente relevantes de estrutura 

cognitiva do aprendiz. Um caminho são as UEPS. Este relacionamento é 

imprescindível para a aprendizagem significativa (Moreira, 2011a). (Brum, 2015). 

 

“Em específico, uma UEPS é uma sequência de ensino fundamentada teoricamente, voltada 

para a aprendizagem significativa não memorística, que pode estimular a pesquisa aplicada 

em ensino, aquela direcionada à sala de aula.” (BRUM, 2015). 

 

 A UEPS visa a apresentação de conteúdos, seguindo um corpo organizado de 

conceitos, que busca valorizar os princípios programáticos da diferenciação 

progressiva e da reconciliação integrativa, a negociação de significados, os 

organizadores prévios, os recursos instrucionais e as estratégias pedagógicas. Para a 

construção da UEPS, além dos princípios acima mencionados, é preciso considerar 

três pontos: objetivo, filosofia e marco teórico.  (Brum, 2015). 

 • Objetivo: apresentar um determinado tema, ideia ou informação aos 

estudantes, a fim de que possam compreender o material e incorporá-lo à sua 

estrutura cognitiva, de tal maneira que, além de serem úteis em outros momentos da 

vida escolar, possam atribuir novos significados aos conhecimentos aprendidos pelo 

estudante. 

• Filosofia: favorecer um ensino centrado no aluno, com sua participação ativa 

em atividades colaborativas, voltado para o aprender a aprender. O ensino só é 

exitoso se a aprendizagem também for exitosa. 
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• Marco teórico: a teoria da aprendizagem significativa de David Paul Ausubel 

(1980, 2003); Masini, Moreira (2001, 2009); Moreira (2006, 2010, 2011a, 2011b, 

2011c, 2011d); Novak, Gowin (1996), sem desconsiderar as importantes 

contribuições no campo da teoria educação de Joseph D. Novak (2000, 2004, 2011) 

e de D.B. Gowin (1981), além da teoria dos modelos mentais de Philip Johnson-

Laird (1983) e a teoria dos campos conceituais (Vergnaud, 1990).  (Brum, 2015). 

Os momentos, os recursos instrucionais e as estratégias pedagógicas que colaboram na 

constituição da UEPS para a apresentação de um conteúdo, baseiam-se nos princípios das 

UEPS (Moreira, 2011a, 2011b, 2011c), cuja sequência de apresentação valoriza os processos 

de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, conforme Figura 45 (BRUM, 2015). 

                    

              Figura 45-Sequência de processos da UEPS 

 
                Fonte: Brum (2015). 

Para LIBÂNEO (2013), 

Um recurso instrucional é tudo aquilo que pode ser utilizado nos procedimentos de 

ensino para estimular ou provocar a predisposição para a aprendizagem significativa 

do aluno. Os recursos instrucionais complementam a ação de mediação do professor, 

sendo um componente importante do ambiente de aprendizagem. As estratégias 

pedagógicas são os meios que o professor utiliza em sala de aula para facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem, incluindo: as concepções educacionais que 

embasam as atividades propostas, a articulação de propostas e/ou atividades 

desencadeadora de aprendizagens, a organização do ambiente físico, a utilização de 
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recursos áudio visuais, o planejamento de ações e o tipo e a forma como o material é 

utilizado. (LIBÂNEO, 2013). 

 

 

O primeiro momento é caracterizado por dois passos: 

“1º passo: definição do tópico a ser abordado, seus aspectos declarativos e procedimentais 

aceitos no contexto da matéria de ensino. ” (Brum, 2015). 

2º passo: Partindo da premissa que aprendemos a partir do que já sabemos, o 

conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem significativa. 

É importante levar ao aluno a externalizar suas concepções, suas ideias acerca do 

tema. Pode ser utilizado o V Heurístico de Gowin; mapas conceituais; mapas 

mentais; questionários; entrevistas; desenhos; círculo hermenêutico dialético.   

 

 O segundo momento é constituído por cinco passos, embora seja possível realizar 

adequações, aumentando ou diminuindo sua quantidade. A UEPS não é uma 

metodologia estanque, engessada, mas passível de reformulações e compete ao 

professor mudar, quando necessário, na apresentação de um tema em sala de aula. 

Os passos estão assim organizados: 

 

 1º passo: utilização de um organizador prévio em nível bem introdutório, levando 

em conta o conhecimento prévio do aluno, que prepare o terreno para a introdução 

do conhecimento. A ideia é de que o uso de um organizador prévio 

(comparativo/expositivo) ajuda o estudante a reconhecer que determinados 

elementos dos novos materiais de aprendizagem, podem ser significativamente 

aprendidos se relacionados com aspectos especificamente relevantes da estrutura 

cognitiva existente. Podem ser utilizados textos; jogos de tabuleiro; jogos didáticos; 

documentários; museus; revistas; livro didático; TIC’s; material lógico estruturado; 

vídeos, problemas do cotidiano, representações veiculadas pela mídia.  

 

 2º passo: São as situações que dão sentido aos conceitos, mas à medida que o 

sujeito vai construindo conceitos, ele precisa dar conta de novas situações, muitas 

vezes mais complexas. As situações-problema buscam criar um ambiente 

interrogativo, de indagação. No ensino, as situações devem ser propostas em níveis 

crescentes de complexidade, mas é importante certo domínio de um determinado 

nível de complexidade antes de passar ao próximo. Em tudo isso está implícito o 

conceito de campo conceitual proposto por Vergnaud (1990) como um campo de 

situações-problema, cujo domínio é progressivo, lento, com rupturas e 

continuidades.  

 

 3º, 4º e 5º passos: A partir da apresentação de situações-problema, apresentar o 

conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em consideração a diferenciação 

progressiva, isto é, começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma 

visão inicial do todo, do que é mais importante na unidade de ensino, mas logo 

exemplificando, abordando aspectos específicos. Para esses passos, é possível 

utilizar tarefas de aprendizagem sequencialmente vinculadas; mapas conceituais; 

seminários; softwares; elaboração de croqui; mapas conceituais; mapas mentais; 

objetos de aprendizagem; resolução de problemas; breve exposição oral seguida de 

atividade colaborativa em pequenos grupos que, por sua vez, deve ser seguida de 

atividade de apresentação ou discussão em grande grupo. A negociação de 

significados com mediação docente é fundamental para a apropriação do 

conhecimento. Recomenda-se retomar os aspectos mais gerais, estruturantes, isto é, 

aquilo que efetivamente se pretende ensinar, do conteúdo da unidade de ensino, em 

nova apresentação que pode ser através de outra breve exposição oral, de um recurso 

computacional ou de um texto, porém em nível mais alto de complexidade em 

relação à primeira apresentação, buscando promover a reconciliação integrativa.  
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O terceiro momento consiste em uma avaliação somativa. Essa atividade, em geral 

com duração de uma aula, antes de mais nada, deve ser comunicada aos alunos, a 

fim de evitar constrangimentos e sentimentos que podem levar a comprometimentos 

na aprendizagem. As questões que compõem a avaliação recomendam-se que sejam 

abertas, nas quais os alunos possam externalizar sua compreensão e organização 

hierárquica sobre o tema investigado. Propor situações, realizar questionamentos 

que evidenciem indícios de aprendizagem significativa. Evite questões de múltipla 

escolha ou pegadinhas, muito menos questões fechadas, do tipo certo ou errado. A 

busca de evidências de aprendizagem significativa por meio da UEPS deve ocorrer 

ao longo de sua implementação e não somente em uma avaliação, pois parte-se do 

princípio que a aprendizagem significativa é progressiva, além disso, a ideia é a 

captação de significados pelo estudante. O ensino com significado consiste em 

proporcionar ao estudante, condições para que ele pense e compreenda o conteúdo 

que está sendo ministrado. Se o professor busca provocar a aprendizagem, também o 

planejamento da aula deverá levar em conta que o mais importante é elaborar 

situações de aprendizagem que instiguem o estudante a vivenciar a busca, a exercitar 

as possibilidades de resposta e desenvolver seu pensamento.  

 

O quarto momento consiste na avaliação por parte do professor e dos estudantes 

referente a UEPS, os recursos e estratégias utilizados ao longo da unidade de ensino. 

O ensino será exitoso se for constatado ao longo de sua unidade evidências de 

aprendizagem significativa. Não há sentido da existência de ensino sem 

aprendizagem. O objetivo da construção de uma unidade de ensino é propiciar 

momento de aprendizagem significativa para o estudante. A UEPS busca privilegiar 

o processo e não o produto; o significado que os estudantes fornecem aos 

conhecimentos aprendidos durante a aplicação da unidade de ensino identificará seu 

potencial.  (Brum, 2015). 

6.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Essa investigação de caráter qualitativo aconteceu durante os 12 encontros na disciplina de 

física, com a duração de 55 minutos cada um e realizada em 15 turmas do ensino médio, 

sendo duas turmas do terceiro ano e três turmas do segundo ano do ensino médio regular, 

totalizando 124 estudantes, sendo três turmas do turno matutino duas turmas do turno 

vespertino da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Nelson Vieira Pimentel, do 

município de Viana, Espírito Santo, durante o período de 02/04 a 10/05, e 01/10 a 06/11, do 

ano letivo de 2019. 

 

O estudo busca investigar formas alternativas para a compreensão do conceito específico de 

morfologia de galáxias. Os alunos por motivos éticos foram nomeados por números (A1, A2, 

... até A124). 

Para identificar indícios de aprendizagem significativa no ensino de física, junto aos 

estudantes sobre o tema morfologia de galáxias, foi produzida uma UEPS. Cada etapa da 

UEPS, a partir da utilização de recursos instrucionais ou estratégias pedagógicas, serviram 

como ferramentas de coleta de dados.  
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A etapa de análises de resultados é uma etapa crucial na busca por indícios deixados pelos 

alunos durante todas as etapas da UEPS. Além das respostas dadas pelos alunos em cada 

etapa, a analise deve ir além e deve observar todos os movimentos dos alunos durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

6.2.1 Análise a partir dos dados coletados 

 A investigação foi realizada no período de 02/04 a 10/05, e 01/10 a 06/11, do ano letivo de 

2019, e o uso da UEPS para o ensino de morfologia de galáxias ocorreu em doze encontros 

com turmas de estudantes do segundo e terceiro anos do ensino médio de uma escola estadual 

de Viana, Espírito Santo. 

6.2.2 Identificação dos conhecimentos prévios  

No primeiro encontro os alunos foram indagados sobre alguns conceitos prévios ou ausência 

deles em relação à localização do homem no Universo. Depois, foi entregue um questionário, 

conforme Figura 46 (AUTOR, 2019), para observar e identificar alguns conceitos prévios que 

poderiam contribuir com o desenvolvimento do tema. A partir das respostas do questionário 

foi possível identificar a presença e ausência de alguns subsunçores para o ensino de 

morfologia de galáxias. Isso é fundamental, pois segundo (MORTIMER 1996): 

À medida que o educando percebe que as suas concepções diferem da aceita pelos 

físicos e que isso não se caracteriza como um erro, mas uma forma diferente de 

interpretação, então fica mais fácil ensinar os conteúdos de forma que permaneça, na 

sua estrutura cognitiva, diversas concepções, inclusive concepções contraditórias. 

(MORTIMER 1996). 

Segundo (LANGHI 2004): “Assim, uma visão geral das concepções alternativas em 

Astronomia torna-se necessária para o entendimento de algumas das suas possíveis origens e 

futuros tratamentos, visando à melhoria no ensino deste tema”. (LANGHI, 2004). 
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                  Figura 46-Questionário Diagnóstico 

 
                  Fonte: Autor (2019). 

A seguir, as perguntas do questionário e algumas respostas do para observação desses 

subsunçores ou sua ausência: 

Questão 1: O que é um planeta? 

A8: "É um corpo celeste que orbita uma estrela e que briga por refletir a luz dessa 

estrela" 

A9: "É um corpo celeste que orbita uma estrela" 

A10: "São corpos celestes sem luz e calor próprio, sólidos, arredondados e com 

gravidade própria”. 

A11: "Um planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela ou remanescente de 

estrela com massa suficiente para se tornar esfera". 
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A16: “É um corpo celeste que orbita uma estrela e que brilha". 

A20: “Corpo volumoso que gira ao redor de uma estrela e possui satélites naturais ao 

seu redor”. 

A36: "Planeta é uma grande massa esférica meio achatada que contém várias 

matérias e elementos da tabela periódica". 

A37: “Planeta é uma grande massa achatada nos hemisférios, com elementos 

químicos”. 

A40: “É uma massa que orbita uma estrela”. 

A65: “Um corpo sólido que gira em torno de uma estrela que se torna visível devido a 

luz”. 

A67: “É um corpo celeste que orbita. Uma estrela que brilha por refletir a luz desta”.  

A84: “Corpo celeste que orbita em torno de uma estrela com massa suficiente para se 

tornar esférico”. 

A85: “São corpos celestes sem luz e calor próprios, sólidos, arredondados e com 

gravidade própria, os quais giram em torno de uma estrela maior que no caso do 

planeta Terra é o Sol”. 

A87: “É um corpo celeste, grande massa esférica e orbita em torno de estrela”. 

A89: “É um corpo com muita massa de terra que orbita uma estrela. É grande para 

que sua gravidade a deixe com forma arredondada”. 

A90: “É um corpo com muita massa de terra, e é grande para que a sua gravidade a 

deixe com forma redonda”. 

Podemos perceber a presença de alguns elementos que mostram certo entendimento do que é 

planeta nas respostas de alguns alunos, como também podemos observar que em algumas 

respostas, a definição fica um pouco vaga. 

Questão 2: Quantos planetas temos no sistema solar?   Quais são os nomes deles? 
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A18: "São 8: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno”. 

A26: “Existem nove planetas no sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano Netuno e Plutão”. 

A27: "Existem oito planetas no sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano e Netuno". 

A28: “Temos nove planetas e são eles: Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno 

Urano Netuno e Plutão”. 

A30: “São 9: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e 

Plutão. ” 

A40: “São oito planetas: Terra, Vênus, Marte, Júpiter, Mercúrio, Saturno, Urano e 

Netuno” 

A44: “Pesquisas afirmam ser 9, mas são oito Plutão é considerado um Planeta Anão 

está fora do sistema solar Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano e 

Netuno”. 

A100: “Oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e 

Netuno”. 

Nessa questão observamos algumas respostas corretas, e alguma confusão em relação 

ao número correto de planetas do sistema solar. 

Questão 3: Conhece algum modelo planetário?  Se sim, qual (ais)? 

A11: “Em branco” 

A12: “Em branco” 

A 15: “Sim, o sistema solar”. 

A18: “Sim, sistema solar”.  

A19: “Não”. 
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A20: “Sim, Planetário da UFES”. 

A21: “O modelo Geocêntrico (Terra como centro do universo) e o modelo 

Heliocêntrico (Sol no centro do sistema planetário, com planetas girando em órbitas 

ao seu redor)”. 

A22: “Sim, o modelo planetário de Kepler”. 

A30: “O Geocentrismo, (modelo geocêntrico)”. 

A36: “Sim, Geocentrismo e Heliocentrismo”. 

A 40: “Não conheço nenhum modelo planetário”. 

A57: “Sim, Geocentrismo e Heliocentrismo”. 

A59: “Sim Geocentrismo e heliocentrismo” 

A61: “Sim, Platão”. 

A67: ”Sim, o modelo de filósofos e que viam os planetas alinhados”. 

A69: “Sim, sistema solar”. 

A70: “Modelo atômico de Rutherford”. 

A85: “Sim, a Terra”. 

A90: “Modelo atômico o modelo atômico de Rutherford também conhecido como 

modelo planetário do átomo”. 

A92: “Sim modelo planetário atômico”. 

A113: “Modelo atômico de Rutherford”. 

A124: “Geocentrismo e Heliocentrismo”. 

Nessa questão observamos em grande maioria o desconhecimento de modelos planetários. 

Algumas confusões com modelos atômicos também estão presentes. 
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Questão 4: O que é uma estrela? Quais estrelas você conhece? 

A1: “É uma grande e luminosa esfera de plasma, Sol”. 

A2: “É um corpo celeste produtor emissor de energia com luz própria, exemplo 

estrela Sirius, o Sol, estrela Cão Maior, entre outras”. 

A10: “É um astro que tem luz e calor próprios e que mantém praticamente as mesmas 

posições relativas na esfera celeste. Apresenta um brilho cintilante, o que as distingue 

dos planetas, o Sol”. 

A1: “Uma grande e luminosa esfera de plasma. Lua e Sol”. 

A21: “Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma mantida íntegra pela 

gravidade e pela pressão de radiação”. 

A27: “Uma estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma mantida integral pela 

gravidade, pela pressão de radiação, ao fim de seu ciclo uma proporção de matéria 

degenerada, Sol”. 

A41: “Como por volumoso que aquece os planetas, Sol”. 

A45: “São corpos que tem luz própria a estrela, Eta Carinae é 5 milhões de vezes 

maior do que o Sol e Betegleuse é 300 vezes maior que a Terra”. 

A46: “As estrelas são corpos celestes que tem luz própria elas são na verdade, esferas 

gigantes compostas de gases. O Sol”. 

A58: “As estrelas são corpos celestes que tem luz própria elas são esferas gigantes 

compostos por gases que produzem reações nucleares, Sol, Sirius”. 

A60: “Corpo volumoso em chamas que aquece os planetas do sistema solar como o 

Sol ou Aldebaran”. 

A61: “É um corpo celeste que tem luz própria, Estrela Dalva, Três Marias”. 

A75: “É um astro que tem luz própria e calor próprio e que mantém praticamente as 

mesmas posições relativas na esfera celeste, o Sol”. 



99 
 

 

 A76: “As estrelas são corpos celestes que tem luz própria elas são na verdade se 

postos de gases que produzem reações nucleares, mas graças a gravidade podem se 

manter vivas por milhares de anos, Sol”. 

 A82: “Uma grande esfera de mim nossa mantida pela gravidade e pela radiação, Sol, 

anã branca, anã vermelha”. 

 A90: “Corpo celeste produtor emissor de energia, o Sol”. 

 A95: “Estrela é um gás se colide com outro gás e formam um feixe de luz que é 

chamado de estrela”. 

 A112: “Corpo celeste que emite luz”. 

 A114: “É um corpo celeste cheio de gás”. 

Nessa questão observamos que alguns alunos possuem certo entendimento do conceito de 

estrela, embora algumas respostas não sejam suficientes, ou estão incorretas.  

Questão 5:  O que é uma galáxia?  Conhece alguma pelo nome?  Qual? 

A15: “Um grande sistema gravitacionalmente ligado ou constituído de estrelas”. 

A16: “É um sistema gravitacionalmente ligado, que possui estrelas, nebulosas, gases 

e poeiras, planetas, sim, Via Láctea”. 

A20: “Sistema gravitacionalmente ligado”. 

A21: “Um enorme aglomerado de estrelas, planetas, gás e poeira e matéria escura e 

ligados pela força da gravidade, Via Láctea”. 

A22: “Uma galáxia é um enorme aglomerado de estrelas, planetas, gases e poeira 

ligados pela força da gravidade, assim como pela ainda pouco conhecida matéria 

escura”. 

A35: “É um conjunto de estrelas com gases e poeiras”. 
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A47: “As galáxias são aglomeradas em forma de espiral, de estrelas, meteoroides, 

planetas e diversos corpos espaciais parecidos com a Via Láctea nossa galáxia, 

galáxia de Andrômeda, triângulo entre outros”. 

A48: “Galáxia é a mistura de planetas, sistema solar, e sim, galáxia de Andrômeda”. 

A57: “É um conjunto de sistemas planetários, sim, Via Láctea e Andrômeda”. 

A59: “Sistema estrelar isolado no espaço cósmico, Via Láctea”. 

A86: “É um sistema gravitacionalmente ligado, formado por poeira, gás entre outros, 

não me recordo de conhecer”. 

 A90: “É um enorme aglomerado de estrelas, planetas”. 

 A91: “É um grande sistema gravitacionalmente ligado, que consiste de estrelas, o 

meio interestelar, de gás e poeira, não”. 

A106: “É um gigantesco sistema formado por milhões, bilhões, ou trilhões de estrelas 

e outros corpos celestes”. 

A110: “É um enorme aglomerado de estrelas, sim, galáxia de Andrômeda”. 

A124: “Uma galáxia é formada por grande conjunto de estrelas como a Via Láctea e 

Andrômeda”. 

Algumas respostas foram surpreendentes, pois alguns alunos só ouviram falar de galáxias em 

filmes e em alguns vídeos do Youtube. Houve até a citação de matéria escura sem conhecer a 

sua definição conceitual. 

Questão 6: Conhece a classificação Hubble? Conhece galáxias de formas 

diferentes? Se sim qual (ais)? 

A1: “Não”. 

A2: “Nunca ouvi falar”. 

A15: “Não”. 
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A20: “Não”. 

A30: “Não”. 

Essa questão junto com a questão 5, são questões importantes que foram trabalhadas 

diretamente nas outras etapas da UEPS. Portanto, era esperado que praticamente 100% dos 

alunos não soubessem o que é a classificação Hubble. 

Questão 7: O que entende por universo? 

A4: “O universo é onde se encontra todas as galáxias, estrelas e planetas”. 

 A7: “É tudo o que existe fisicamente, a soma do espaço do tempo e as mais variadas 

formas de matéria, planetas estrelas, galáxias e os componentes do espaço 

intergaláctico”. 

A16: “É tudo que existe fisicamente a soma do espaço e do tempo” 

A30: “Universo é a soma de toda matéria e energia ele compreende os 

superaglomerados de galáxias e vazios e tudo que tem dentro dele”. 

A32: “Universo é a soma de toda matéria”. 

A41: “Universo possui milhões de galáxias com planetas, asteroides estrelas, cometas 

e satélites naturais”. 

A47: “Universo nada mais é que a soma de toda matéria e energia”. 

A48: “Universo é tudo que existe fisicamente espaço tempo e todas as formas de 

matéria e energia”. 

A58: “Lugar vago escuro onde se plana galáxias e cometas”. 

A59: “Para mim universo é tudo que existe desde as constelações, galáxia, sistema 

solar, planetas”. 

A67: “Universo é onde fica os planetas, estrelas e galáxias”. 
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A70: “Toda matéria existente, que ocupa lugar no espaço como: galáxias, planetas, 

satélites, estrelas etc”.  

A:89: “É o meio em que vivemos com planetas, cometas, estrelas, poeiras e etc”. 

A93: “Universo é o espaço, o tempo aqui em que todos os astros estão inseridos 

incluindo a Terra, o Sol e os demais planetas, estrelas e etc.”. 

A108: “É constituído por tudo que existe que conhecemos e desconhecemos”. 

Essa questão é uma questão mais ampla no sentido da resposta, que envolve até certo ponto, 

questões filosóficas. Algumas respostas foram surpreendentes. 

Questão 8: Já ouviu falar em ano-luz? Se sim onde? Para você o que seria? 

A6: “Sim, na escola, na internet e televisão, distância que a luz atravessa no vácuo em 

um ano”. 

A7: “Sim, na aula de física, unidade que corresponde a distância percorrida pela luz 

no vácuo durante 1 ano a velocidade de 300.000 Km por segundo”. 

A18: “Sim, ouvi falar em um documentário da escola, é uma unidade de medida 

utilizada para verificar a distância entre dois corpos celestes”. 

A20: “Sim eu já ouvi falar sem ser nas aulas em filmes de ficção seria uma distância o 

que não poderemos alcançar por ser muito grande” 

A30: “Sim na televisão”. 

A32: “Sim, na escola seria a medição da distância da Luz percorrida no espaço 

durante um ano”. 

A33: “Sim, em livros de Matemática”. 

A50: “Não”. 

A51: “Sim, em revistas e jornais na escola é a distância que a luz percorre no vácuo”. 
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A53: “Não é unidade tempo como é comum se pensar, mas corresponde a distância 

percorrida Pela Luz em um ano sendo, portanto, uma unidade de distância”. 

A62: “Na internet, uma distância exageradamente enorme”. 

A70: “Sim, o ano luz é uma unidade que corresponde a distância percorrida pela luz 

no vácuo durante um ano isso foi estudado durante as aulas que falava sobre a luz”. 

Nessa questão, alguns alunos já haviam tido contato com o conceito de ano-luz, porém, outros 

não. Após o questionário os alunos viram vídeo instrucional, de modo que ajudasse no 

fortalecimento de possíveis subsunçores ou até mesmo na sua construção. O vídeo é intitulado 

“Universo conhecido”. 

Para que fosse possível analisar e aguçar o cognitivo dos alunos, o professor os instigou a 

pensarem como eram medidas as distâncias entre os astros que apareceram no vídeo. Então, 

foi conceituado ano-luz, e logo após, apresentei outro vídeo intitulado “Escala atualizada do 

Universo”, onde é mostrado o tamanho dos corpos celestes que compõem o nosso Sistema 

Solar e as distâncias entre eles, num processo de expansão saindo da Terra e indo até as redes 

de galáxias. Após isso, realizei com eles no quadro alguns cálculos envolvendo anos-luz, e 

após, foi entregue uma lista com cinco questões envolvendo o conceito de ano-luz e a forma 

de cálculo do ano-luz, e eles resolveram as questões.  

Nessa parte, o professor buscou o diálogo professor x aluno e aluno x aluno, sempre de forma 

cordial e construtiva, para que os mesmos fossem capazes de interagir e entender que eles 

também têm os seus conhecimentos prévios e que estes também são valorizados no processo 

de ensino-aprendizagem, ter consciência de uma aprendizagem que não seja mecânica, mas 

que perdure, buscando sempre uma evolução na aprendizagem. 

6.2.3 Usando recursos instrucionais e as situações-problema 

No segundo encontro iniciei fazendo uma breve recapitulação da aula anterior e fortalecendo 

o título do projeto. Os conceitos discutidos anteriormente, partimos para o segundo encontro 

que foi sobre a Via Láctea.  

Fiz algumas perguntas iniciais como situações-problema como, por exemplo:  
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a) Você já ouviu falar sobre as galáxias?  

b) Como surgem as galáxias?   

c) Todas as galáxias são iguais?   

d) Em que aspectos podemos classificar as galáxias?  

e) Porque é importante estudar as galáxias?  

Algumas das respostas foram:  

a) Você já ouviu falar sobre as galáxias?  

A1: “Já ouvi falar de galáxias em filmes”.  

A3: ”Já vi algumas imagens, mas não sei como foram tiradas”. 

A15: “Eu aprendi vários conceitos novos no encontro passado, me interessei bastante, 

é uma experiência nova para mim, eu nunca tinha tido contato com esses fatos, antes 

eu vi que a galáxia é impressionante”. 

A110: “São coisas brilhantes que aparecem no polo norte?”. 

b) Como surgem as galáxias?  

Para esta pergunta, poucos alunos se sentiram com vontade de arriscar uma resposta. 

A27: “Sei lá, no Big Bang?”. 

c) Todas as galáxias são iguais?   

A28: “Acho que não, professor”. 

A30: “Já vi algumas imagens, mas elas não chegam a ser iguais”. 

d) Em que aspectos podemos classificar as galáxias?  

A15: “Acho que a cor, a luz”. 
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A17: “Existe mais de uma galáxia?”. 

A28: “Acho que o tamanho”. 

A35: “Quantidade de estrelas?”. 

e) Por que é importante estudar as galáxias?  

A18: “Para saber sobre o Universo”. 

A37: “Para saber sobre nós”. 

A50: “Para poder viajar para outra dimensão”. 

A76: “Para poder viajar igual em filmes”. 

Houve poucas respostas nessa parte, acredito por ser novidade e por timidez de alguns. 

Porém, os instiguei a pensar mais, não chegando a uma resposta definitiva. Então, utilizando 

slides, construí uma aula sobre a Via Láctea, mostrando desde a sua estrutura inicial, da 

origem do seu nome, do seu tamanho em anos-luz e relacionando com os conceitos 

observados no encontro anterior. Embora neste encontro trabalhamos a parte estrutural e 

morfológica da Via-Láctea como bojo, halo, aglomerados globulares, nebulosas, gás e poeira 

interestelar, disco e núcleo, não chegamos numa definição conceitual de galáxia ainda, apenas 

estávamos conhecendo uma galáxia, a nossa galáxia com ilustrações e com gifs. 

Vale mencionar aqui uma parte do resumo do aluno A22: “Na aula vimos o que é uma 

galáxia de certa forma, o primeiro mapa da Via Láctea, as dimensões atuais das galáxias, 

vimos também o comprimento de uma galáxia, um pouco sobre estrelas, nebulosas, gás 

interestelar etc. Também vimos sobre morfologia”. 

Em seguida, os alunos foram colocados em roda para a leitura do texto, com parágrafos 

partilhados, e após um tempo, o professor fez a releitura do texto em voz alta. Após isso, foi 

dado um tempo de 10 minutos para que eles anotassem elementos do texto que fossem 

curiosidade/interessante. Logo após, houve um pequeno diálogo sobre o texto e surgiram 

algumas perguntas como:  

A3: “O que ocorrem se duas galáxias se colidirem?”. 
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A6: “O que é velocidade de arrasto?”.  

A8: “Andrômeda é maior que a nossa galáxia?”.  

Após responder algumas dessas perguntas, recolhi os resumos dos alunos, e segue alguns 

trechos a seguir. 

A20: “Entendi que a Via Láctea é a galáxias que se encontra o Sistema Solar e, 

consequentemente, o planeta Terra. Ela recebeu o nome (Via Láctea ou estrada de 

leite) em virtude do seu aspecto esbranquiçado, de aparência leitosa, que pode ser 

viso em noites de inverno em locais sem nuvens ou poluição”. 

A38: “É interessante a matéria de que a Terra será destruída, e até maluquice, mas 

pensa no espetáculo que seria. Se a Terra estiver ativa ainda, porque com o 

aquecimento global, cada vez nervoso, não tem como tirar a possibilidade de a Terra 

ser completamente evacuada”. 

A50: “Bom. eu achei interessante que os pesquisadores reafirmaram que a Via-Láctea 

deverá colidir com nossa galáxia vizinha”. 

A52: “Acho muito interessante o fato de que quando (e se) colidirem, tudo vai se 

transformar em algo novo, o Sol podendo estar em outra galáxia e o fato de que 

podemos ainda existir ou não (os seres humanos). Se os humanos ainda estiverem esse 

evento vai ser a última coisa que irão ver, e talvez, a mais bonita também, tirando o 

fato que irão morrer logo após”. 

Depois, abordei brevemente como surgem as galáxias, introduzindo conceitos como torque e 

momento angular, que foram discutidos em encontros posteriores. Também, para encerrar, 

apresentei um vídeo curto sobre conservação do momento angular e formação de galáxias e 

outro vídeo sobre uma simulação de formação de galáxias. 

6.2.4 Apresentação das ideias mais gerais em direção das ideias 

intermediárias 

No terceiro encontro, os alunos foram divididos em grupos de 3, 4, ou 5 alunos, de forma que 

pudessem classificar as galáxias de forma livre, observando uma tabela de galáxias e 
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preencher outra tabela, como a da figura abaixo. O objetivo dessa atividade era investigar se 

alguns conceitos discutidos na morfologia da Via Láctea foram assimilados pelos estudantes. 

Na Figura 47 (AUTOR, 2019) é mostrada a tabela com várias galáxias para que os alunos 

identificassem elementos já trabalhados no encontro anterior. 

Figura 47-Tabela de classificação das galáxias.

Fonte: Iau  (2002). 

Durante a caminha em sala de aula observando a interação dos grupos, conforme Figura 48 

(IAU, 2002), verifiquei que eles conseguiam identificar os elementos presentes, como núcleo, 

bojo e braços, elementos importantes para o entendimento da morfologia de galáxias.                        
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                            Figura 48-Aluna realizando atividade 

 
                                  Fonte: Autor (2019). 

Nas figuras 49 (AUTOR, 2019) e Figura 50 (AUTOR, 2019), também podemos observar a 

interação dos grupos durante a realização das atividades. 

 

 Figura 49-Aluna realizando atividade 

Fonte: Autor (2019). 
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           Figura 50-Alunos durante atividade de nomeação de galáxias 

 
           Fonte: Autor (2019). 

Nas figuras a seguir: Figura 51 (AUTOR, 2019), Figura 52 (AUTOR, 2019), Figura 53 

(AUTOR, 2019), Figura 54 (AUTOR, 2019), Figura 55 (AUTOR, 2019), Figura 56 (AUTOR, 

2019), Figura 57 (AUTOR, 2019), Figura 58 (AUTOR, 2019), Figura 59 (AUTOR, 2019) e 

Figura 60 (AUTOR, 2019), estão os modelos das classificações realizadas pelos alunos 

durante essa atividade. 
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              Figura 51-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                 Fonte: Autor (2019). 

Podemos observar na classificação realizada na Figura 51 (AUTOR, 2019), a identificação 

dos elementos como braço, núcleo, disco, e um erro, “banjo”, quando deveria ter escrito bojo. 
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                Figura 52-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Podemos observar na Figura 52 (AUTOR, 2019), a identificação de elementos, como núcleo, 

bem como a representação gráfica associando ao tipo de galáxia classificada. 
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                Figura 53-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 53 (AUTOR, 2019), os elementos não estão presentes na identificação dos alunos, 

porém, eles utilizam outra forma de agrupar galáxias semelhantes. 
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                Figura 54-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 54 (AUTOR, 2019), os alunos identificaram o núcleo e o disco como elementos, 

além de utilizarem outras formas de agrupar as galáxias semelhantes como, “contorno”, por 

exemplo. 
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                 Figura 55-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                    Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 55 (AUTOR, 2019), os alunos identificaram o núcleo e os braços como elementos, 

comparando o tamanho dos dois, elementos estes que serão utilizados para diferenciar as 

classes das galáxias espirais e espirais barradas. 
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                Figura 56-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 56 (AUTOR, 2019), os alunos identificaram o núcleo e os braços como elementos, 

comparando o tamanho dos dois, elementos estes que serão utilizados para diferenciar as 

classes das galáxias espirais e espirais barradas. 
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             Figura 57-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 57 (AUTOR, 2019), os alunos não utilizaram os elementos morfológicos, e sim 

outras formas de caracterização, como “buraco negro”, e, além disso, citaram alguns 

elementos que deveriam estar presentes nas galáxias como “estrelas” e “planetas”, embora 

não seja este o objetivo principal dessa atividade. 
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                 Figura 58-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                     Fonte: Autor (2019). 
 

Na Figura 58 (AUTOR, 2019), os alunos utilizaram o núcleo e outras formas de 

caracterização, como por exemplo, “manchas”. 
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                Figura 59-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 59 (AUTOR, 2019), os alunos identificaram semelhanças geométricas, além de 

relacionarem o movimento de rotação da galáxia e descreverem elementos morfológicos, 

como núcleo e “braços em forma espiral”. 
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                Figura 60-Exemplo de classificação realizada pelos alunos 

 
                    Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 60 (AUTOR, 2019), os alunos identificaram o núcleo como elemento, e já 

relacionaram termos como “braço espiral” e “forma espiral”, importantes para diferenciação 

dos tipos de galáxias mais a frente. 

Depois de nomear e caracterizar as galáxias, foi proposto aos alunos que trocassem os 

modelos entre si e projetei para eles seis perguntas. A saber: 

1 – Quais são as semelhanças significativas entre as figuras? E as diferenças? 

2 – Como vocês classificaram as galáxias? 

3 – Porque decidiram classificar dessa forma? 
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4 – Porque é importante (ou não) classificar os objetos que descobrimos? 

5 – Os esquemas de classificação de forma podem ser alterados com o tempo? 

6 – Porque diferentes galáxias têm diferentes formas? 

Seguem algumas das respostas dadas pelos alunos. Aqui serão designados por G1, para grupo 

1 e assim sucessivamente. 

G1 (A7, A8 E A9) 

1 – “Semelhanças o núcleo em forma de esfera, mas não tem a espiral. Algumas 

figuras não contêm semelhança, pois tem dois núcleos”. 

2 – “Como esferas, com espiral ao redor como a galáxia de Raphaela e algumas 

parecem ser menores”. 

3 – “Porque algumas galáxias pareciam ter tipo um núcleo sendo a esfera e ao redor 

espirais como se fossem estrelas”. 

4 – “Para sabermos mais como funcionam, como eles são, mais fácil a identificação e 

organizar”. 

5 – “Sim, no caso de termos galáxias menores e com o tempo ver que não são tão 

menores como imaginavam”. 

6 – “Pode ser pela concepção do espaço, algumas galáxias poder ser tipo reproduzir, 

“crescer” sua massa assim fazendo que cada uma seja diferente uma da outra”. 

G2 (A4, A20, A21, A27) 

1 – “ Algumas possuem núcleos menores, outras maiores, algumas tem mais de um 

núcleo”. 

2 – “Classificamos elas de acordo com que achamos elas parecidas”. 

3 – “Foi um ponto de vista que nós estávamos compreendendo”. 
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4 – “É importante para compreendermos as características, citar o modo em que o 

objeto é visto por cada um”. 

5 – “Sim, pois as coisas com o passar do tempo podem mudar de forma, tamanho, 

etc.”. 

6 – “Porque cada galáxia possui um campo gravitacional diferente”. 

G3 (A3, A18, A26 E A29) 

1 – “A maior semelhança é que a maioria possui núcleo e a diferença é a sua forma”. 

2 – “Galáxia Anuclear, Flash Back, Vai e Volta e Sem Limite”. 

3 – “Anuclear porque ela parece que teve uma explosão nuclear. Flash Back, porque 

ela parece ter raios em sua borda o que sugere ser rápido. Vai e Volta porque parece 

com a forma de um bumerangue. Sem limites por que ela não tem um centro ou um 

núcleo que faz pensar que ela não tem fim”. 

4 – “Para sabermos o que é, e notarmos as diferenças entre eles”. 

5 – “Sim, porque as coisas mudam com o tempo”. 

6 – “Porque cada uma deve ter funções diferentes”. 

G4 (A39, A42, A53) 

1 – “Todas as figuras possuem um núcleo, mas nem todas as galáxias possuem 

braços”. 

2 – “Classificamos de acordo com a sua aparência e grandeza”. 

3 – “Por conta de suas características”. 

4 – “Pois dessa forma, podemos ter um conhecimento geral sobre todas as coisas”. 

5 – “Possivelmente, pois com o passar do tempo, novas características ainda não 

observadas, poderão ser descobertas e alterar o esquema de classificação”. 
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6 – “Pois ocorrem diversas ocasiões diferentes dentro delas. Incluindo que algumas 

possuem características e elementos que outras não têm”. 

G5 (A82, A85, A88, A90) 

1 – “Só identificamos dois e outros dois não tem nenhuma semelhança quanto ao 

nosso”. 

2 – “Nomes: galáxia Disco, galáxia Cata-Vento, galáxia Hot-Dog e galáxia 

Ovópolis”. 

3 – “Pelos formatos e pela aparência”. 

4 – “Para encontrar eles de uma forma mais fácil”. 

5 – “Sim, porque tudo se modifica”. 

6 – “Porque as características delas têm que ser diferentes para conseguir 

identificar”. 

G6 (A115, A118, A124) 

1 – “Todas apresentam grandes semelhanças, exceto a 3 e suas características 

também são semelhantes, em sua maioria tem núcleo envolvido por massa”. 

2 – “Classificamos de forma icônico, baseado em suas formas”. 

3 – “Porque observando suas formas, e classificamos de acordo”. 

4 – “Para distinguir entre elas, para não haver confusão”. 

5 – “Sim, porque o universo não é fixo, mas sim está em constante movimento e com 

isso, pode-se gerar mudanças”. 

6 – “Porque as galáxias têm diferentes números de massa”. 

G7 (A63, A67, A72) 
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1 – “Todas elas têm núcleo, e todas elas têm uma semelhança a forma circular, todas 

elas têm um campo gravitacional, diferença do nome e da característica de cada uma 

delas”. 

2 – “Nós classificamos elas de acordo com o seu formato e suas características”. 

3 – “Porque é uma forma melhor de identificar as galáxias”. 

4 – “Pois dando nomes podemos identificar melhor as coisas e objetos”. 

5 – “Sim, as galáxias estão em constante movimentação no espaço e podem mudar 

suas retas, modificando sua forma”. 

6 – “Porque cada galáxia tem um núcleo escuro, claros e várias perninhas saindo 

entre si, e que algumas apresentam em um contorno maior, tem achatadas, lembrando 

um disco voador, tem um núcleo escuro”. 

G8 (A6, A13, A16, A19) 

1 – “Algumas características se assemelham as galáxias, porém alguns nomes não 

são derivados de características presentes nas galáxias, assim pode-se concluir que 

nem todas as galáxias tem o nome parecido com sua forma”. 

2 – “Foi classificado de acordo com as semelhanças de objetos e outras 

características semelhantes conhecidas”. 

3 – “Porque assim se tornaria mais fácil descrever a característica de cada galáxia 

escolhida”. 

4 – “Porque ao classificar se torna fácil identificar cada objeto”. 

5 – “Sim, porque ao passar do tempo, ela pode adquirir novas formas como aumentar 

o seu tamanho, diminuir ou até mesmo ir desaparecendo, entre outros”. 

6 – “Pois se elas fossem parecidas, ninguém poderá diferenciar cada uma. Cada 

galáxia possui sua característica específica, que foi adquirida seja com o passar do 
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tempo, ou mesmo desde o começo da sua formação, concluindo pode-se observar que 

diferentes galáxias nunca têm formas iguais”. 

No quarto encontro, foi mostrada uma série de imagens coloridas de galáxias, com a intenção 

de despertar a curiosidade e complementar a observação dos elementos, que posteriormente, 

servirão para a compreensão da morfologia das galáxias, como a Figura 61 (ZABOT, 2019, p. 

13), que relaciona as estruturas morfológicas da Via Láctea. 

Figura 61-Elementos da Via Láctea 

Fonte: Zabot (2019). 

 

Nas figuras 62 (NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA, 2004), 63 

(NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team STScI/AURA, 2004) e 64 (NASA, ESA, and 

The Hubble Heritage Team STScI/AURA, 2004), são mostradas galáxias onde foram 

discutidos os elementos similares à Via Láctea. 
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Figura 62-Exemplo de galáxia espiral barrada 

 
 Fonte: Nasa, Esa, and The Hubble Heritage Team Stcl/Aura (2004). 

 

 

Figura 63-Exemplo de galáxia espiral 

 
Fonte: Nasa and European Space Agency (2004). 
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Figura 64- Exemplo de galáxia espiral lenticular 

Fonte: Nasa, Esa, and The Hubble Heritage Team Stcl/Aura (2004). 
 

Durante a mudança das imagens, os alunos e o professor, iam identificando elementos 

pertinentes, como núcleo, braço, disco, e etc. Alguns alunos fizeram algumas perguntas, 

como: 

A17: “Elas têm essa forma mesmo?”. 

A25: “Por que elas são tão coloridas?”. 

A27: “Como sabem que têm essas cores aí mesmo?”. 

Depois, acessamos o web site World Wilde Telescope e navegamos em alguns vídeos sobre 

galáxia. Pedi que os alunos acessassem e navegassem por ele, observando as imagens, 

localização e informações possíveis e lhes pedi que fizessem um pequeno resumo sobre o web 

site e sobre o que observaram durante a navegação. Nas figuras, Figura 65 (AUTOR, 2019) e 

Figura 66 (AUTOR, 2019), é possível observar a interface do programa. 
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Figura 65- Interface do programa 

 
 Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 66- Interface do programa

Fonte: Autor (2019). 

Durante a navegação e a observação dos vídeos, eis que surge uma pergunta: A27: “Como 

surgem as galáxias?”. Essa pergunta já havia sido abordada no encontro anterior e ela fez 

com que o professor fizesse um encontro sobre momento angular conservação do momento 

angular, como gancho para a resposta dessa pergunta. 
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Trechos de resumos de utilização sobre World Wilde Telescope: 

A2: “Supernova: Foi observado no site em que demonstrou uma ilustração do que 

seria um evento astronômico denominado “supernova”, que ocorre durante os 

estágios finais de evolução de algumas estrelas, pois é caracterizado por uma 

explosão muito brilhante, por um curto espaço de tempo, isto causa um efeito similar 

ao surgimento de uma estrela nova, antes de desaparecer lentamente ao longo de 

várias semanas ou meses”. 

A15: “Missões Apollo: Foi observado no site, as missões Apollo, que foram um 

conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA entre 1961 e 1972 com o 

objetivo de colocar o homem na Lua. O projeto teve seu momento mais emblemático 

como o pouso da Apollo 11 no solo lunar”. 

A19: “Bem interessante utilizar esse site, pude navegar pelo espaço, observar 

planetas, e estrelas, achei legal”. 

A 25: “Consegui observar as imagens de galáxias, e navegar um pouco no universo, é 

fascinante, será que algum dia iremos ser capazes de ir até essas galáxias e estrelas? 

”.  

A 40: “Eu não tinha noção de que existiam sites assim, olho para o céu e fico 

imaginando como é estar em uma estrela, muito legar esse site”. 

A 50: “É legal poder navegar pelo espaço, mas eu queria mesmo era poder ir em 

outras galáxias, observar se tem outras formas de vida, outros planetas”. 

No quinto encontro, foi introduzido o conceito de momento angular e conservação de 

momento angular. A aula começou com as perguntas projetadas em slide pelo professor, 

conforme Figura 67 (AUTOR, 2019), já mostrada no capítulo 3. 
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Figura 67- Perguntas sobre momento angular e conservação do momento angular 

 
 Fonte: Autor (2019). 

 

Alguns alunos se arriscaram a responder as perguntas com a intuição, mas não tinham certeza 

das respostas. Alguns falavam sobre gravidade, peso, equilíbrio, mas ainda de forma 

desorganizada. Em seguida, o professor apresentou a definição de momento angular e das 

grandezas envolvidas neste conceito. Também foi abordado com os alunos o conceito de 

momento de inércia e algumas equações ensinando como calculá-la. 

Algumas das respostas às perguntas foram: 

A6: “O exemplo que foi mostrado na sala, é que os meninos sentados, eles pegaram o 

peso em cada mão, e eles com os braços abertos a cadeira é colocada a girar. Depois 

de alguns minutos com o braço junto ao corpo se tem a velocidade angular e diminui 

o momento de inércia, e a cadeira gira mais rápido. Com os braços abertos aumenta 

o momento de inércia, e a cadeira gira mais devagar”. 

“O Caso da bailarina quando está com os braços afastados ela gira devagar, e 

quando está com os braços juntos, ela gira mais rápido, é quando diminui o momento 

de inércia. No caso da conservação do momento angular o experimento da bicicleta, 

quando estamos andando de bicicleta nos equilibramos, mas quando a bicicleta está 

parada nos desequilibramos e caímos por causa da lei da inércia”. 
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A13: “Uma bicicleta parada, tomba e cai para o lado, pois seu equilíbrio não está 

mais presente, assim faz com que ela caia para o lado”. 

“Quando gira o pião ele não cai, mas quando ele perde velocidade ele cai. Porque 

com a velocidade ele faz com que seu equilíbrio se torne estável”. 

“Tudo que tem rotação, ao redor de um corpo, de um eixo, quanto mais rotação, 

maior a sua velocidade angular. Quando o objeto não possui forma geométrica, são 

feitas somas de cada ponto do objeto”. 

“Tem uma relação onde a massa e a inércia estão sobre o objeto, fazendo com que a 

inércia se torne maior, mas a velocidade angular é pequena”. 

Em seguida, foi apresentado o conceito de conservação do momento angular, relacionando a 

inércia com a velocidade angular, através de algumas figuras, vídeos e experimentos. 

Nas figuras, Figura 68 (AUTOR, 2019) e Figura 69 (AUTOR, 2019), seguem exemplos de 

slides utilizados em sala de aula para explicitar os conceitos de conservação de momento 

angular e movimento de precessão. 

 

Figura 68- Slide utilizado em aula sobre momento angular 

 
  Fonte: Autor (2019). 
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Figura 69- Slide utilizado em aula sobre momento angular 

 Fonte: Autor (2019). 

Durante a realização dos experimentos em sala de aula, conforme Figura 70 (AUTOR, 2019), 

os alunos interagiam, tentando adivinhar o que aconteceria em cada caso. Na primeira, 

abandonando simplesmente a roda, e depois, aplicando uma força sobre ela. 

        Figura 70 - Realização de experimento sobre momento angular 

 
          Fonte: Autor (2019). 
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Os alunos expressaram comentários como: “Nossa! Isso é bruxaria?”; “É impossível isso 

acontecer! Deve ser mágica!”; “Será que eu consigo fazer isso também?” e “Legal! Será que 

é por isso que não caímos da bicicleta?”. 

Alguns alunos também participaram de experimentos envolvendo conservação do momento 

angular, conforme Figura 71 (AUTOR, 2019). 

                                   Figura 71- Aluno executando experimento 

 
                                          Fonte: Autor (2019). 

Também foi realizado pelo professor e discutido o funcionamento de um giroscópio, 

conforme Figura 72 (AUTOR, 2019), logo após a participação dos alunos nos experimentos 

acima. 
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                                      Figura 72- Giroscópio em movimento 

 
                                              Fonte: Autor (2019). 

Durante a atividade alguns alunos se sentiram intrigados sobre como o movimento do 

giroscópio poderia ocorrer. Então, o professor discutiu novamente os conceitos, comparando 

como o movimento de precessão da Terra e do pião, já discutidos anteriormente. Alguns 

alunos ainda tiveram curiosidade e colocaram o giroscópio para girar. 

Após os experimentos, voltamos às perguntas iniciais. Segue algumas das repostas dos 

alunos. 

A51: 

1 – “Por causa da velocidade, com velocidade é mais fácil manter o equilíbrio”. 

2 – “Porque o pião tem o mesmo formato nos lados (mesmo que não tenha lado), data 

maneira para a massa do pião está mais contratada perto do eixo, e com a 

velocidade, faz o pião equilibrar”. 

3 – “Porque quando ele está com o braço aberto, a massa do corpo está afastada do 

eixo (centro) do corpo dele, e quando ele está dentro fica mais fácil o eixo radar com 

mais velocidade”. 
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4 – “Não sei”. 

5 – “Porque no meio é o centro dele, então lá o eixo tem mais força”. 

A41:  

1 – “Por causa da velocidade, quando a roda está rodando, ela tende a ficar em pé e 

quando está parada tende a cair”. 

2 – “Porque a rotação está focada no centro, quando perde a velocidade a rotação 

vai para o lado e faz o pião cair”. 

3 – “Por que a rotação está focada no centro de seu corpo, e quando abre os braços 

fica mais devagar”. 

4 – “Em branco”. 

5 – “Porque a rotação está focada no centro é mais forte que as do lado”. 

A35: 

1 – “Porque a velocidade que a bicicleta está, deixa ela equilibrada”. 

2 – “Porque a massa do pião está concentrada no eixo fazendo com que ele não caia 

para o lado”. 

3 – “Quando ela concentra a massa do corpo dela mais junto, ela começa a pegar 

mais velocidade”. 

4 – “Não sei”. 

5 – “Porque no eixo ele tem mais velocidade e mais força”. 

A55: 

1 – “Pois quando a bicicleta está em repouso, temos um torque ao nos equilibrar 

provocando a sua queda, e já quando estamos em movimento o torque provocará uma 

variação do movimento angular das rodas e não nossa queda”. 
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2 – “Em branco”. 

3 – “Em branco”. 

4 – “Em branco”. 

5 – “Por motivo de estar mais distante de seu núcleo, centro que no caso é o que ele 

cria aquele movimento, pois nele produz mais força”. 

A52:  

1 – “Porque quando em movimento, tem equilíbrio e velocidade”. 

2 – “Quanto mais velocidade, o pião gira mais tempo, ao decorrer perde velocidade e 

começa a tombar para os lados”. 

3 – “Porque com os braços abertos o movimento é executado com pouca velocidade, 

com os braços encolhidos o movimento fica rápido e deixa a patinação mais 

emocionante”. 

4 – “Por causa da rotação da tela”. 

5 – “Não”. 

Após as discussões e construções das respostas, foi passada para os alunos uma imagem, 

conforme Figura 73 (MARCOS FERREIRA MEDEIROS, 2011), onde é mostrado como as 

galáxias em formação funcionam, e a relação entre o movimento de rotação e a formação de 

disco galácticos. 
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                       Figura 73-Como funcionam as galáxias 

 
                            Fonte: Marcos Ferreira Medeiros (2011). 

6.2.5 Apresentação das ideias mais específicas  

Para o estudo de morfologia de galáxias, foram utilizados 2 encontros. No encontro 6, o 

professor projetou para os estudantes o objetivo da aula, mostrando uma parte sobre Edwin 

Hubble e instigou a imaginação dos alunos para possíveis classificações morfológicas com 

elementos já conhecidos dos encontros 3 ,4 e 5. 

O professor mostrou o diagrama de Hubble, chamado de “diagrama do diapasão”, conforme 

Figura 74 (AUTOR, 2019), para mostrar a classificação morfológica. Alguns alunos 

prontamente identificaram algumas semelhanças com a atividade de nomenclatura que foi 

realizada no encontro 3. 
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 Figura 74-Diagrama Hubble 

 
 Fonte: Autor (2019). 

 

Após esse primeiro impacto, o professor conceituou galáxias espirais e suas características, 

bem como as galáxias espirais barradas por meio de slides. Foi pedido aos alunos que 

fizessem um resumo sobre a aula envolvendo a morfologia de galáxias. Seguem alguns 

trechos produzidos pelos alunos. 

A12: “Existem várias galáxias no universo e elas têm várias formas, redondas, 

achatadas como um disco, em forma de furacões, espirais, elas também contêm 

braços (como se fossem as favelas) e núcleos (como se fosse centros das cidades), as 

galáxias giram como uma roda de carro, só que bem mais rápido, elas giram trazendo 

e puxando consigo poeira, planetas, estrelas, buracos negros, etc. Quando se chocam 

uma com a outra, uma nova galáxia surge, com estrelas, planetas e elementos 

químicos diferentes”. 

A20: “Classe gerais: Espirais, espirais barradas”. 

Espirais: 
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- Núcleo, disco, halo E braços; 

- Tamanho do núcleo e dos braços; 

- Material interestelar no disco; 

- Aglomerados abertos no disco. 

Classificação: 

Sa: núcleo maior e braços pequenos. 

Sb: núcleo e braços intermediários. 

Sc: núcleo menor e braços grandes e largos. 

Espirais Barradas 

- Estrutura em forma de barra. 

- De 20 mil anos-luz até mais de 100 mil ano-luz. 

Observação: segue a mesma linha de classificação (Sa, Sb e Sc) das espirais. 

A 6: “Na aula de física foi estudado como as galáxias teriam se formado, ao longo da 

aula foram apresentados vídeos e imagens que explicaram o surgimento destes 

grandes sistemas estelares que estão no espaço. 

Segundo o que foi explicado durante a aula que tudo teria se unido e evoluído para 

formar as galáxias, começou com a formação de Hélio, hidrogênio, surgindo as 

estrelas, poeira e gás. Mesmo com grandes avanços tecnológicos inclusive voltado 

para o lado da ciência é impossível saber precisamente o número exato de galáxias 

espalhadas pelo universo. O estudo das galáxias é muito antigo, sendo que muitas 

teorias se baseavam em mitologias. Contudo, o desenvolvimento tecnológico 

possibilitou maior precisão na análise e caracterização do tema em questão, pois a 

dificuldade de identificação de uma galáxia é muito grande. Outra importante 

contribuição do aparato tecnológico foi a classificação das galáxias de acordo com a 

sua morfologia. Podem ser determinados quatro tipos: Galáxias espirais, espirais 
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barradas, galáxias elípticas e irregulares. Um exemplo de galáxia espiral é a Via-

Láctea, que abriga o nosso sistema solar. “Portanto, o Universo ainda abriga vários 

mistérios para a humanidade descobriu, inclusive com as próprias galáxias, mas, se 

imaginássemos quão vasto é o nosso Universo, descobrimos que estes mistérios ainda 

estão longe de serem desvendados”. 

A23: “Nessa aula aprendemos um pouco mais sobre Hubble o astrônomo, suas 

descobertas e seus trabalhos, seu nome completo é Edwin Powell Hubble (1889-

1953)”. 

Também demos uma revisada, sobre o que é uma galáxia, nada mais é do que um 

conjunto de estrelas, tendo cada uma um tipo de forma diferentes. 

Classes gerais de galáxias 

Elípticas, espirais e espirais barradas 

Também foi mostrado o esquema de Hubble. 

Galáxias espirais: Para classifica-las temos que medir: 

- Tamanho do núcleo e dos braços; 

- Material interestelar no disco, 

- Aglomerados globulares no halo. 

Foram mostrados os tipos de galáxias espirais em diferentes figuras. Messier foi um 

cientista astrônomo tendo descoberto galáxias, achando que eram nebulosas, após um 

tempo, ele descobriu que as nebulosas que tanto pesquisava eram galáxias, dando 

seus nomes com um M, um exemplo é a galáxia M60 em homenagem ele. 

Galáxias espirais normais: núcleo no centro ao contrário das barradas, sem a 

presença de uma barra. 

Galáxias espirais barradas: Estrutura de barra atravessando o núcleo”. 
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A 30: “Nesta aula foi apresentado a morfologia das galáxias, ou seja, os tipos e 

formas de galáxias que são destacadas no Universo. As galáxias são classificadas em: 

espiral, elípticas, barradas e irregulares. O Bojo é a região que concentra grande 

quantidade de matéria e energia, entre os braços e o bojo prevalece a formação de 

estrelas e estrelas jovens. No halo da galáxia estão as mais velhas reunidas que 

chamamos de aglomerados globulares como seus formatos indicam.  

A nossa galáxia, a Via-Láctea que é uma espiral barrada tem um exemplo interessante 

de aglomerados deste tipo, o núcleo da Via-Láctea é visível para nós na constelação 

de sagitário na qual a região é de grande atividade com um buraco negro maciço e 

outros buracos negros menores além de algumas fontes de alta energia; essa teoria 

pode afirmar que muitas galáxias podem ter um buraco negro em seu núcleo”. 

Após as classificações que foram passadas aos alunos (Espiral e espiral barrada), foi mostrado 

um vídeo sobre o telescópio Hubble e sobre como ele foi importante para a astronomia. 

Também foi pedido aos alunos que terminassem de assistir ao documentário e produzissem 

um resumo sobre ele. 

No encontro 7, foram recolhidos os resumos e o professor projetou os slides novamente para 

explanar sobre as galáxias elípticas e irregulares. Após os slides, foi mostrado um vídeo 

chamado “ABC das galáxias”. Os alunos foram separados em grupos e foi realizada uma 

atividade de classificação morfológica projetada nos slides, conforme Figura 75 (AUTOR, 

2019), também entregue para os grupos, conforme Figura 76 (AUTOR, 2019), agora com 

menos galáxias para classificar. Também foi instruído aos alunos que no encontro 11 eles 

deveriam apresentar uma maquete envolvendo uma galáxia qualquer, explicar sua 

classificação morfológica, seu nome, curiosidades, etc. 
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                   Figura 75-Projeção da atividade de classificação de galáxias 

 
                       Fonte: Autor (2019). 
                                  

                                  Figura 76-Tabela de classificação 

 
                                         Fonte: Autor (2019). 

 

Os alunos deveriam observar as características das galáxias e classificá-las de acordo com a 

classificação de Hubble. Na Figura 77 (AUTOR, 2019), na Figura 78 (AUTOR, 2019) e na 

Figura 79 (AUTOR, 2019) seguem algumas classificações realizadas pelos alunos.   
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                                   Figura 77-Classificação realizada por alunos 

 
                                          Fonte: Autor (2019). 

                     

                   Figura 78- Classificação realizada por alunos 

 
                       Fonte: Autor (2019). 
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                  Figura 79- Classificação realizada por alunos 

 
                      Fonte: Autor (2019). 

No oitavo encontro, foi mostrado pelo professor um documentário envolvendo galáxias, a fim 

de sanar algumas dúvidas sobre a morfologia das galáxias, e sobre como as imagens haviam 

sido tiradas pelo telescópio Hubble. Foi pedido aos alunos que fizessem um resumo sobre o 

documentário assistido em sala de aula. Também foi entregue aos alunos uma atividade para 

que consistia em preencher o tipo de galáxia de acordo com a sua classificação morfológica, 

de acordo com a Figura 80 (AUTOR, 2019), Figura 81 (AUTOR, 2019), Figura 82 (AUTOR, 

2019). 
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                                 Figura 80- Exemplo de classificação 

 
                                 Fonte: Autor (2019). 

Podemos observar nas respostas dadas pelos alunos, que eles conseguem classificar 

corretamente os tipos morfológicos das galáxias. 
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                                 Figura 81- Exemplo de classificação 

 
                                        Fonte: Autor (2019). 
 

 

                                 Figura 82- Exemplo de classificação 

 
                                 Fonte: Autor (2019). 

6.2.6 Avaliação somativa, quiz, mapas, maquetes 
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Apesar de que durante todo o processo da aplicação da UEPS os alunos foram avaliados, o 

caráter avaliativo explicito dito a eles, culminou nessas três tarefas finais: um quiz sobre todos 

os conceitos que foram discutidos no projeto, a produção de um mapa mental/conceitual pelos 

alunos e a apresentação de uma maquete de uma galáxia com um questionário final 

envolvendo conceitos discutidos durante todo o projeto.  

Essas etapas duraram 4 encontros. 

No encontro 9, os alunos responderam um quiz pela internet, montado pelo professor, através 

do web site Kahoot, que também é disponibilizado em aplicativos para celulares. O quiz foi 

projetado em sala de aula, conforme Figura 83 (AUTOR, 2019), para que os alunos pudessem 

responder. Essa atividade poderia ser realizada sozinho, em duplas, ou trios, conforme na 

Figura 84 (AUTOR, 2019), na Figura 85 (AUTOR, 2019), na Figura 86 (AUTOR, 2019), na 

Figura 87 (AUTOR, 2019) e na Figura 88 (AUTOR, 2019), que mostram exemplos de 

perguntas do quiz. 

                          Figura 83- Pergunta projetada em sala de aula 

 
                          Fonte: Autor (2019). 
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 Figura 84- Alunos respondendo quiz 

 
 Fonte: Autor (2019). 

 

 

       Figura 85- Exemplo de pergunta do quiz 

 
         Fonte: Autor (2019). 

 

 

        Figura 86- Exemplo de pergunta do quiz 

 
          Fonte: Autor (2019). 
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Figura 87- Exemplo de pergunta do quiz 

Fonte: Autor (2019). 
 

 

Figura 88- Exemplo de pergunta do quiz 

Fonte: Autor (2019). 
 

Neste encontro, os alunos também relataram como foi participar do quiz. A seguir, alguns 

relatos dos alunos. 

A15: “Gostei, foi uma aula eficaz, pois deu para o professor analisar se os alunos 

estavam aprendendo a matéria, sem muitos esforços, tanto da parte dos alunos, 

quanto da parte do professor”. 

A 20: “Foi uma atividade dinâmica, que não necessitou de um grande esforço para 

copiar. Creio que todos aprenderam a matéria de forma leve e divertida” . 
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A 25: “A aula hoje foi ótima para nosso desenvolvimento e para nos ajudar a saber 

um pouco mais sobre as galáxias mesmo sendo um exercício, deu para aprender um 

pouco coisas que eu não sabia”. 

A27: “Gostei da atividade, acho que poderia ter mais vezes, porque além de ensinar, 

ajuda a tirar muitas dúvidas, aprendi bastante”. 

A35: “Achei muito interessante, gostei bastante e achei uma forma mais fácil de se 

aprender, que possam ter mais atividades como esta”. 

A45: “A aula de hoje foi bem interativa, os alunos tiveram mais participação e o 

professor foi bem produtivo”.  

A 50: “Eu gostei dessa dinâmica. Ela é muito interessante, e faz que os alunos 

interajam melhor”.  

A56: “Eu aprendi a diferenciar as galáxias com mais facilidade, gostei muito da aula 

por ser criativa”.  

A58: “Eu achei a atividade muito legal, acho que o professor poderia fazer mais 

vezes, e eu também acho que deveria ser as mesmas perguntas na prova”.  

A70: “Achei meio difícil porque estava com a mente longe, mas depois gostei, e achei 

diferente a forma do professor ensinar, galáxia é massa”. 

A72: “Por mais aulas assim, muito boa a aula, fica mais divertido e é fácil aprender”. 

No encontro 10, foi proposta a produção de um mapa mental/conceitual. A atividade foi 

produzida em grupo, os mesmos que foram escolhidos para a apresentação da maquete sobre 

galáxias, e logo após a produção, os grupos deveriam trocar os mapas, analisar e apresentar 

sua produção para o restante da sala. 

“Mapas mentais podem ser entendidos como processos gráficos de organização do 

pensamento e de conteúdos, pois, por meio deles, podemos concatenar várias ideias de um 
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modo visualmente organizado em um mesmo espaço: tela de computador (versão digital) ou 

folha de papel.” (BATISTELLA, 2015). 

Segundo BUZAN (2002). 

Os mapas mentais são um apoio eficiente e muito útil nos estudos, sobre tudo na 

época de provas. Se o verdadeiro propósito de um exame é testar o conhecimento e a 

compreensão de um aluno, os mapas mentais são ferramentas de revisão de 

conteúdo perfeita, pois permite que o estudante concentre tudo o que sabe – e tudo o 

que precisa saber – em uma única referência visual. Isso significa que os fatos 

essenciais podem ser vistos e testados com mais rapidez durante o processo de 

revisão.  (BUZAN, 2002, p. 28).  

Na Figura 89 (AUTOR, 2019), na Figura 90 (AUTOR, 2019), na Figura 91 (AUTOR, 2019), 

na Figura 92 (AUTOR, 2019), na Figura 93 (AUTOR, 2019) e na Figura 94 (AUTOR, 2019), 

estão alguns exemplos de mapas mentais elaborados pelos grupos durante a atividade. 

     Figura 89- Mapa mental 1 

 
      Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 89 (AUTOR, 2019), podemos identificar alguns elementos presentes que 

caracterizam um mapa mental na educação, que segundo (BUZAN, 2002): 

Os aspectos essenciais de um Mapa Mental, voltado para o ensino e aprendizado 

são: 

- A abrangência dos assuntos tratados. 

- A profundidade da abordagem desses temas. 
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- A inclusão de ideias próprias. 

- A adoção de técnicas que facilitem o aprendizado, como cores, símbolos e setas.  

(BUZAN 2002, p. 29). 

 

Podemos identificar alguns aspectos: 

- Palavra como elemento central, embora não seja tridimensional, ela possui contorno que lhe 

dará certo destaque. 

-Utilização de imagens, que foram úteis durante a explicação e a caracterização dos tipos 

morfológicos realizados pelo grupo. 

- Utilização de mais de um tipo de cor. 

- Variação no tipo de letra. 

- Espaçamento adequado. 

-Uso de códigos. 

          Figura 90- Mapa mental 2 

 
             Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 90 (AUTOR, 2019), podemos identificar alguns elementos presentes, como: 
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- Palavra como elemento central, ainda que não seja tridimensional. 

- Utilização de setas para conectar. 

Vale salientar que alguns fatores contribuem para que não tenha sido produzido um mapa 

mental bem estruturado, como por exemplo, a muita utilização de frases, ao invés de palavras, 

e a pouca utilização de cores, bem como a ausência de imagens. 

    Figura 91- Mapa mental 3 

 
    Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 91 (AUTOR, 2019), podemos identificar alguns elementos presentes, como: 

- Utilização de cores. 

-Utilização de desenhos. 
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- Utilização de palavra central. 

- Variação na escrita. 

-Utilização de Códigos. 

 Nessa representação há ausência de setas e utilização de frases, ao invés de palavras simples, 

embora também tenha sido bastante útil na hora da explicação do grupo, sendo este capaz de 

explicar as conexões que estão presentes no mapa. 

              Figura 92-Mapa mental 4 

 
                Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 92 (AUTOR, 2019), podemos identificar alguns elementos presentes, como: 

- Utilização de cores. 

-Utilização de desenhos. 
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- Utilização de palavra central. 

- Variação na escrita. 

- Utilização de setas. 

-Utilização de códigos. 

Nessa representação há utilização de frases ao invés de palavras simples, ainda que também 

tenha sido bastante útil na hora da explicação do grupo, este sendo capaz de explicar as 

conexões que estão presentes no mapa. 

     Figura 93- Mapa mental 5 

 
      Fonte: Autor (2019). 

Na figura 93 (AUTOR, 2019), podemos identificar alguns elementos presentes, como: 

- Utilização de setas. 

- Utilização de cores. 

-Utilização de desenhos. 
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-Utilização de desenhos em todo o mapa. 

- Variação na escrita. 

Mesmo havendo a presença desses elementos, há muita utilização de frases para explicar os 

conceitos, apesar de que durante a apresentação do mapa o grupo evitou ler. 

Segue agora análise de alguns mapas conceituais elaborados pelos grupos. 

   Figura 94- Mapa mental 6 

 
   Fonte: Autor (2019). 
 

Na figura 94 (AUTOR, 2019), podemos identificar alguns elementos presentes, como: 

- Utilização de setas. 

- Utilização de cores. 

-Utilização de desenhos. 

-Utilização de códigos. 

- Variação na escrita. 
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Ainda que tenha representado de maneira organizada, alguns conceitos utilizam frases, ao 

invés de palavras. Durante a apresentação do mapa os alunos foram capazes de explicar as 

conexões realizadas no mapa. 

Segundo MOREIRA (2003) “De um modo geral, mapas conceituais, ou mapas de conceitos, 

são apenas diagramas indicando relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 

representar conceitos”. (MOREIRA, 2003).  

“Mapas conceituais são diagramas de significados, de relações significativas; de hierarquias 

conceituais, se for o caso”. (MOREIRA, 2003). 

MOREIRA (2003) ainda afirma:  

Mapas conceituais podem seguir um modelo hierárquico no qual conceitos mais 

inclusivos estão no topo da hierarquia (parte superior do mapa) e conceitos 

específicos, pouco abrangentes, estão na base (parte inferior). Mas esse é apenas um 

modelo, mapas conceituais não precisam necessariamente ter este tipo de hierarquia. 

Por outro lado, sempre deve ficar claro no mapa quais os conceitos contextualmente 

mais importantes e quais os secundários ou específicos. Setas podem ser utilizadas 

para dar um sentido de direção a determinadas relações conceituais, mas não 

obrigatoriamente. Pode-se, então, definir certas diretrizes para traçar mapas 

conceituais como a regra das figuras, mencionada antes, ou a da organização 

hierárquica piramidal, mas são diretrizes contextuais, i.e., válidas, por exemplo, para 

uma pesquisa ou para uma determinada situação de sala de aula.  (MOREIRA, 2003) 

Na Figura 95 (AUTOR, 2019), na Figura 96 (AUTOR, 2019), na Figura 97 (AUTOR, 2019), 

na Figura 98 (AUTOR, 2019), na Figura 99 (AUTOR, 2019) e na Figura 100 (AUTOR, 

2019), seguem alguns exemplos de mapas conceituais elaborados pelos grupos durante a 

atividade. 
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               Figura 95- Mapa conceitual 1 

 
                  Fonte: Autor (2019). 

Na figura 95 (AUTOR, 2019), há um mapa conceitual construído, o qual apresenta uma 

hierarquia nos conceitos. Utiliza setas para indicar essas hierarquias, e mesmo que não tenha 

sido o objetivo da atividade, elenca alguns conceitos mais abrangentes em relação ao 

Universo. Entretanto, na hora da explicação eles abordaram as formas das galáxias. 
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          Figura 96- Mapa conceitual 2 

 
            Fonte: Autor (2019). 

Na figura 96 (AUTOR, 2019), há um mapa conceitual que mostra certa hierarquia de 

conceitos, ainda que em alguns termos explícitos no mapa não estejam distribuídos de forma 

hierárquica e não apresente uma estrutura piramidal. Durante a apresentação os alunos 

conseguiram explicar suas ideias. 
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         Figura 97- Mapa conceitual 3 

 
           Fonte: Autor (2019). 

Na figura 97 (AUTOR, 2019), temos um mapa conceitual, que apresenta os conceitos, alguns 

de forma hierárquica, mas não apresenta uma estrutura piramidal. Também há uma 

desorganização em relação aos termos mais abrangentes e conceitos específicos. Na 

apresentação, os alunos foram capazes de explicitar os conceitos e explicar a conexões 

presentes. 
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       Figura 98- Mapa conceitual 4 

 
         Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 98 (2019), observamos uma hierarquia de conceitos, ainda que não seja piramidal. 

Há a utilização de conectores entre conceitos mais inclusivos e conceitos específicos, e não a 

utilização de seta. Durante a explicação os alunos foram capazes de explicitar sua estrutura. 
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Figura 99- Mapa conceitual 5 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 99 (AUTOR, 2019), observamos um mapa produzido com hierarquia piramidal, 

utilização de formas geométricas, escolha da palavra mais inclusiva e ligação com os 

conceitos mais específicos, embora não utilize palavras durante as conexões, na apresentação 

o grupo se mostrou eficaz na explicitação dos conceitos. 
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   Figura 100- Mapa conceitual 6 

 
   Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 100 (AUTOR, 2019) é observada uma distribuição que apresenta certa hierarquia, 

porém, não é piramidal. Há relação entre a palavra mais inclusiva e os conceitos mais 

específicos, além de utilização de seta para conectar esses conceitos. Embora não tenham sido 

utilizadas palavras simples nas setas, os alunos explicaram bem o mapa durante a 

apresentação. 

“Não há regras gerais fixas para o traçado de mapas de conceitos. O importante é que o mapa 

seja um instrumento capaz de evidenciar significados atribuídos a conceitos e relações entre 

conceitos no contexto de um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma matéria de 

ensino.” (MOREIRA, 2003). 

Mapas conceituais devem ser explicados por quem faz o mapa. Ao explicá-lo, a pessoa 

externaliza significados. Reside aí o maior valor de um mapa conceitual. 

Em geral, os alunos conseguiram explicitar os conceitos referentes à morfologia de galáxias.  
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No encontro 11: Nesse encontro foram apresentadas pelos alunos as maquetes das galáxias, 

onde foi analisada a identificação do tipo morfológico de galáxias, o nome e algumas de suas 

propriedades. A forma de construção era livre. 

                     Figura 101- Apresentação de maquete realizada pelos alunos 

 
                         Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 101 (AUTOR, 2019), um grupo de alunos fez apresentação de uma maquete de 

uma galáxia espiral barrada. O destaque, além da explicação, é que colocaram a galáxia para 

girar em um motor de DVD. 

                                       Figura 102- Apresentação de Maquetes 

 
                                              Fonte: Autor (2019). 

Na figura 102 (AUTOR, 2019), os alunos se preparam para apresentar uma maquete sobre 

uma galáxia espiral. 
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Na Figura 103 (AUTOR, 2019), os alunos apresentaram uma galáxia irregular. 

             Figura 103 - Alunos apresentando maquete sobre galáxia irregular 

 
                Fonte: Autor (2019). 

Nas figuras a seguir: Figura 104 (AUTOR, 2019), Figura 105 (AUTOR, 2019), Figura 106 

(AUTOR, 2019), Figura 107 (AUTOR, 2019), Figura 108 (AUTOR, 2019), Figura 

109(AUTOR, 2019) e Figura 110 (AUTOR, 2019), seguem exemplos de maquetes 

construídas e apresentadas em sala de aula. 

  

                                      Figura 104- galáxia espiral 

 
                                              Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 104 (AUTOR, 2019), um exemplo de maquete produzida pelos alunos que 

representa uma galáxia espiral. 
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                               Figura 105- Maquete de galáxia irregular 

 
                                     Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 105 (AUTOR, 2019), um exemplo de maquete produzida pelos alunos que 

representa uma galáxia irregular. 

                                     Figura 106- Maquete de galáxia elíptica 

 
                                            Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 106 (AUTOR, 2019), um exemplo de maquete produzida pelos alunos que 

representa uma galáxia elíptica. 
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Figura 107- Maquete de galáxia construída pelos alunos 

 
 Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 107 (AUTOR, 2019), um exemplo de maquete produzida pelos alunos que 

representa a Via Láctea, dando destaque ao sistema solar as galáxias de Andrômeda e a 

galáxia do triângulo. 

 

                   Figura 108- Maquete de galáxia espiral barrada em movimento 

 
                       Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 108 (AUTOR, 2019), um exemplo de maquete produzida pelos alunos que 

representa uma galáxia espiral em movimento de rotação. 
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             Figura 109- Maquete sobre galáxia espiral 

 
               Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 109 (AUTOR, 2019), um exemplo de maquete produzida pelos alunos que 

representa uma galáxia espiral. 

                    Figura 110- Maquete de galáxia espiral 

 
                         Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 110 (AUTOR, 2019), um exemplo de maquete produzida pelos alunos que 

representa uma galáxia espiral. 
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Desde a produção até a apresentação, foi possível observar o empenho dos alunos em 

construir um trabalho com qualidade, buscando informações sobre as galáxias que iriam 

apresentar, e tomando cuidado com a apresentação. Para a produção das maquetes, os alunos 

utilizaram materiais de baixo custo, como por exemplo, isopor, tinta, algodão, barbante, 

purpurina e arame. A maioria desses materiais foi disponibilizada pela escola e pelo professor. 

Importante lembrar que alguns alunos utilizaram motor de DVD para dar movimento às 

galáxias. 

Durante a apresentação das maquetes, foi observado que os conceitos morfológicos da 

classificação Hubble eram explicados, e os elementos estruturais como bojo, halo, disco e 

braços também apareciam nas explicações. 

No encontro 12 foi realizado pelos alunos um questionário de múltipla escolha e uma questão 

discursiva sobre os conceitos que foram discutidos durante toda a UEPS e um questionário 

avaliativo sobre a UEPS. 

O enunciado das questões do questionário de múltipla escolha segue na tabela abaixo.  

Tabela 1- Enunciado das questões 

Questão Enunciado 

1 Planeta é: 

2 A quantidade, e o nome de planetas do sistema solar são respectivamente: 

3 Ano-luz é: 

4 O que é uma galáxia? 

5 Quem desenvolveu a classificação morfológica de galáxia utilizada atualmente? 
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6 Quais são os tipos de galáxias de acordo com a classificação Hubble? 

7 A Via Láctea é um tipo de? 

8 A formação do disco de uma galáxia é dado 

9 Movimento de precessão, uma bicicleta em movimento, o movimento de uma 

bailarina durante uma acrobacia onde gira com os braços abertos e depois fecha 

os braços, podem ser entendidos através do conceito de: 

10 Componentes estruturais presentes na Via Láctea são: 

11 Preencha com o tipo morfológico de cada galáxia: 

 Fonte: Autor (2019). 

Em seguida, é realizada uma análise quantitativa das respostas dadas pelos alunos. Apesar de 

que não seja um dos objetivos a análise quantitativa, ela é importante para corroborar com o 

estudo de análise de dados. 

Na Figura 111 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a primeira 

questão.  
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Figura 111- Gráfico das respostas obtidas na questão 1 do questionário 

 
 Fonte: Autor (2019). 
 

                Figura 112- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 112 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a segunda 

questão.  
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                Figura 113- Gráfico das respostas obtidas na questão 3 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 113 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a terceira 

questão.  

               

                Figura 114- Gráfico das respostas obtidas na questão 4 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 114 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a quarta 

questão.  
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               Figura 115- Gráfico das respostas obtidas na questão 5 do questionário 

 
                  Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 115 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a quinta 

questão.  

 

          Figura 116- Gráfico das respostas obtidas na questão 6 do questionário 

 
            Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 116 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a sexta 

questão.  
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                Figura 117- Gráfico das respostas obtidas na questão 7 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019) 

Na Figura 117 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a sétima 

questão.  

                Figura 118- Gráfico das respostas obtidas na questão 8 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 118 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a oitava 

questão.    
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                Figura 119- Gráfico das respostas obtidas na questão 9 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 119 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a nona 

questão.  

                Figura 120- Gráfico das respostas obtidas na questão 10 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 120 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a décima 

questão.  
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                Figura 121- Gráfico das respostas obtidas na questão 11 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 121 (AUTOR, 2019) é observado que quase 100% dos alunos acertaram a décima 

primeira questão.  

Em seguida, outra análise quantitativa das respostas providas pelos alunos no questionário 

sobre a UEPS. Essas respostas são importantes, pois estes dados são baseados na visão do 

aluno sobre as atividades realizadas durante a aplicação da UEPS, o que é importante para a 

formulação de novas metodologias e utilização de novos materiais em futuras adaptações da 

UEPS. 

                Figura 122- Gráfico das respostas obtidas na questão 1 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 
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Na Figura 122 (AUTOR 2019) 94% dos alunos disseram que a astronomia deve ser mais 

explorada em sala de aula.  

A seguir, serão apresentados alguns gráficos de conceitos referente à questão 2, onde se deve 

observar a seguinte legenda: CB (compreendi bem), CR (compreendi razoavelmente) e CP 

(compreendi pouco). 

Na Figura 123 (AUTOR, 2019) o conceito de Universo foi compreendido bem por 56%. Foi o 

conceito menos compreendido nessa questão, pois foi um tema que não chegou a ser muito 

explorado durante a aplicação da UEPS. 

                Figura 123- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 124 (AUTOR 2019) 82% dos alunos disseram que compreenderam bem o conceito 

de ano-luz. Esse foi um dos conceitos o qual alguns alunos já estavam familiarizados. 
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                Figura 124- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 125 (AUTOR 2019) 64% dos alunos disseram que compreenderam bem o conceito 

de sistema solar. 

                Figura 125- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 126 (AUTOR 2019) 100% dos alunos disseram que compreenderam bem o 

conceito de morfologia de galáxias, embora esse conceito tenha sido novo para todos os 

alunos. Este foi o conceito principal dessa UEPS. 
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                Figura 126- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 127 (AUTOR 2019) 100% dos alunos disseram que compreenderam bem o 

conceito da classificação Hubble, mesmo que esse conceito tenha sido novo para todos os 

alunos. 

 

                  Figura 127- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                      Fonte: Autor (2019). 
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                Figura 128- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 128 (AUTOR 2019) 89% dos alunos disseram que compreenderam bem o conceito 

da galáxia irregular, mesmo esse conceito sendo novo para todos os alunos. 

 

                Figura 129- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário. 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 129 (AUTOR 2019) 89% dos alunos disseram que compreenderam bem o conceito 

da galáxia elíptica. Ainda que esse conceito tenha sido novo para todos os alunos, grande 

parte dos alunos conseguiu compreendê-lo. 
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                Figura 130- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                    Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 130 (AUTOR 2019) 89% dos alunos disseram que compreenderam bem o conceito 

da galáxia espiral barrada, e ainda que esse conceito tenha sido novo para todos os alunos, 

grande parte deles conseguiu compreendê-lo. 

                Figura 131- Gráfico das respostas obtidas na questão 2 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 131 (AUTOR 2019) 93% dos alunos disseram que compreenderam bem o conceito 

da galáxia espiral. Mesmo que esse conceito tenha sido novo para todos os alunos, grande 

parte dos alunos conseguiu compreendê-lo. 
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Na Figura 132 (AUTOR, 2019) 92% dos alunos disseram que os conteúdos abordados 

ajudaram na sua formação como estudante. Durante algumas aulas, os debates, as interações e 

o senso crítico, podem ter contribuído para esse resultado. 

                Figura 132- Gráfico das respostas obtidas na questão 3 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 133 (AUTOR, 2019) 98% dos alunos disseram que gostariam de ter um 

aprofundamento no estudo sobre galáxias. Muitos alunos pediram para que houvesse mais 

projetos durante ano sobre galáxia. 

                Figura 133- Gráfico das respostas obtidas na questão 4 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 
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Na Figura 134 (AUTOR, 2019) 98% dos alunos disseram que gostariam de ter um 

aprofundamento no estudo sobre morfologia galáxias. Perguntaram sobre outras formas de 

classificação das galáxias e muitos alunos queriam também saber mais sobre Messier. 

                  Figura 134- Gráfico das respostas obtidas na questão 5 do questionário 

 
                      Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 135 (AUTOR, 2019) 98% dos alunos disseram que os vídeos instrucionais 

mostrados durante as atividades contribuíram de alguma forma para o fortalecimento dos 

conceitos transmitidos durante a UEPS. 

                 Figura 135- Gráfico das respostas obtidas na questão 6 do questionário 

 
                     Fonte: Autor (2019). 
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Na Figura 136 (AUTOR, 2019) 92% dos alunos disseram que as atividades realizadas durante 

a aplicação possibilitaram uma melhor compreensão dos conceitos transmitidos durante a 

UEPS. 

                Figura 136- Gráfico das respostas obtidas na questão 7 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 
 

 

                Figura 137- Gráfico das respostas obtidas na questão 8 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 137 (AUTOR, 2019) 94% dos alunos disseram que a metodologia utilizada pelo 

professor facilitou muito na compreensão dos conceitos transmitidos durante a UEPS. 
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Na Figura 138 (AUTOR, 2019) 97% dos alunos disseram que foi possível compreender os 

aspectos relacionados à morfologia das galáxias. 

                Figura 138- Gráfico das respostas obtidas na questão 9 do questionário 

 
                   Fonte: Autor (2019). 

A questão 10 é uma questão discursiva, onde foi solicitado que os alunos escrevessem 

sugestões e comentários sobre as aulas ministradas durante a aplicação da UEPS. Seguem 

abaixo algumas respostas produzidas pelos alunos: 

“Poderiam ter mais aulas dinâmicas assim, que os alunos poderiam participar e até 

um passeio para o planetário” (A16). 

“As aulas que foram ministradas, trouxeram um conhecimento maior e mostra coisas 

que nunca foi falado como galáxias e principalmente a Via Láctea, que faz parte do 

Universo e muitos nunca ouviram falar, seria muito importante continuar esse 

aprendizado, sobre o Universo. Principalmente sobre tudo que está ao redor da 

Terra, tem várias coisas nunca ouvir falar e gostaria de aprender cada vez mais o que 

já foi falado e o que ainda não foi falado nas aulas. ” (A18). 

“Achei bem interessante a iniciativa do professor em trazer uma matéria diferenciada 

para a sala de aula, além de aprendermos algo novo saímos da rotina, e a 

colaboração e participação dos alunos ajudou muito para dar continuidade nas aulas. 

” (A23). 
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“O projeto foi bem legal eu aprendi coisas novas que nunca tinha visto antes, e nas 

aulas pude compreender mais sobre universo e sobre onde nós vivemos, e pude ver 

como o Universo é grande e comparado a ele não somos nada” (A24). 

“As aulas dadas a nossa turma são muito boas, podemos retirar delas ensinamentos 

muito importantes para o nosso futuro, tipo por exemplo: eu não sabia o nome da 

nossa galáxia, agora eu sei que ela se chama Via Láctea, eu também não fazia ideia 

de que havia descoberto. Os comentários do professor no final da aula ajudam muito, 

é bom quando ele recapitula tudo o que aprendemos, tanto no início, como no final de 

cada aula. ” (A26). 

“Foram muito interessantes e importantes as aulas ministradas sobre as galáxias, 

muito legais e também divertidas, forneceram bastante conhecimento a turma, pois 

muitos conteúdos sobre Universo passaram a ser conhecidos. O projeto poderia ter 

sido por mais tempo, mas foi ótimo. Os vídeos, as apresentações de experimentos de 

como se comportam as galáxias foram de muita contribuição a favor do 

conhecimento. Essas formas de aulas ministradas deram importantes conhecimentos 

de Universo a turma. ” (A33). 

“Aula ótima com bom empenho do professor, ótima explicação e bom aprendizado 

para os alunos.” (A37). 

“Aula bem interativa, com boa facilidade para compreensão do aluno. Uma sugestão, 

em minha opinião, melhorar a interação com alunos introvertidos, com o auxílio de 

incentivo e motivação.” (A45). 

“A metodologia utilizada pelo professor para nos passar conhecimento é muito boa, 

com vídeos, atividades, trabalhos que ajudam bastante durante as aulas.” (A 50). 

“As aulas foram bem criativas e interessantes, aprendi sobre diversas coisas que até 

então eram desconhecidas para mim. Esse método de disciplina é bastante importante 

para aprendermos novas matérias e diversificar as aulas.” (A 52). 

“As aulas foram todas bem interessantes, pois nos possibilitou entender mais sobre 

nosso Universo, acho que deveria haver mais aulas sobre esse assunto.” (A53). 
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“As aulas foram excelentes, porém vai de o aluno querer aprender e prestar atenção 

ou não. O conteúdo foi ótimo, a maneira de dar as aulas foi diferente, ajudou 

bastante.” (A 63). 

“Que o projeto continue nos próximos anos, pois é um projeto muito legal e muito 

importante para nossa compreensão sobre a vida e o Universo. Eu particularmente 

amei todas as aulas, amei aprender e eu posso afirmar que isso abriu a minha mente 

de uma forma muito significativa.” (A 76). 

“Achei superbacana, penso que dessa vez os alunos compreenderam a matéria um 

pouco mais, todos colaboraram. Na aula que foi utilizada materiais achei super 

interativo e dinâmico, pois falando talvez não compreenderia bem, lá com amostras e 

materiais tem-se uma compreensão melhor, ainda transformamos a sala em 

Universo” (A 79). 

“Gostei bastante das didáticas utilizadas, os slides ajudaram, as atividades ajudaram 

muito na compreensão, a explicação foi boa, os vídeos foram bem interessantes. A 

metodologia em si, foi muito boa, pois facilitou bastante o entendimento de todos. 

Seria muito bom ter mais aulas assim, que envolva o aluno dentro da aula, com mais 

dinâmicas, aulas diferenciadas, pois isso ajuda no entendimento de quem está 

aprendendo” (A 82). 

Em relação às respostas apresentadas no questionário pelos alunos, podemos entender que se 

mostraram de forma satisfatória em relação às aulas ministradas durante a aplicação da UEPS. 

Como mencionado anteriormente, a avaliação da UEPS pelos alunos é indispensável, uma vez 

que fornece dados importantes a serem analisados nas futuras reformulações da unidade de 

ensino. 

Após a aplicação dos questionários, os alunos assistiram um vídeo curto para o encerramento 

dos encontros, e após o vídeo, um breve diálogo sobre todas as aulas em que os alunos 

compartilharam opiniões, expressões e sentimentos sobre o projeto. Foi muito importante e 

significativo esse momento. 

Algumas turmas pediram que fossem aplicadas provas referentes aos conceitos de morfologia 

de galáxias. Foi possível observar também indícios dos elementos presentes em algumas 

respostas dos alunos, conforme Figura 139 (AUTOR, 2019), conceitos relacionados às 
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diferenças entre os tipos de galáxias espirais e espirais barradas, bem como suas subclasses, 

além de alguns conceitos com relação à classificação Hubble.         

                   

                Figura 139- Resposta dada por aluno 

 
                    Fonte: Autor (2019). 
 

Ainda que não seja o objetivo da UEPS, essa atividade também nos ajuda a verificar indícios 

de aprendizagem. Algumas questões foram similares às atividades realizadas durante a 

aplicação da UEPS. 
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    Figura 140- Resposta dada por aluno 

 
     Fonte: Autor (2019). 

Na Figura 140 (AUTOR, 2019), observamos a caracterização correta das galáxias espirais e 

das espirais barradas, além de suas subclasses e de um resumo bem elaborado sobre todos os 

encontros durante a aplicação da UEPS. 

Na Figura 141 (AUTOR, 2019), observamos uma caracterização das galáxias espirais e 

espirais barradas, incompleta, porém na formulação da resposta da última questão, 

encontramos elementos da estrutura morfológica, como bojo, halo e aglomerado globular, e 

assim, como a classificação Hubble, possui elementos escritos e bem desenhados. Também 

observamos elementos relacionados à morfologia de galáxias. 
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  Figura 141- Resposta dada por aluno 

 
   Fonte: Autor (2019). 
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 Figura 142- Resposta dada por aluno 

 
 Fonte: Autor (2019). 

 

Na Figura 142 (AUTOR, 2019), podemos observar a caracterização correta das galáxias 

espirais e espirais barradas, bem com a de suas classes também (Sa, Sb e Sc) e (SBa, SBb e 

SBc), relacionando o núcleo com o tamanho dos braços, e na última questão, a caracterização 

dos conceitos explorados durante a aplicação da UEPS. 

6.2.7 Comentários sobre a análise de dados 

Segundo MOREIRA (2011) “A avaliação da aprendizagem significativa implica outro 

enfoque, porque o que se deve avaliar é compreensão, captação de significados, capacidade de 

transferência do conhecimento a situações não-conhecidas, não-rotineiras.” (MOREIRA, 

2011). 
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O que é observado desde a realização do questionário diagnóstico é a identificação dos 

conceitos prévios durante a realização das atividades, como a nomeação livre sobre as 

galáxias, após terem absorvidos significados como núcleo, bojo, halo e disco, conceitos 

importantes para a caracterização das galáxias semelhantes. E depois, a transferência desses 

conceitos, à medida que foram trabalhadas imagens de galáxias, como também a explanação 

dos alunos durante a caracterização dessas imagens. 

Também é observada após as aulas de morfologia, a transferência desses significados 

pertinentes à classificação Hubble e morfologia, como galáxias espirais, espirais barradas, 

irregulares e elípticas, por meio de resumos, diálogos, respostas de perguntas e a transmissão 

desses conceitos através de mapas mentais/conceituais vistos na troca e na apresentação dos 

mapas. Durante a produção de maquetes e sua apresentação, é identificado o uso de uma 

linguagem mais adequada à situação, o que indica que sua estrutura cognitiva pode estar mais 

organizada. 

A realização dessas atividades diversificadas por parte dos alunos, conduzidas pelo professor, 

tiveram a importância de tornar o aluno mais participativo na aprendizagem, sendo capaz de 

pensar, criticar, debater, resumir, organizar e transmitir os conceitos discutidos, buscando 

sempre a evolução dos mesmos. Segundo (MOREIRA, 2010): 

Ensino centrado no aluno, tendo o professor como mediador, é ensino em que o 

aluno fala muito e o professor fala pouco. Deixar os alunos falarem implica usar 

estratégias nas quais possam discutir, negociar significados entre si, apresentar 

oralmente ao grande grupo o produto de suas atividades colaborativas, receber e 

fazer críticas. O aluno deve ser ativo, não passivo. Ela ou ele tem que aprender a 

interpretar, a negociar significados; tem que aprender a ser crítica (o) e aceitar a 

crítica. Receber acriticamente a narrativa do “bom professor” não leva a uma 

aprendizagem significativa crítica, a uma aprendizagem relevante, de longa duração; 

não leva ao aprender a aprender. (MOREIRA, 2010). 

No decorrer da aplicação da proposta de UEPS, foi observado que muitos alunos conseguiram 

estabelecer uma interação não-literal e não-arbitrária de conhecimentos prévios com 

conhecimentos novos, o que pode indicar uma certa estabilidade cognitiva, ou uma evolução 

dos seus conhecimentos prévios.  

É possível inferir que a aplicação desta proposta de UEPS, valorizou os pressupostos da 

aprendizagem significativa de Ausubel e também os pressupostos de Moreira, contribuindo 

assim, para a construção de conhecimento acerca de morfologia de galáxias que tenham 

significado, pois estes são progressivos, apresentam rupturas e continuidades. 
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As atividades realizadas em cada etapa da aplicação da proposta de UEPS possibilitaram aos 

alunos, de maneira geral, estabelecer relações conceituais, permitindo ao professor constatar 

em diversos momentos da investigação, a ocorrência de uma assimilação de conceitos, 

diferenciações progressivas, reconciliações integrativas e combinações de conceitos, indícios 

estes de aprendizagem significativa. Durante a aplicação da proposta de UEPS, tanto os 

aspectos metodológicos escolhidos como os pressupostos teóricos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, contribuíram para que a construção dos conceitos e que sua assimilação 

ocorresse de maneira exitosa.  Observamos que as respostas dos questionários, as situações-

problema, os resumos realizados em cada encontro, os documentários assistidos em sala, as 

atividades em grupos, os mapas conceituais construídos, dialogados e apresentados, as 

maquetes e sua apresentação, enfim, as atividades, contribuíram para que fosse possível o 

aluno reestruturar suas ideias. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um produto educacional que consiste em 

uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), de forma que possibilite uma 

aprendizagem significativa aos alunos do Ensino Médio sobre conceitos referentes à 

morfologia de galáxias. 

A proposta de UEPS aplicada foi embasada na teoria da Aprendizagem Significativa, 

observando os aspectos descritos no capítulo sobre fundamentação teórica deste trabalho. 

A cada etapa da aplicação da proposta de UEPS, foi possível observar que as atividades 

escolhidas e as ferramentas utilizadas, forneceram indícios de uma aprendizagem 

significativa, por exemplo, na coleta de informações dos questionários respondidos pelos 

alunos, nas atividades realizadas de nomeação de galáxias livre e na que usava a classificação 

Hubble, nos resumos escritos pelos alunos, na produção e na explicação dos mapas mentais e 

conceituais, e também na apresentação das maquetes. 

A aceitação por parte dos alunos, que inclusive solicitaram que as aulas fossem sempre assim, 

e que novos projetos fossem realizados com eles, serviu de agente motivador do professor que 

buscava sempre informações novas e uma forma diferente de explicar os conceitos que 

deveriam ser abordados em cada encontro. Em alguns relatos dos alunos é possível perceber 

que os alunos possuem interesse no tema, que a temática desperta neles certo fascínio e mexe 

com a imaginação. Também foi possível observar nos relatos que a metodologia utilizada foi 

elogiada pelos alunos, principalmente por fazer com que eles tivessem uma participação mais 

ativa nas aulas, saindo de simples absorvedor de informações, para um agente capaz de 

construir, dialogar, pensar, transformar essas informações e relacioná-las com o mundo ao seu 

redor. Se foi possível analisar indícios de aprendizagem significativa, é porque as condições 

mínimas de aprendizagem significativa foram satisfeitas, o que implica em material 

potencialmente significativo e a predisposição dos alunos em aprender. 

Também é importante comentar sobre as dificuldades que apareceram durante a aplicação 

desta proposta de UEPS, que eventualmente podem surgir aos professores (as) que forem 

aplicar esse produto em escolas públicas estaduais. Algumas dificuldades encontradas foram: 

baixa disponibilidade de recursos, como por exemplo, computadores, projetores, auditório e 

laboratório de informática, e o acesso a internet e a materiais de baixo custo. Foi utilizado o 
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computador pessoal do professor para os encontros em que foram utilizados vídeos, slides, 

gifs e simulações. O projetor teve que ser agendado previamente, contando com o apoio e a 

compreensão dos colegas de profissão, o que pode não ocorrer em todos os ambientes 

escolares. Alguns materiais foram xerocados na própria escola, outros o professor o fez, o que 

também pode ser um empecilho para aplicação. Os materiais usados durante os experimentos 

de conservação do momento angular também são do professor, e alguns materiais que não 

haviam no almoxarifado da escola, foram custeados pelo professor. Outra dificuldade que 

pode aparecer é referente ao calendário escolar, que inclui algumas datas reservadas a 

aplicações de exames e provas nacionais. 

Embora as dificuldades existam, os resultados nos incentivam a continuar pesquisando e a 

utilizar as estratégias abordadas durante a aplicação desta proposta de UEPS, visando sempre 

o aperfeiçoamento. 
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APÊNDICE A - UMA PROPOSTA DE UEPS PARA O ENSINO DE MORFOLOGIA 

DE GALÁXIAS, COMO TÓPICO DE ASTRONOMIA PARA O ENSINO MÉDIO 

Objetivo: Desenvolver nos alunos, em nível básico, noções sobre o tema Morfologia de 

Galáxias, abordando uma contextualização do tema. 

1. Situação Inicial: Provocar os alunos a demonstrarem seus conceitos prévios sobre o 

Universo, partido do planeta Terra e expandindo até chegar no Universo como todo, e 

fazendo conexão com o objeto de estudo, utilizando slides com figuras e um vídeo da 

escala do Universo como ferramentas motivadoras.  Duração: 1 aula. 

 

2. Situações-problema Iniciais:  

 

a) Você já ouviu falar sobre as Galáxias? b) Como surgem as Galáxias?  c) Todas as Galáxias 

são iguais?  d) Em que aspectos podemos classificar as Galáxias? e) Porque é importante 

estudar as Galáxias?  

(Essas questões deverão ser debatidas em sala de aula, sob orientação do professor, de forma 

que haja estímulo da curiosidade no assunto, sem concluir uma resposta definitiva.) Duração: 

1 aula. 

 

3. Aprofundando conhecimentos: Alguns aspectos morfológicos sobre a Via Láctea, como:  

serão apresentados pelo professor utilizando apresentação de slides, animações, Duração: 

1 aula. 

 

4. Nova situação: Os alunos irão primeiro investigar imagens de 40 galáxias para se 

familiarizarem com a forma como as Galáxias aparecem e são formadas de forma 

diferente. Eles criarão seu próprio esquema de classificação para as galáxias e, em 

seguida, explorarão como os astrônomos realmente classificam as galáxias em quatro 

grupos principais. (Possível ser individual ou em grupo) e uma possível visita ao 

observatório para uma secção sobre Galáxias. Duração: 1 aula. 

 

5. Foram mostradas algumas figuras de galáxias para que possibilite aos alunos identificar 

elementos morfológicos que estão presentes na Via Láctea, e também utilizar um site para 

observar as diferentes formas de Galáxias, afim de verificar ideias que foram alteradas e 

porque foram alteradas durante a exploração do tema. Duração 1 aula. Site: 

http://www.worldwidetelescope.org/webclient/  

 

6. Diferenciando progressivamente: O conceito formal de galáxias, e sua classificação 

morfológica, segundo Hubble, serão apresentadas pelo professor, utilizando slides, vídeos 

curtos, figuras, gifs. Após os alunos receberão uma série de imagens afim de diferenciar e 

identificar as diferentes Morfologia de Galáxias, baseado nas atividades do site IAU, 

documentário também poderá ser usado, também será realizado a produção de um mapa 

conceitual/ mental, resumos das aulas escritos pelos alunos, Duração: 4 aulas. 

 

7. Avaliação individual: Serão propostas questões visando um entendimento dos sobre tudo 

o que foi trabalhado até o momento, como um quiz on-line, mas que pode ser trabalhado 

off-line também, produção e apresentação de uma maquete sobre galáxias, envolvendo 

http://www.worldwidetelescope.org/webclient/
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suas características morfológicas, e outros aspectos, também utilizando uma atividade 

adaptada do observatório do Rio de Janeiro, (Não necessariamente deverá ser aplicada em 

sala de aula). Duração: 2 aulas. 

 

8. Aula final e Avaliação da UEPS: Apresentação de um vídeo final sobre galáxias para 

completar todos os aspectos debatidos, analise das respostas das questões individuais, 

compartilhamento de opiniões e ideias, e de sugestões sobre a metodologia aplicada, 

tomando como ponto principal as partes mais significativas dessas sugestões. Duração: 1 

aula. 

 

9. Avaliação da UEPS: Analise que deverá ser realizada pelo professor, tendo como base os 

dados coletados ao longo da aplicação, observações sobre o engajamento dos alunos e sua 

evolução durante a aplicação da UEPS. 
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APÊNDICE B – PRODUTO EDUCACIONAL 

Um dos objetivos deste trabalho era produzir um produto educacional que fosse possível 

identificar indícios de aprendizagem significativa, à luz da Teoria da Aprendizagem 

significativa de David Ausubel. 

Segundo MOREIRA, “O produto educacional pode ser um aplicativo, um texto para o 

professor, um vídeo, uma estratégia didática, o uso do computador, do celular, etc., em sala de 

aula para ensinar Física. As possibilidades são muitas, o importante é inovar, gerar um 

produto, usá-lo em situação real de sala de aula e relatar (na dissertação) o que aconteceu”. 

Nessa perspectiva, segue um guia didático para esta proposta de UEPS, deixando claro que as 

estratégias e metodologias utilizadas devem sempre ser aperfeiçoadas em busca de indícios de 

uma aprendizagem potencialmente significativa.  
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INTRODUÇÃO 

Este guia didático tem por objetivo orientar a aplicação desta proposta de UEPS (Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa), para o ensino de Morfologia de galáxias. As UEPS são 

sequências de ensino desenvolvidas por Marco Antônio Moreira, com base na aprendizagem 

significativa de David Ausubel. 

Nessa UEPS, o aluno é tido como protagonista durante o processo de ensino-aprendizagem, 

com o professor o auxiliando continuamente durante as atividades, para que esse papel possa 

ser desempenhado com sucesso através do diálogo, do incentivo e da valorização do aluno. 

Também é proposta nessa UEPS, uma metodologia diferenciada (material potencialmente 

significativo), que aliado à postura do aluno, que é o de querer aprender, desempenha um 

papel importante na aprendizagem significativa. 

Essa proposta de UEPS é para ser realizada em doze encontros, no entanto, adaptações e 

sugestões são de um acréscimo importante para o desenvolvimento do material, o que permite 

ao aplicador, realizar mudanças nas etapas de desenvolvimento. 
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SEQUÊNCIA DE ENCONTROS DA PROPOSTA DA UEPS 

Na sequência serão apresentados os planos para cada encontro desta UEPS. 

Encontro 1 

 

I. Plano de Aula: Encontro 1: Nosso Lugar no Universo.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Nosso Lugar no Universo 

 Conceitos fundamentais: Planetas, sistema Solar, estrelas, galáxias, aglomerado de 

galáxias, universo, velocidade da luz, ano-luz. 

 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Observar conceitos prévios dos alunos e entender a localização do ser humano no 

Universo. 

Objetivos específicos:  

 Compreender elementos que compõe o Universo. 

 Comparar dimensões dos corpos que constituem o Universo. 

 Calcular a distância entre alguns corpos celestes e a Terra. 

 Criar uma estrutura com os elementos abordados (mapa mental, diagrama, 

ilustrações). 

 

V. Conteúdo: Planetas, sistema solar, estrelas, galáxias, aglomerado de galáxias, ano-luz, 

velocidade da luz. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Apresentar aos alunos a proposta e a abordagem da UEPS. 

 Identificar possíveis conhecimentos prévios. 

 Aplicar questionário diagnóstico. 

 Apresentar os conceitos referentes a Universo e seus elementos. 

 Aplicar atividade sobre ano-luz. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, animações e vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Um pré-teste sobre o Universo, atividade sobre distâncias astronômicas, 

produção da representação sobre a localização do ser humano no Universo, e anotações em 

sala. 

. 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 
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Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/index.html.  Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

Encontro 2 

 

I. Plano de Aula: Encontro 2: Conhecendo a nossa Galáxia.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Conhecendo a nossa Galáxia. 

 Conceitos fundamentais: galáxias, estrelas, movimento. 

 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Compreender o que é uma galáxia. 

Objetivos específicos:  

 Identificar galáxias. 

 Comparar diferentes formas de galáxias. 

 Montar uma classificação para as galáxias. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, aglomerado de galáxias, Via Láctea. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser discutido no encontro. 

 Iniciar com o desafio do mapeamento das galáxias. 

 Leitura do texto: Via Láctea. 

 Diálogo e discussão sobre o texto. 

 Mostrar vídeo de colisão de galáxias. 

  

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, animações e vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Texto sobre a Via Láctea, anotações, diálogos, e resumo sobre a aula. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S, Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-

23-3), Canal ciência e astronomia: disponível em: 

https://www.youtube.com/channel/UC7J_HA8t7l6iJt83M25W8DQ. 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
https://www.youtube.com/channel/UC7J_HA8t7l6iJt83M25W8DQ
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Encontro 3 

 

I. Plano de Aula: Encontro 3: Identificando galáxias.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Identificando galáxias. 

 Conceitos fundamentais: galáxias, estrelas. 

 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Compreender o que é uma galáxia. 

Objetivos específicos:  

 Identificar galáxias. 

 Comparar diferentes formas de galáxias. 

 Montar uma classificação para as galáxias. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser discutido no encontro. 

 Realizar atividade em grupo sobre classificação das galáxias. 

 Discutir sobre os critérios de classificação. 

 Compartilhar classificações e responder as perguntas. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, ficha com galáxias, vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Ficha de classificação das galáxias, escrita sobre as perguntas feitas. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S, http://astroedu.iau.org/en/activities/1410/coma-

cluster-of-galaxies/), Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 

2.a ed., São Paulo, Editora Livraria da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

 

 

 

 

http://astroedu.iau.org/en/activities/1410/coma-cluster-of-galaxies/
http://astroedu.iau.org/en/activities/1410/coma-cluster-of-galaxies/
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Encontro 4 

I. Plano de Aula: Encontro 4: Explorando as galáxias.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Explorando as galáxias. 

 Conceitos fundamentais: galáxias. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Observar diferentes formas de galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Utilizar o site http://www.worldwidetelescope.org/Home, para visualizar as 

galáxias. 

V. Conteúdo: Galáxias, universo. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Utilizar imagens sobre galáxias e comparar com a classificação dos alunos. 

 Acessar o site ou programa do worldwidetelescope e observar as galáxias. 

 Apresentar vídeos de colisões de galáxias. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, animações, 

computador/notebook, vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Navegação no site, para observar diferentes formas de galáxias, sua 

localização, e sua imagem, comentários e resumos dos alunos. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html.  Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3), http://www.worldwidetelescope.org/Home. 

 

   

 

 

http://www.worldwidetelescope.org/Home
http://astro.if.ufrgs.br/index.html
http://www.worldwidetelescope.org/Home
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Encontro 5 

I. Plano de Aula:  Encontro 5: Momento angular.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a): 

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Momento angular e conservação do momento angular. 

 Conceitos fundamentais: Momento angular, conservação do momento angular, 

velocidade angular, momento de inércia, movimento de precessão. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Discutir os conceitos de momento angular e conservação do momento angular. 

Objetivos específicos:  

 Identificar situações do cotidiano onde o conceito de momento angular está 

presente. 

 Identificar situações do cotidiano onde o conceito de conservação do momento 

angular está presente. 

 Resolver problemas/situações envolvendo conceitos de momento angular e 

conservação do momento. 

 Relacionar os conceitos de momento e conservação do momento angular com a 

formação de galáxias. 

 

V. Conteúdo: Momento angular, conservação do momento angular, rotação, movimento de 

precessão. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Apresentar as questões iniciais e observar as respostas dos alunos. 

 Apresentar os conceitos de momento e conservação do momento angular. 

 Relacionar esses conceitos com situações do cotidiano. 

 Realizar experimentos com os alunos. 

 Relacionar os conceitos de momento angular com o movimento de rotação das 

galáxias. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, experimentos, vídeos, gifs. 

 

VIII. Avaliação: Identificação de possíveis concepções alternativas, observação das 

atitudes e das resoluções propostas pelos alunos (avaliação diagnóstica e formativa), para as 

questões envolvendo os conceitos de momento angular e conservação do momento angular. 

Atividade experimental sobre momento angular e conservação do momento angular. 

 

XIX. Bibliografia: https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/conservacao-do-momento-angular/
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ensinar/planos-de-aula/conservacao-do-momento-angular/, 

http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes/article/view/954(Atividades 

experimentais). HEWITT, Paul G. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fundamentos de Física 1. 4.a ed. Livros 

Técnicos e Científicos Editora S.A. 

 

 

Encontro 6 

I. Plano de Aula: Encontro 6: Morfologia de galáxias parte I Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Morfologia das galáxias. 

 Conceitos fundamentais: Classificação Hubble, galáxias: espirais, elípticas, 

lenticulares, irregulares, luminosidade, composição, tamanho, massas de galáxias. 

  

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Distinguir as diferentes classificações quanto a morfologia das galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Compreender a classificação de Hubble. 

 Compreender os conceitos de galáxia espiral. 

 Compreender os conceitos de galáxia espiral barrada. 

 Nomear figuras de galáxias de acordo com sua morfologia. 

 Classificar e enumerar os diferentes tipos de galáxia. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias, massas, luminosidades, composição e 

tamanho, classificação Hubble, galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias lenticulares, 

galáxias irregulares. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades da aula anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Apresentar a classificação Hubble. 

 Apresentar o conceito de galáxia espiral e espiral barrada. 

 Mostrar documentário sobre o telescópio Hubble. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides., animações, vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Resumo produzido pelos alunos, observações durante as aulas.  

 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/conservacao-do-momento-angular/
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes/article/view/954
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XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

Encontro 7  

I. Plano de Aula: Encontro 7: Morfologia de galáxias parte 2 Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Morfologia das galáxias. 

 Conceitos fundamentais: Classificação Hubble, galáxias: espirais, elípticas, 

lenticulares, irregulares, luminosidade, composição, tamanho, massas de galáxias. 

  

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Distinguir as diferentes classificações quanto a morfologia das galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Compreender a classificação de Hubble. 

 Compreender os conceitos de galáxia elíptica. 

 Compreender os conceitos de galáxia espiral irregular. 

 Nomear figuras de galáxias de acordo com sua morfologia. 

 Classificar e enumerar os diferentes tipos de galáxia. 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias, massas, luminosidades, composição e 

tamanho, classificação Hubble, galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias lenticulares, 

galáxias irregulares. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades da aula anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Apresentar o conceito de galáxia elíptica e galáxia irregular. 

 Aplicar a atividade de classificação das galáxias. 

 Mostrar vídeo sobre a classificação morfológica. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides., animações, cartões contendo 

figuras de galáxias, tabela de classificação de galáxias, vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Resumo produzido pelos alunos, observações durante as aulas, cartão de 

figuras com galáxias, tabela de classificação de galáxias. 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
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XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

Encontro 8 

I. Plano de Aula: Encontro 8: Documentário sobre galáxias Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Morfologia das galáxias. 

 Conceitos fundamentais: Classificação Hubble, galáxias: espirais, elípticas, 

lenticulares, irregulares, luminosidade, composição, tamanho, massas de galáxias. 

  

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Distinguir as diferentes classificações quanto a morfologia das galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Nomear figuras de galáxias de acordo com sua morfologia. 

 Reforçar conceitos sobre morfologia de galáxias. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias, massas, luminosidades, composição e 

tamanho, classificação Hubble, galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias lenticulares, 

galáxias irregulares. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades da aula anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Assistir documentário sobre galáxias. 

 Aplicar a atividade de classificação das galáxias. 

 Avisar sobre trabalho a ser apresentado. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, atividade de classificação 

morfológica, vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Resumo produzido pelos alunos, observações durante as aulas, tabela de 

classificação de galáxias. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
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Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

Encontro 9 

I. Plano de Aula:  Encontro 9: Quiz sobre galáxias Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Resolução de exercícios. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Desenvolver habilidades para a resolução de exercícios. 

Objetivos específicos:  

 Saber empregar os conceitos discutidos nas aulas anteriores nos exercícios 

propostos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher as atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Separar os alunos em duplas ou grupos. 

 Apresentar as questões do quiz. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, lista de exercícios, computador 

com acesso a internet. 

 

VIII. Avaliação: Identificação de possíveis concepções alternativas, observação das 

atitudes e das resoluções propostas pelos alunos (avaliação diagnóstica e formativa). 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
http://astro.if.ufrgs.br/index.html
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Encontro 10 

I. Plano de Aula:  Encontro 10: Produção de mapas. Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Produção de mapas mentais e conceituais. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Desenvolver habilidades para a mudança de representação conceitual. 

Objetivos específicos:  

 Saber empregar os conceitos discutidos nas aulas anteriores nos exercícios 

propostos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Caracterizar conceitualmente mapas mentais e conceituais. 

 Produzir mapas mentais/conceituais. 

 Socializar os mapas mentais/conceituais. 

 Apresentação dos mapas mentais/conceituais. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, folha A4, internet. 

 

VIII. Avaliação: Produção de mapas/mentais, apresentação de mapas mentais/conceituais, 

troca de informações durante a socialização dos mapas, observações e anotações em sala. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
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Encontro 11 

I. Plano de Aula:  Encontro 11: Apresentação de maquetes. Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Apresentação de Maquetes. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Desenvolver habilidades para a mudança de representação conceitual. 

Objetivos específicos:  

 Identificar mudança de conceitos durante a apresentação dos grupos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior (se houver). 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Observar as apresentações das maquetes. 

 Anotar possíveis indícios de aprendizagem significativa. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel. 

 

VIII. Avaliação: Apresentação das maquetes, observações e anotações em sala. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
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Encontro 12 

I. Plano de Aula: Encontro 12: Avaliação da UEPS Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Avaliação da UEPS. 

 

IV. Objetivos:  

 Revisar os conceitos discutidos durante a aplicação da proposta de UEPS. 

 Debater a importância do assunto abordado para a sociedade. 

 Avaliar a proposta de UEPS na perspectiva dos alunos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Aplicar um questionário final para observar a evolução dos conceitos. 

 Aplicar um questionário avaliativo da UEPS. 

 Apresentar vídeo sobre galáxia. 

 Revisar os conceitos discutidos. 

 Debater o tema e ouvir sugestões. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, computador. 

 

VIII. Avaliação: Questionário final, questionário da avaliação da UEPS, anotações em 

sala. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
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APÊNCIDE C – QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

1 – O que é um planeta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2 – Quantos planetas temos no sistema solar? Quais são os nomes deles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

3 – Conhece algum modelo planetário? Se sim qual (is)?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4 – O que é uma estrela? Quais estrelas você conhece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

5 – O que é uma galáxia? Conhece alguma pelo nome? Qual (is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

6 – Conhece a classificação Hubble? Conhece galáxias de formas diferentes? Se sim, 

qual (is)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7 – O que entende por universo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8 – Já ouviu falar em ano-luz? Se sim, onde? Para você o que seria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO FINAL 

1 - Planeta é: 

a) É um corpo celeste que orbita ao redor do Sol, possui forma arredondada devido a força 

gravitacional, é um objeto de dimensões predominante entre os objetos que se encontram 

em órbitas vizinhas. 

b) É uma estrela que orbita ao redor do Sol, possui forma arredondada devido a força 

gravitacional, é um objeto de dimensões menores entre os objetos que se encontram em 

órbitas vizinhas. 

c) É um corpo celeste que orbita ao redor de um buraco negro, possui forma arredondada 

devido a força gravitacional, é um objeto de dimensões predominante entre os objetos que 

se encontram em órbitas vizinhas. 

d) É um corpo celeste que orbita ao redor do Sol, possui forma arredondada devido a força 

gravitacional, é um objeto de dimensões menores entre os objetos que se encontram em 

órbitas vizinhas. 

2 - A quantidade, e o nome de planetas do sistema solar são respectivamente: 

a) 8, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Plutão, Júpiter, Saturno, Urano. 

b) 8, Mercúrio, Vênus, Marte, Plutão, Júpiter, Saturno, Urano, Lua, Terra. 

c) 8, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Saturno, Urano, Netuno, Júpiter. 

d) 9, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno Júpiter, Urano, Netuno e Plutão.  

3 - Ano – luz é: 

a) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se a tempo. 

b) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se à velocidade. 

c) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se a distância. 

d) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se a energia. 

4 - O que é uma galáxia? 

a) Objeto luminoso semelhante a uma estrela. 

b) É um objeto existente entre duas ou mais estrela, como poeira ou gás. 

c) É um sistema de estrelas, localizado no sistema solar. 

d) Coleção de estrelas, poeira e gás ligados por gravidade. 

5 - Quem desenvolveu a classificação morfológica de galáxia utilizada atualmente? 

a) Messier. 

b) Hubble. 

c) Galileu. 

d) Kepler. 

6 - Quais são os tipos de galáxias, de acordo com a classificação de Hubble? 

a) Circular, quadrada, triangular, espiral. 

b) Espiral, elíptica, espiral barrada, circular. 

c) Espiral, espiral barrada, elíptica. 

d) Espiral, elíptica, irregular. 

 

7 -  A Via – Láctea é um tipo de: 
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a) Planeta. 

b) Estrela. 

c) Galáxia. 

d) Satélite. 

8 - A formação do disco de uma galáxia é dado: 

a) Por contração de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento angular. 

b) Por expansão de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento angular. 

c) Por contração de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento linear. 

d) Por expansão de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento linear. 

9 - Movimento de precessão, uma bicicleta em movimento, o movimento de uma 

bailarina durante uma acrobacia onde gira com os braços abertos e depois fecha os 

braços, podem ser entendidos através do conceito de: 

a) Conservação do momento linear. 

b) Conservação da quantidade de movimento. 

c) Conservação do momento angular. 

d) Conservação de energia. 

10 - Componentes estruturais presentes na Via-Láctea são: 

a) Halo, bojo, disco, aglomerado globulares. 

b) Halo, bojo, disco, nebulosa. 

c) Gases, poeira, disco e halo. 

d) Halo, gases, disco, superaglomerados. 

11 - Preencha com o tipo morfológico de cada galáxia: 
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APÊNCIDE E – QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DA UEPS 

Questão 1 – Você acha que a astronomia deve ser mais abordada durante as aulas? 

(      ) Sim. 

(      ) Não.  

(      ) Indiferente. 

Questão 2 – Dos conceitos abordados listados abaixo, preencha com CB (compreendi 

bem), CR (compreendi razoavelmente) ou CP (compreendi pouco). 

(      ) Universo. 

(      ) Ano – Luz. 

(      ) Sistema solar. 

(      ) Via- Láctea. 

(      ) galáxias.  

(      ) Conservação do momento angular. 

(      ) Morfologia de galáxias. 

(      ) Classificação Hubble. 

(      ) galáxia elíptica. 

(      ) galáxia espiral. 

(      ) galáxia espiral barrada. 

(      ) galáxia irregular. 

Questão 3 – Os conteúdos abordados em sala contribuíram para a minha formação 

como estudante? 

(      ) Sim, contribuiu muito. 

(      ) Sim, contribuiu pouco. 

(      ) Não.  

(      ) Indiferente. 

Questão 4 – Gostaria de ter um aprofundamento no assunto galáxias? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

Questão 5 – Gostaria de ter um aprofundamento no assunto morfologia de galáxias? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 
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Questão 6 – Os vídeos utilizados ajudaram na compreensão dos conceitos abordados? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

Questão 7 – As atividades realizadas durante a aplicação possibilitaram uma 

compreensão dos conceitos abordados? 

(      ) Sim, possibilitou muito. 

(      ) Sim, possibilitou pouco. 

(      ) Não, atrapalhou muito. 

(      ) Não, atrapalhou pouco. 

(      ) Indiferente. 

Questão 8 – A metodologia utilizada pelo professor durante as aulas, possibilitou uma 

facilidade na compreensão dos conceitos referentes a Morfologia de galáxias? 

(      ) Sim, facilitou muito. 

(      ) Sim, facilitou pouco. 

(      ) Não, atrapalhou muito. 

(      ) Não, atrapalhou pouco. 

(      ) Indiferente. 

Questão 9 - Em um aspecto geral, você acha que foi possível compreender mais sobre o 

universo, e em especial sobre a morfologia de galáxias, durante a aplicação da UEPS? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

Questão 10 – Escreva comentários ou sugestões sobre as aulas ministradas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

SEQUÊNCIA DE ENCONTROS DA PROPOSTA DA UEPS 

Na sequência serão apresentados os planos para cada encontro desta UEPS. 

Encontro 1 

 

I. Plano de Aula: Encontro 1: Nosso Lugar no Universo.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Nosso Lugar no Universo 

 Conceitos fundamentais: Planetas, sistema Solar, estrelas, galáxias, aglomerado de 

galáxias, universo, velocidade da luz, ano-luz. 

 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Observar conceitos prévios dos alunos e entender a localização do ser humano no 

Universo. 

Objetivos específicos:  

 Compreender elementos que compõe o Universo. 

 Comparar dimensões dos corpos que constituem o Universo. 

 Calcular a distância entre alguns corpos celestes e a Terra. 

 Criar uma estrutura com os elementos abordados (mapa mental, diagrama, 

ilustrações). 

 

V. Conteúdo: Planetas, sistema solar, estrelas, galáxias, aglomerado de galáxias, ano-luz, 

velocidade da luz. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Apresentar aos alunos a proposta e a abordagem da UEPS. 

 Identificar possíveis conhecimentos prévios. 

 Aplicar questionário diagnóstico. 

 Apresentar os conceitos referentes a Universo e seus elementos. 

 Aplicar atividade sobre ano-luz. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, animações e vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Um pré-teste sobre o Universo, atividade sobre distâncias astronômicas, 

produção da representação sobre a localização do ser humano no Universo, e anotações em 

sala. 

. 



 

 

 

 
 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/index.html.  Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

Encontro 2 

 

I. Plano de Aula: Encontro 2: Conhecendo a nossa Galáxia.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Conhecendo a nossa Galáxia. 

 Conceitos fundamentais: galáxias, estrelas, movimento. 

 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Compreender o que é uma galáxia. 

Objetivos específicos:  

 Identificar galáxias. 

 Comparar diferentes formas de galáxias. 

 Montar uma classificação para as galáxias. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, aglomerado de galáxias, Via Láctea. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser discutido no encontro. 

 Iniciar com o desafio do mapeamento das galáxias. 

 Leitura do texto: Via Láctea. 

 Diálogo e discussão sobre o texto. 

 Mostrar vídeo de colisão de galáxias. 

  

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, animações e vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Texto sobre a Via Láctea, anotações, diálogos, e resumo sobre a aula. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S, Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-

23-3), Canal ciência e astronomia: disponível em: 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html


 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7J_HA8t7l6iJt83M25W8DQ. 

 

Encontro 3 

 

I. Plano de Aula: Encontro 3: Identificando galáxias.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Identificando galáxias. 

 Conceitos fundamentais: galáxias, estrelas. 

 

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Compreender o que é uma galáxia. 

Objetivos específicos:  

 Identificar galáxias. 

 Comparar diferentes formas de galáxias. 

 Montar uma classificação para as galáxias. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser discutido no encontro. 

 Realizar atividade em grupo sobre classificação das galáxias. 

 Discutir sobre os critérios de classificação. 

 Compartilhar classificações e responder as perguntas. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, ficha com galáxias, vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Ficha de classificação das galáxias, escrita sobre as perguntas feitas. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S, http://astroedu.iau.org/en/activities/1410/coma-

cluster-of-galaxies/), Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 

2.a ed., São Paulo, Editora Livraria da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7J_HA8t7l6iJt83M25W8DQ
http://astroedu.iau.org/en/activities/1410/coma-cluster-of-galaxies/
http://astroedu.iau.org/en/activities/1410/coma-cluster-of-galaxies/


 

 

 

 
 

 

Encontro 4 

I. Plano de Aula: Encontro 4: Explorando as galáxias.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Explorando as galáxias. 

 Conceitos fundamentais: galáxias. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Observar diferentes formas de galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Utilizar o site http://www.worldwidetelescope.org/Home, para visualizar as 

galáxias. 

V. Conteúdo: Galáxias, universo. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Utilizar imagens sobre galáxias e comparar com a classificação dos alunos. 

 Acessar o site ou programa do worldwidetelescope e observar as galáxias. 

 Apresentar vídeos de colisões de galáxias. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, animações, 

computador/notebook, vídeos. 

 

VIII. Avaliação: Navegação no site, para observar diferentes formas de galáxias, sua 

localização, e sua imagem, comentários e resumos dos alunos. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html.  Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3), http://www.worldwidetelescope.org/Home. 

 

   

 

 

http://www.worldwidetelescope.org/Home
http://astro.if.ufrgs.br/index.html
http://www.worldwidetelescope.org/Home


 

 

 

 
 

 

Encontro 5 

I. Plano de Aula:  Encontro 5: Momento angular.  Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a): 

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Momento angular e conservação do momento angular. 

 Conceitos fundamentais: Momento angular, conservação do momento angular, 

velocidade angular, momento de inércia, movimento de precessão. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Discutir os conceitos de momento angular e conservação do momento angular. 

Objetivos específicos:  

 Identificar situações do cotidiano onde o conceito de momento angular está 

presente. 

 Identificar situações do cotidiano onde o conceito de conservação do momento 

angular está presente. 

 Resolver problemas/situações envolvendo conceitos de momento angular e 

conservação do momento. 

 Relacionar os conceitos de momento e conservação do momento angular com a 

formação de galáxias. 

 

V. Conteúdo: Momento angular, conservação do momento angular, rotação, movimento de 

precessão. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Apresentar as questões iniciais e observar as respostas dos alunos. 

 Apresentar os conceitos de momento e conservação do momento angular. 

 Relacionar esses conceitos com situações do cotidiano. 

 Realizar experimentos com os alunos. 

 Relacionar os conceitos de momento angular com o movimento de rotação das 

galáxias. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, experimentos, vídeos, gifs. 

 

VIII. Avaliação: Identificação de possíveis concepções alternativas, observação das 

atitudes e das resoluções propostas pelos alunos (avaliação diagnóstica e formativa), para as 

questões envolvendo os conceitos de momento angular e conservação do momento angular. 

Atividade experimental sobre momento angular e conservação do momento angular. 

 



 

 

 

 
 

 

XIX. Bibliografia: https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-

ensinar/planos-de-aula/conservacao-do-momento-angular/, 

http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes/article/view/954(Atividades 

experimentais). HEWITT, Paul G. Física Conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fundamentos de Física 1. 4.a ed. Livros 

Técnicos e Científicos Editora S.A. 

 

 

Encontro 6 

I. Plano de Aula: Encontro 6: Morfologia de galáxias parte I Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Morfologia das galáxias. 

 Conceitos fundamentais: Classificação Hubble, galáxias: espirais, elípticas, 

lenticulares, irregulares, luminosidade, composição, tamanho, massas de galáxias. 

  

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Distinguir as diferentes classificações quanto a morfologia das galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Compreender a classificação de Hubble. 

 Compreender os conceitos de galáxia espiral. 

 Compreender os conceitos de galáxia espiral barrada. 

 Nomear figuras de galáxias de acordo com sua morfologia. 

 Classificar e enumerar os diferentes tipos de galáxia. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias, massas, luminosidades, composição e 

tamanho, classificação Hubble, galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias lenticulares, 

galáxias irregulares. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades da aula anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Apresentar a classificação Hubble. 

 Apresentar o conceito de galáxia espiral e espiral barrada. 

 Mostrar documentário sobre o telescópio Hubble. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides., animações, vídeos. 

 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/conservacao-do-momento-angular/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/conservacao-do-momento-angular/
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes/article/view/954


 

 

 

 
 

 

VIII. Avaliação: Resumo produzido pelos alunos, observações durante as aulas.  

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

Encontro 7  

I. Plano de Aula: Encontro 7: Morfologia de galáxias parte 2 Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Morfologia das galáxias. 

 Conceitos fundamentais: Classificação Hubble, galáxias: espirais, elípticas, 

lenticulares, irregulares, luminosidade, composição, tamanho, massas de galáxias. 

  

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Distinguir as diferentes classificações quanto a morfologia das galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Compreender a classificação de Hubble. 

 Compreender os conceitos de galáxia elíptica. 

 Compreender os conceitos de galáxia espiral irregular. 

 Nomear figuras de galáxias de acordo com sua morfologia. 

 Classificar e enumerar os diferentes tipos de galáxia. 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias, massas, luminosidades, composição e 

tamanho, classificação Hubble, galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias lenticulares, 

galáxias irregulares. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades da aula anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Apresentar o conceito de galáxia elíptica e galáxia irregular. 

 Aplicar a atividade de classificação das galáxias. 

 Mostrar vídeo sobre a classificação morfológica. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides., animações, cartões contendo 

figuras de galáxias, tabela de classificação de galáxias, vídeos. 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html


 

 

 

 
 

 

 

VIII. Avaliação: Resumo produzido pelos alunos, observações durante as aulas, cartão de 

figuras com galáxias, tabela de classificação de galáxias. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

Encontro 8 

I. Plano de Aula: Encontro 8: Documentário sobre galáxias Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Morfologia das galáxias. 

 Conceitos fundamentais: Classificação Hubble, galáxias: espirais, elípticas, 

lenticulares, irregulares, luminosidade, composição, tamanho, massas de galáxias. 

  

IV. Objetivos:  

Objetivo geral:  

 Distinguir as diferentes classificações quanto a morfologia das galáxias. 

Objetivos específicos:  

 Nomear figuras de galáxias de acordo com sua morfologia. 

 Reforçar conceitos sobre morfologia de galáxias. 

 

V. Conteúdo: Galáxias, morfologia de galáxias, massas, luminosidades, composição e 

tamanho, classificação Hubble, galáxias espirais, galáxias elípticas, galáxias lenticulares, 

galáxias irregulares. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades da aula anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Assistir documentário sobre galáxias. 

 Aplicar a atividade de classificação das galáxias. 

 Avisar sobre trabalho a ser apresentado. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, atividade de classificação 

morfológica, vídeos. 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html


 

 

 

 
 

 

VIII. Avaliação: Resumo produzido pelos alunos, observações durante as aulas, tabela de 

classificação de galáxias. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

Encontro 9 

I. Plano de Aula:  Encontro 9: Quiz sobre galáxias Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Resolução de exercícios. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Desenvolver habilidades para a resolução de exercícios. 

Objetivos específicos:  

 Saber empregar os conceitos discutidos nas aulas anteriores nos exercícios 

propostos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher as atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Separar os alunos em duplas ou grupos. 

 Apresentar as questões do quiz. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, lista de exercícios, computador 

com acesso a internet. 

 

VIII. Avaliação: Identificação de possíveis concepções alternativas, observação das 

atitudes e das resoluções propostas pelos alunos (avaliação diagnóstica e formativa). 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html
http://astro.if.ufrgs.br/index.html


 

 

 

 
 

 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

Encontro 10 

I. Plano de Aula:  Encontro 10: Produção de mapas. Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Produção de mapas mentais e conceituais. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Desenvolver habilidades para a mudança de representação conceitual. 

Objetivos específicos:  

 Saber empregar os conceitos discutidos nas aulas anteriores nos exercícios 

propostos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior. 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Caracterizar conceitualmente mapas mentais e conceituais. 

 Produzir mapas mentais/conceituais. 

 Socializar os mapas mentais/conceituais. 

 Apresentação dos mapas mentais/conceituais. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, folha A4, internet. 

 

VIII. Avaliação: Produção de mapas/mentais, apresentação de mapas mentais/conceituais, 

troca de informações durante a socialização dos mapas, observações e anotações em sala. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html


 

 

 

 
 

 

Encontro 11 

I. Plano de Aula:  Encontro 11: Apresentação de maquetes. Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

 

III. Tema: Apresentação de Maquetes. 

 

IV. Objetivos:  
Objetivo geral:  

 Desenvolver habilidades para a mudança de representação conceitual. 

Objetivos específicos:  

 Identificar mudança de conceitos durante a apresentação dos grupos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Recolher atividades do encontro anterior (se houver). 

 Apresentar o tema a ser abordado. 

 Observar as apresentações das maquetes. 

 Anotar possíveis indícios de aprendizagem significativa. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel. 

 

VIII. Avaliação: Apresentação das maquetes, observações e anotações em sala. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

 

 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html


 

 

 

 
 

 

Encontro 12 

I. Plano de Aula: Encontro 12: Avaliação da UEPS Data: 

II. Dados de Identificação: 

Escola:  

Professor (a):  

Disciplina:  

Série: 

Turma:  

Período:  

  

III. Tema: Avaliação da UEPS. 

 

IV. Objetivos:  

 Revisar os conceitos discutidos durante a aplicação da proposta de UEPS. 

 Debater a importância do assunto abordado para a sociedade. 

 Avaliar a proposta de UEPS na perspectiva dos alunos. 

 

V. Conteúdo: Morfologia de galáxias. 

 

VI. Desenvolvimento do tema:  

 Aplicar um questionário final para observar a evolução dos conceitos. 

 Aplicar um questionário avaliativo da UEPS. 

 Apresentar vídeo sobre galáxia. 

 Revisar os conceitos discutidos. 

 Debater o tema e ouvir sugestões. 

 

VII. Recursos didáticos: Quadro, pincel, projetor de slides, computador. 

 

VIII. Avaliação: Questionário final, questionário da avaliação da UEPS, anotações em 

sala. 

 

XIX. Bibliografia: Fundamentos de Astronomia e Astrofísica para EAD, Muller, A. M.; 

Saraiva, M. F. S; Oliveira Filho, K. S. Astronomia e Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e 

Saraiva, M. F. O., disponível em http://astro.if.ufrgs.br/index.html. Astronomia e 

Astrofísica, Oliveira Filho, K. S., e Saraiva, M. F. O., 2.a ed., São Paulo, Editora Livraria 

da Física, 2004. (ISBN: 85-88325-23-3). 

 

 

 

 

 

http://astro.if.ufrgs.br/index.html


 

 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

1 – O que é um planeta? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

2 – Quantos planetas temos no sistema solar? Quais são os nomes deles? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

3 – Conhece algum modelo planetário? Se sim qual (is)?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4 – O que é uma estrela? Quais estrelas você conhece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

5 – O que é uma galáxia? Conhece alguma pelo nome? Qual (is)? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

6 – Conhece a classificação Hubble? Conhece galáxias de formas diferentes? Se sim, 

qual (is)? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7 – O que entende por universo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8 – Já ouviu falar em ano-luz? Se sim, onde? Para você o que seria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 



 

 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

1 - Planeta é: 

a) É um corpo celeste que orbita ao redor do Sol, possui forma arredondada devido a força 

gravitacional, é um objeto de dimensões predominante entre os objetos que se encontram 

em órbitas vizinhas. 

b) É uma estrela que orbita ao redor do Sol, possui forma arredondada devido a força 

gravitacional, é um objeto de dimensões menores entre os objetos que se encontram em 

órbitas vizinhas. 

c) É um corpo celeste que orbita ao redor de um buraco negro, possui forma arredondada 

devido a força gravitacional, é um objeto de dimensões predominante entre os objetos que 

se encontram em órbitas vizinhas. 

d) É um corpo celeste que orbita ao redor do Sol, possui forma arredondada devido a força 

gravitacional, é um objeto de dimensões menores entre os objetos que se encontram em 

órbitas vizinhas. 

2 - A quantidade, e o nome de planetas do sistema solar são respectivamente: 

a) 8, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Plutão, Júpiter, Saturno, Urano. 

b) 8, Mercúrio, Vênus, Marte, Plutão, Júpiter, Saturno, Urano, Lua, Terra. 

c) 8, Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Saturno, Urano, Netuno, Júpiter. 

d) 9, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno Júpiter, Urano, Netuno e Plutão.  

3 - Ano – luz é: 

a) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se a tempo. 

b) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se à velocidade. 

c) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se a distância. 

d) Uma unidade de medida astronômica, referindo-se a energia. 

4 - O que é uma galáxia? 

a) Objeto luminoso semelhante a uma estrela. 

b) É um objeto existente entre duas ou mais estrela, como poeira ou gás. 

c) É um sistema de estrelas, localizado no sistema solar. 

d) Coleção de estrelas, poeira e gás ligados por gravidade. 

5 - Quem desenvolveu a classificação morfológica de galáxia utilizada atualmente? 

a) Messier. 

b) Hubble. 

c) Galileu. 

d) Kepler. 

6 - Quais são os tipos de galáxias, de acordo com a classificação de Hubble? 

a) Circular, quadrada, triangular, espiral. 

b) Espiral, elíptica, espiral barrada, circular. 

c) Espiral, espiral barrada, elíptica. 

d) Espiral, elíptica, irregular. 

 

 



 

 

 

 
 

 

7 -  A Via – Láctea é um tipo de: 

a) Planeta. 

b) Estrela. 

c) Galáxia. 

d) Satélite. 

8 - A formação do disco de uma galáxia é dado: 

a) Por contração de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento angular. 

b) Por expansão de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento angular. 

c) Por contração de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento linear. 

d) Por expansão de parte desta nuvem inicial, assemelhando-se a formação do sistema solar, 

(mas em uma escala muito maior). O disco se achatou pela rotação rápida que adquiriu, 

em consequência de conservação do momento linear. 

9 - Movimento de precessão, uma bicicleta em movimento, o movimento de uma 

bailarina durante uma acrobacia onde gira com os braços abertos e depois fecha os 

braços, podem ser entendidos através do conceito de: 

a) Conservação do momento linear. 

b) Conservação da quantidade de movimento. 

c) Conservação do momento angular. 

d) Conservação de energia. 

10 - Componentes estruturais presentes na Via-Láctea são: 

a) Halo, bojo, disco, aglomerado globulares. 

b) Halo, bojo, disco, nebulosa. 

c) Gases, poeira, disco e halo. 

d) Halo, gases, disco, superaglomerados. 

11 - Preencha com o tipo morfológico de cada galáxia: 

 



 

 

 

 
 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DA UEPS 

Questão 1 – Você acha que a astronomia deve ser mais abordada durante as aulas? 

(      ) Sim. 

(      ) Não.  

(      ) Indiferente. 

Questão 2 – Dos conceitos abordados listados abaixo, preencha com CB (compreendi 

bem), CR (compreendi razoavelmente) ou CP (compreendi pouco). 

(      ) Universo. 

(      ) Ano – Luz. 

(      ) Sistema solar. 

(      ) Via- Láctea. 

(      ) galáxias.  

(      ) Conservação do momento angular. 

(      ) Morfologia de galáxias. 

(      ) Classificação Hubble. 

(      ) galáxia elíptica. 

(      ) galáxia espiral. 

(      ) galáxia espiral barrada. 

(      ) galáxia irregular. 

Questão 3 – Os conteúdos abordados em sala contribuíram para a minha formação 

como estudante? 

(      ) Sim, contribuiu muito. 

(      ) Sim, contribuiu pouco. 

(      ) Não.  

(      ) Indiferente. 

Questão 4 – Gostaria de ter um aprofundamento no assunto galáxias? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

Questão 5 – Gostaria de ter um aprofundamento no assunto morfologia de galáxias? 

(      ) Sim. 



 

 

 

 
 

 

(      ) Não. 

Questão 6 – Os vídeos utilizados ajudaram na compreensão dos conceitos abordados? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

Questão 7 – As atividades realizadas durante a aplicação possibilitaram uma 

compreensão dos conceitos abordados? 

(      ) Sim, possibilitou muito. 

(      ) Sim, possibilitou pouco. 

(      ) Não, atrapalhou muito. 

(      ) Não, atrapalhou pouco. 

(      ) Indiferente. 

Questão 8 – A metodologia utilizada pelo professor durante as aulas, possibilitou uma 

facilidade na compreensão dos conceitos referentes a Morfologia de galáxias? 

(      ) Sim, facilitou muito. 

(      ) Sim, facilitou pouco. 

(      ) Não, atrapalhou muito. 

(      ) Não, atrapalhou pouco. 

(      ) Indiferente. 

Questão 9 - Em um aspecto geral, você acha que foi possível compreender mais sobre o 

universo, e em especial sobre a morfologia de galáxias, durante a aplicação da UEPS? 

(      ) Sim. 

(      ) Não. 

Questão 10 – Escreva comentários ou sugestões sobre as aulas ministradas. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 
 

 

 

 

Conteúdo disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bwpmF7mrTrDxayiAC6gA6qGIsB6Qt1J3 

https://drive.google.com/drive/folders/1bwpmF7mrTrDxayiAC6gA6qGIsB6Qt1J3

