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RESUMO
Por meio de observações durante a prática docente nas aulas de ciências do ensino
fundamental de uma escola pública municipal, ficou evidente que os alunos quando ingressam
no sexto ano do ensino fundamental, ao trabalharem com o assunto de astronomia, baseiam-se
em explicações do senso comum. Esse assunto pertence ao currículo oficial para o quarto ano
do ensino fundamental e, portanto, os alunos deveriam ter conhecimento científico sobre o
tema. Assim, o objetivo geral da pesquisa que se desdobra nesse trabalho foi investigar como
é trabalhado o conteúdo de astronomia com os alunos do quarto ano do ensino fundamental,
em especial o conceito de dia e noite, e avaliar o uso de objetos de aprendizagem como
metodologia. As etapas do trabalho foram: 1) estudos teóricos; 2) levantamento de
concepções prévias dos alunos sobre a temática (pré-teste); 3) construção de uma sequência
didática sobre o tema com o uso de objetos de aprendizagem; 4) levantamento dos conceitos
dos alunos sobre a temática após a aplicação da sequência didática (pós-teste); 5) descrição e
categorização dos dados; 6) análise e interpretação dos resultados. Pelos resultados obtidos, o
uso de objetos de aprendizagem foi uma ferramenta relevante no processo de aprendizagem e
contribuiu na construção do conhecimento científico dos alunos.

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Ensino de Astronomia. Prática Pedagógica.
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação.

LEARNING OBJECTS IN ASTRONOMY EDUCATION IN THE FIRST
YEARS OF ELEMENTARY EDUCATION

ABSTRACT
Through observations during the science classes, at a municipal public school, it was evident
that students join the sixth year of elementary school and work on the subject of astronomy,
are based on explanations of the common sense. This subject belongs to the official syllabus
for the fourth year of elementary school and therefore students should have scientific
knowledge on the subject. Thus, the aim of this research that unfolds this work was to search
out how the astronomy content is worked with the students of the fourth year of elementary
school, mainly the concept of day and night, and evaluate the usage of learning objects as a
methodology. The steps of this paper were: 1) theoretical studies; 2) survey of students'
previous conceptions about the subject (pre-test); 3) construction of a didactic sequence on the
subject with the use of learning objects; 4) survey of students' concepts on the subject after the
application of the didactic sequence (post-test); 5) description and categorization of data; 6)
analysis and interpretation of results. Based on the results obtained, the use of learning objects
is such a relevant tool in the learning process and contributed to the construction of students'
scientific knowledge.
Keywords: Learning Objects. Astronomy Teaching. Pedagogical Practice. Digital Information
and Communication Technologies.
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1 Introdução
O presente trabalho configura-se na apresentação completa de uma Iniciação
Científica (IC) desenvolvida entre os anos de 2016 e 2017 que contempla as áreas de
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e o ensino de astronomia.
A pesquisa se enquadrou e se vinculou à linha de pesquisa “Formação de Professores”
do Departamento de Educação, da Faculdade de Ciências de Bauru, além de integrar
discussões em dois grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e certificados pela UNESP:
GEPIFE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Infância, Família e Escolarização; GEPTEC –
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Tecnologias, Educação e Currículo. Destaco que ela
esteve articulada com as ações do Projeto do Núcleo de Ensino “Objetos de Aprendizagem:
novas possibilidades de trabalhar os conteúdos curriculares”, que em 2017, está no seu
terceiro ano de intervenção prática, numa escola pública estadual de Bauru SP.
A escolha do tema foi a partir de conversas com a orientadora, na qual expus que
gostaria de contemplar as TDICs no ensino de Ciências devido a minha primeira formação,
em Ciências Biológicas. Após algumas discussões e o meu interesse sobre a área de
astronomia, chegamos na ideia da presente pesquisa que foi apresentada e aprovada para ser
desenvolvida.
De início, as atividades seriam realizadas na escola estadual Profº Henrique
Bertolucci, em Bauru. Porém, como o responsável pela pesquisa reside em Lençóis Paulista e
no mesmo período estava realizando o estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia na
escola EMEF “Prefeito Ézio Paccola”, foi possibilitado a execução da pesquisa na escola
onde o aluno estagiava pela diretora da unidade escolar.
A investigação buscou responder as seguintes questões: a não apropriação dos
conceitos/conteúdos de astronomia está atrelada a apresentação rasa aos alunos e/ou pela sua
não apresentação? Será que a não apropriação dos conceitos dessa área se deve pela formação
deficitária do professor? Ou esses conteúdos não deveriam ser trabalhados nos anos iniciais
do ensino fundamental por não condizerem com as habilidades que os alunos apresentam ou
devem desenvolver nesse ciclo, cabendo, portanto, aos anos finais do ensino fundamental o
contato inicial dessa área?
Deste modo, o objetivo da pesquisa foi investigar como é trabalhado o conteúdo de
astronomia com os alunos do quarto ano do ensino fundamental, em especial o conceito de dia
e noite, e a possibilidade do uso de objetos de aprendizagem como metodologia. Também
buscamos analisar se os alunos do ensino fundamental I estão aptos a compreenderem o
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ensino de astronomia que lhes é apresentado tendo em vista que quando os alunos ingressam
no sexto ano do ensino fundamental e trabalham novamente com o tema, os mesmos
aparecem com explicações do senso comum. Por isso, a pesquisa se fundamentou nos
expostos de Davídov (1988), de que a criança em período escolar está apta à assimilação de
novos conceitos e ideias.
Para isso, usou-se como metodologia a análise de dados qualitativos e quantitativos,
baseados na pesquisa descritiva e empírica, sendo dividida nas seguintes etapas: 1) estudos
teóricos; 2) levantamento de concepções prévias dos alunos sobre a temática (pré-teste); 3)
construção de sequência didática sobre os conceitos de rotação e translação e o uso de objetos
de aprendizagem; 4) levantamento dos conceitos dos alunos sobre a temática após a aplicação
da sequência didática (pós-teste); 5) descrição e categorização dos dados; 6) análise e
interpretação dos resultados.
A sequência didática, que foi desenvolvida durante a pesquisa, foi dividida em seis
aulas: 1 – Avaliação diagnóstica; 2 – Movimento de rotação com base em vídeos; 3 –
Movimento de rotação e translação com o uso do planetário; 4 – Explicação dos movimentos
da Terra pelos alunos; 5 – Diferenciação entre o dia e a noite; 6 – Atividade avaliativa.
Portanto, o presente trabalho, após esta introdução está divido em mais seis capítulos,
sendo o segundo “Astronomia” que discorre sobre esta área e sua importância na educação,
embasado por autores como Oliveira (1997), Caniato (1974), Langhi e Nardi (2011), entre
outros. Em seguida, discutimos sobre Vasili Davídov (1988), autor que fundamenta a ideia
principal da pesquisa, de que a criança em idade escolar está apta a aprender,
consequentemente está apta a aprender os conceitos de astronomia. Com Lévy (1993), temos
o próximo capítulo intitulado “Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: novas
possibilidades”, o qual apresenta a relação das tecnologias com o mundo atual, focando em
seguida a escola – campo de aplicação da pesquisa – e seus atores envolvidos (alunos e
professores) e no final, pontuamos algumas definições sobre os objetos de aprendizagem. Na
sequência temos a metodologia, contemplando as etapas da pesquisa e a execução da
sequência didática. Adiante, apresentamos os resultados e discussões levantados diante da
aplicação da sequência didática e do uso dos objetos de aprendizagem e, por último, temos as
considerações finais do trabalho.
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2 Astronomia
Neste capítulo será abordado resumidamente as principais ideias da área da astronomia
que dialogam com a pesquisa que foi realizada. Serão explanados: breve introdução sobre a
astronomia, educação em astronomia e caracterização do planeta Terra, dos dois principais
movimentos que ela realiza: movimento de rotação e translação.
2.1 Introdução a Astronomia: da observação ao status de ciência
Entender sobre nós mesmos sempre foi a pergunta principal que o ser humano se faz
ao longo da história: de onde viemos, como nos constituímos, qual a nossa relação com o
mundo. Essas perguntas alimentaram e ainda alimentam a curiosidade humana que por meio
da observação busca as respostas para essas e outras perguntas. As observações não se
limitavam apenas ao entorno, mas seus questionamentos também se debruçavam sobre o que
estava acima deles, na imensidão do céu: observá-lo é uma prática antiga.
Nogueira e Canalle (2009) discorrem que nos primórdios o ser humano se
deslumbrava com o céu, seja ele estrelado, com a passagem dos cometas e as “estrelas
cadentes”, porém os astros que mais admiravam e até consideravam como deuses era o Sol e a
Lua. A admiração deles era tanta para com esses astros, que acreditavam que suas vidas
dependiam deles e, qualquer evento extraordinário, como os eclipses, já eram motivos para se
assustarem. Tanto é que vários fenômenos atmosféricos deram origem a inúmeros mitos,
religiões e filosofias antigas.
Tais fenômenos não só influenciaram na origem de mitos, religiões e filosofias antigas
como também influenciavam diretamente na vida do ser humano. Ao observar os astros, o
homem percebeu que vários desses eventos apresentavam uma regularidade, o que permitiu a
eles a contar o tempo. Para Milone (2003, p. 11):
O homem começou a perceber o “caminhar” do tempo, que acontece em
uma única direção e flui sem interrupção (conceitos de unidirecionalidade e
continuidade do tempo clássico), por meio da observação de fenômenos
naturais. São exemplos: o germinar e crescimento de uma planta, o
desabrochar de uma flor, o crescimento de um animal doméstico, o
envelhecimento de uma pessoa, o deslocamento do Sol no céu durante um
dia, a mudança do aspecto da Lua ao longo de um mês, a mudança cíclica
das estações do ano e, até mesmo, a alteração do aspecto do céu noturno ao
longo de um ano.

17

A contagem do tempo pelo homem foi necessária para a realização de inúmeras
atividades cotidianas. Como Milone (2003, p. 11) apresenta:
As primeiras organizações sociais humanas precisavam medir a passagem do
tempo em inúmeras atividades práticas, tais como: saber a época certa para
plantar uma determinada cultura, antecipar as estações de cheia e vazante de
um rio e conhecer as datas das celebrações religiosas. Por incrível que
pareça, a primeira marcação de tempo ocorreu para períodos longos (meses e
anos) e não para intervalos curtos (dias e horas).
Os povos antigos necessitavam também conhecer o espaço geográfico local,
com a finalidade de se deslocarem quando necessário (sempre com um rumo
definido). Além do mais, quando a pesca, a caça e o comércio envolviam
grandes distâncias, a necessidade de conhecer o caminho de ida-e-volta era
óbvia.

Instigado pela sua curiosidade e pela prática da observação, o homem tentou
compreender e explicar os fenômenos que acontecem no céu da forma mais racional possível.
E, foi por meio de observações e, consequentemente do estudo dos astros, que nasce a
astronomia, se tornando responsável pelo contato inicial do homem com a ciência.
2.2 Educação em Astronomia
Sendo responsável pelo contato inicial do homem com a ciência, a astronomia é levada
a status de ciência, influenciando todos os ramos do conhecimento científico, inclusive o
ensino. Mas, com a organização do ensino de maneira fragmentada, o seu conhecimento
também se fragmenta, sendo “repartido” entre algumas disciplinas. O resultado disso recai
sobre o seu status, no qual “as noções astronômicas também foram diluídas, e sua importância
aparente no ensino decresceu de forma extremada” (NOGUEIRA e CANALLE, 2009, p.20).
Soma-se a isso a forma como esse conhecimento é apresentado ao aluno: de forma
pronta. É como se todo esse conhecimento tivesse sido produzido em momento específico da
história, quando na verdade ele levou anos para se constituir e permanece inacabado. Mas o
que não é apresentado aos alunos é o que direcionou todo esse conhecimento produzido: a
busca em compreender de onde viemos, para onde vamos.
Apesar da sua apresentação fragmentada aos alunos, o ensino de astronomia deve ser
realizado por contribuir no desenvolvimento dos alunos, como ressaltam vários autores.
Segundo Oliveira (1997) o ensino de astronomia é importante por esta participar de nossas
vidas intensamente: no suceder dos dias e das noites, a divisão do tempo em horas, minutos e
segundos, o calendário com o ano de 365 dias, seus meses e semanas, as estações do ano, as
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marés, as auroras polares, e até mesmo a vida em nosso planeta – sustentada pela energia que
recebemos do Sol – são exemplos de temas estudados e ligados à astronomia. Além disso,
outras áreas do saber humano foram supridas com informações provenientes da astronomia:
física, química, biologia, história, geografia, navegação, filosofia e várias outras.
Notamos então que a astronomia apresenta eixos em várias áreas, sendo um assunto
interdisciplinar e que assim deveria merecer maior cuidado ao ser ensinada. Quando este
trabalho não é realizado de forma eficaz, o pensamento teórico-científico dos alunos não é
construído relegando o conhecimento científico e permitindo que o aluno avance levando
consigo o senso comum nas explicações de fatos do cotidiano. Assim o ensino de astronomia
oportuniza ao aluno, a partir de observações, compreender a relação do homem com a ciência
e a construção do seu pensamento científico.
Para Caniato (1974), entre as diversas razões que justificam a introdução da
astronomia como um dos meios para o processo de ensino e aprendizagem, as principais são:
1. A astronomia, pela sua diversidade de problemas que propõe e dos meios que
utiliza, oferece o contato com atividades e desenvolvimento de habilidades úteis
em todos os ramos do saber e do cotidiano da ciência.
2. Possibilita ao educando, como nenhum outro ramo da ciência, uma visão global do
desenvolvimento do conhecimento humano em relação ao Universo que o cerca.
3. Proporciona ao educando observar o surgimento de um modelo sobre o
funcionamento do Universo, bem como sua crise e consequente substituição por
outro.
4. A astronomia oferece oportunidade para atividades que envolvam também trabalho
ao ar livre e que não exigem material ou laboratório custosos.
5. A astronomia permite que o homem perceba sua pequenez diante do Universo e ao
mesmo tempo perceba como pode penetrá-lo com sua experiência.
6. O estudo do céu sempre se tem mostrado de grande efeito motivador, como
também dá ao educando a ocasião de sentir um grande prazer estético ligado à
ciência: o prazer de entender de um pouco do Universo em que vivemos.
Podemos perceber que a astronomia permite que o aluno se torne participativo e ativo
na busca das respostas para suas indagações relacionadas a área da astronomia, afinal ela
acaba por instigar a curiosidade. Isso ocorre quando, em sala de aula, o professor fala do
espaço com seus alunos, ao mencionar sobre a busca por novos planetas possíveis de serem
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colonizados pela humanidade, a vida extraterrestre, influência dos movimentos da Terra em
nosso ambiente e na nossa vida, etc. Portanto ao se trabalhar/discutir o conteúdo de
astronomia, ela contribuiu na formação dos alunos.
É bom comentar que ao introduzir o conteúdo de astronomia na disciplina de ciências,
não se resolve o problema do seu ensino, afinal a disciplina de ciências contempla
praticamente toda a educação básica, o que acaba por deixar nas mãos o conteúdo de
astronomia para mais de um professor, que algumas vezes, em sua formação, não teve
contanto nenhum com essa área durante a sua formação. Langhi e Nardi (2012, p. 93)
afirmam que:
Embora tenham ocorrido reformas educacionais recentes, a formação de
professores de ciências, na maioria dos cursos, ainda está próxima dos anos
1970 do que de hoje. Um professor de ciências no ensino fundamental, por
exemplo, ver-se-á confrontado com o momento de trabalhar com conteúdos
de astronomia. No entanto, o docente dos anos iniciais do ensino
fundamental geralmente é graduado em pedagogia, e o dos anos finais em
ciências biológicas, e conceitos fundamentais de astronomia não costumam
contemplar estes cursos de formação, levando muitos professores a
simplesmente desconsiderar conteúdos deste tema em seu trabalho docente.

E, é devido ao trabalho superficial dos conteúdos básicos de astronomia ou até mesmo
desconsiderá-los que os alunos, ao ingressarem nos anos finais do ensino fundamental, mais
especificamente no 6º ano, não apresentam domínio de conceitos básicos, que foram ou
deveriam ter sido trabalhados no ciclo anterior (anos iniciais do ensino fundamental – 4º ano)
e que a presente pesquisa que configura esse trabalho estudou.
2.3 Movimentos do planeta Terra: rotação e translação
Foi observando o Sol que a noção de dia surge no contexto do homem. Nogueira e
Canalle (2009, p.25) revelam que “a contagem do tempo em termos desse ciclo é a mais
elementar – surge a noção de um dia.” Um dia terrestre, ou dia sideral tem a duração de 23
horas 56 minutos e 04 segundos ou 23, 934 horas. O dia da Terra é o intervalo de tempo que
ela leva para dar uma volta completa em torno do seu eixo.
O segundo movimento que a Terra realiza, é em torno do seu próprio eixo,
denominado de rotação. “A alternância entre o dia e a noite ocorre devido à
rotação da Terra ao redor de um eixo inclinado aproximadamente 23 graus
em relação a uma linha perpendicular ao plano de sua órbita em torno do
Sol. (...). Uma rotação completa de nosso planeta leva 23h56m04s. (...) O dia
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de 24 horas que utilizamos é o chamado dia solar médio, que é o tempo
gasto para o Sol aparecer na mesma posição no céu (PAVÃO, 2010, p.130).

Mas, as observações realizadas pelo homem se estenderam a outros corpos celestes,
como por exemplo as estrelas e desta observação um outro conceito surge: o de ano, que se
refere ao movimento de translação.
Com a evolução da ciência e a descoberta de novas informações na área da
astronomia, esses dois conceitos foram aprimorados e sabemos hoje que eles estão
intrinsecamente relacionados com alguns astros, como o Sol (como já deduziam antigamente),
e também com a Lua.
Já que estamos discutindo a relação da Terra com o Sol, apresentamos o atual conceito
de translação, movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Nas palavras de Pavão (2010,
p. 130):
Um fato bem conhecido é que a Terra, além do movimento de rotação,
executa uma translação ao redor do Sol. A Terra gasta aproximadamente 365
dias e 6 horas para completar cada translação. Como esse período não é um
múltiplo inteiro de dias, a cada quatro anos incluímos um dia a mais no mês
de fevereiro, e temos um ano de 366 dias (ano bissexto, por ter dois 6).

Ressaltamos que o exposto acima, apesar de apresentar o movimento de translação de
maneira objetiva, apresenta um erro ao expor a justificativa do ano bissexto. Em consulta
bibliográfica, o termo “bissexto” se deve ao termo em latim “bis sextus ante calendas
martias”, uma menção a organização do calendário pelo astrônomo Sosígenes de Alexandria,
a pedido do general Júlio César.
Em contato com o material didático usado pela escola onde a pesquisa foi realizada,
notamos que, infelizmente, quando os dois movimentos principais da Terra, translação e
rotação são apresentados aos alunos, eles não abordam a relação dos astros, referindo-se aos
movimentos de forma objetiva, descrevendo o que são, o tempo que duram e quais são suas
influências na Terra. Por exemplo: ao abordar o movimento de translação, apresentam que ela
é a responsável pelas estações do ano; o movimento de rotação, responsável pelo dia e pela
noite.
Essa apresentação reforça a ideia de que a ciência e a astronomia sejam áreas onde o
conhecimento já está pronto e acabado, quando na verdade deveriam mostrar ao aluno que ela
está em constante alteração, instigando o aluno a investigar, pesquisar e se envolver com a
pesquisa; permite ao aluno a construção do seu conhecimento científico, independente do
ciclo escolar em que está, defendido por Davídov (1988).
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3 Davídov e a Teoria Desenvolvimental
O presente capítulo, aborda uma pequena apresentação, sobre o pesquisador Davídov e
em seguida, apresenta resumidamente sua teoria desenvolvimental.
Libâneo (2004) apresenta brevemente o histórico de Davídov: Vasili Vasilievich
Davydov nasceu em 1930 e morreu em 1998. Foi membro da Academia de Ciências
Pedagógicas, doutor em psicologia e professor universitário. Pertence à terceira geração de
psicólogos russos e soviéticos, desde os trabalhos do grupo inicial de Vygotsky realizados nas
décadas de 1920 e 1930. Escreveu vários livros, entre eles: Tipos de generalización en la
enseñanza (1978), Problemas de la enseñanza y del desarrollo (1988), La enseñanza escolar y
el desarrollo psíquico (1988).
Com base nos estudos conduzidos pela escola de Vygotsky, entre eles o de Elkomin,
destacou a peculiaridade da atividade da aprendizagem, cujo objetivo é o domínio do
conhecimento teórico, ou seja, o domínio de símbolos e instrumentos culturais disponíveis na
sociedade, obtidos pela aprendizagem de conhecimentos de diversas áreas: apropriar-se desses
conteúdos (como por exemplo das artes, das ciências) significa apropriar-se das formas de
desenvolvimento do pensamento. Nesse sentido, o caminho é a generalização conceitual, e o
conteúdo é instrumento do conhecimento.
Segundo Vygotsky (2010) a apropriação do conhecimento científico, na idade escolar,
ocorre entre os onze e os doze anos, quando os conceitos não-espontâneos deslocam os
conceitos espontâneos. O autor enfatiza que nesta idade, seguindo as observações de Piaget, o
desenvolvimento intelectual da criança é concluído.
Portanto, a partir do exposto de Davídov (1988) a educação e o ensino são formas
universais e necessárias do desenvolvimento humano, cujos processos estão interligados os
fatores socioculturais e a atividade interna dos indivíduos. O ensino propicia a apropriação da
cultura e o desenvolvimento do pensamento. Esta ideia de unidade entre o conhecimento e as
ações mentais pode ser sintetizada das seguintes maneiras: a) enquanto o aluno forma
conceitos científicos, incorpora processos de pensamento e vice-versa; b) enquanto forma o
pensamento teórico, desenvolve ações mentais, mediante a solução de problemas que
suscitam a atividade mental do aluno.
Além dos estudos e conceitos de Elkonin, Davídov (1988) também incorporou
conceitos de Vigotsky e Leontiev para formular sua teoria do ensino desenvolvimental. Para
ele, a tarefa da escola contemporânea consiste em ensinar os alunos a orientarem-se
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independentemente na informação científica e em qualquer outra, ensiná-los a pensar,
mediante um ensino que impulsione o desenvolvimento mental.
Deste modo, a educação e o ensino são fatores importantes no desenvolvimento
mental do indivíduo. Esse desenvolvimento ocorre quando o indivíduo desenvolve seu lado
individual como coletivo, já que internalizam o conhecimento por meio do seu contato com a
cultura. Nesse desenvolvimento está a educação, que acontece durante o processo de
aprendizagem dos alunos: ao entrar em contato com o objeto científico, por meio da mediação
de símbolos, o aluno apropria-se do conteúdo descobrindo seu princípio. A partir, daí ele
reconstrói esse dado formulando um conceito teórico juntamente com o professor e dos outros
alunos. Nas palavras de Davídov (1988, p.22):
Ao iniciar o domínio de qualquer matéria curricular, os alunos, com a ajuda
dos professores, analisam o conteúdo do material curricular e identificam
nele a relação geral principal e, ao mesmo tempo, descobrem que esta
relação se manifesta em muitas outras relações particulares encontradas
nesse determinado material. Ao registrar, por meio de alguma forma
referencial, a relação geral principal identificada, os alunos constroem, com
isso, uma abstração substantiva do assunto estudado. Continuando a análise
do material curricular, eles detectam a vinculação regular dessa relação
principal com suas diversas manifestações obtendo, assim, uma
generalização substantiva do assunto estudado.

A relevância de suas pesquisas está em considerar como base a atividade fundamental
que é o trabalho; surgindo no processo ontogenético outras atividades, como por exemplo, a
atividade de aprendizagem. Por isso, segundo o autor, a questão central da aprendizagem
escolar é o desenvolvimento mental dos alunos por meio do ensino e da educação, ocorrendo
com a cooperação entre adultos e crianças na atividade de ensino (Davídov, 1988).
Essa aprendizagem pode ser impulsionada a partir das novas tecnologias, com a
inserção das TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) no ambiente escolar,
como por exemplo os objetos de aprendizagem. Cabe ao professor saber trabalhar com elas e
direcionar os alunos dentro de um espaço bombardeado de informações.
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4 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: novas possibilidades
Neste capítulo será abordado a relação das TDIC com a educação e o como ela está
transformando essa área. Vale lembrar que, no processo educativo, alunos e professores sendo
os principais envolvidos, também sofrem influência dela. De um lado, os alunos que já
nasceram inseridos nesse meio, e do outro, os adultos, que estão se adaptando a esse novo
meio de interação.
4.1 O novo espaço, o Ciberespaço
Está claro que o nosso cotidiano está e sempre foi alterado pelas tecnologias. Desde
que o homem começou a criar objetos, nossas vidas foram transformadas com as invenções.
E, isso não foi diferente com o surgimento da informática.
A partir dela, novas formas de pensar e conviver estão sendo elaboradas. As relações
sociais, de trabalho e a educação estão em processo de metamorfose incessante devido aos
dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação,
aprendizagem são capturados por uma informática cada vez mais avançada. Não se pode mais
conceber a pesquisa científica sem aparelhagem complexa que redistribui as antigas divisões
entre experiência e teoria (LÉVY, 1993).
E, essa aparelhagem complexa foi a responsável pelo surgimento de um novo “mundo,
um novo espaço” que foi denominado de ciberespaço. Lévy (1996) amplia o conceito e para
ele, o ciberespaço seria mais que apenas as informações da rede, envolveria também a parte
material e quem está navegando nele.
[...] O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY,
1996, p. 92).

O autor afirma que o ciberespaço se tornará a principal infraestrutura que irá reger
todas as facetas da sociedade. “[...] em algumas dezenas de anos, o ciberespaço, suas
comunidades virtuais, suas reservas de imagens, suas simulações interativas, sua irresistível
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proliferação de textos e de signos, será o mediador essencial da inteligência coletiva da
humanidade”. (LÉVY, 1996, p. 167).
O ciberespaço terá essa força devido as tecnologias intelectuais que suporta. Essas
mesmas tecnologias tendem a maximizar o homem, pois ela consegue ampliar, exteriorizar e
modificar várias funções cognitivas. Lévy (1996) cita como exemplo a memória (banco de
dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), imaginação (simulações),
percepção (sensores digitais, telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência
artificial, modelização de fenômenos complexos).
Como foi exposto, as TDIC e o ciberespaço estão reconstruindo o modo de vida e o
nosso ser, afinal as funções cognitivas estão sendo ampliadas, já que novos recursos podem
ser usados no ensino. É necessário entender que todos os espaços físicos serão transformados,
e isso inclui a escola. Ela e seus envolvidos deverão estar preparados para (re)construir seus
papeis dentro da sociedade.
4.2 Tecnologia e Escola
Diante do que foi apresentado, sabe-se que a tecnologia está sendo ou já foi inserida
em vários ambientes, incluindo as escolas. Cada vez mais, as escolas estão oferecendo a seus
estudantes a possibilidade de navegar no oceano de informação apresentado pela internet. Ou
seja, as tecnologias apresentam um novo mundo de possibilidades a educação, contribuindo
no processo de aprendizagem.
Caldeira e Caluzi (2005) defendem que a função da escola na atualidade é ser
referência para a inserção do homem na sociedade. Devido ao desenvolvimento de
tecnologias e informações, tem-se exigido que essa instituição esteja num patamar sóciotecnológico significativo; pois é por meio dela que as relações sócio-tecnológicas-culturais
poderão se configurar. Poderíamos dizer que a escola deveria ser um espaço sócio-cognitivocultural, numa sociedade configurada no favorecimento de oportunidades significativas a
todos os educandos.
Como exposto por Castells, embasado por Hargreaves (2001), a tarefa das escolas e
dos processos educativos é desenvolver em quem está aprendendo a capacidade de aprender,
em razão de exigências postas pelo volume crescente de dados acessíveis na sociedade e nas
redes informacionais, da necessidade de lidar com um mundo diferente e, também, de educar
a juventude em valores e ajudá-la a construir personalidades flexíveis e eticamente ancoradas.
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Fica evidente que a função da escola é de ensinar aos alunos como se organizarem e o
que fazer com a grande quantidade de informações que lhes são apresentadas. Essa
intervenção das tecnologias vem sendo estudadas, mostrando o impacto dos meios de
comunicação na configuração dos modos de pensar e das práticas sociais da juventude
(PORTO, 2003; BELLONI, 2002; ENGESTRÕM, 2002), das tecnologias e dos meios
informacionais, dos crescentes processos de diversificação cultural, afetando os processos de
ensino e aprendizagem.
Não há como negar que alunos e professores terão seus papeis redefinidos devido as
TIDC. Os professores precisam entender que o seu papel dentro deste novo contexto
educacional não é mais o de detentor de poder, até porque os nossos “novos” alunos já trazem
várias informações para a sala de aula. Sendo assim, os professores têm, agora, o papel de
conduzir o aluno dentro deste imenso mundo de informações.
4.3 O professor e os seus alunos nativos digitais
Como foi exposto anteriormente, a tecnologia está inserida em nossas vidas de todas
as formas possíveis e, desta vez, ela chega na educação como possível ferramenta de
(re)construção da aprendizagem.
Mas ao mesmo tempo que ela oferece novas possibilidades, também cria novos
desafios, pois os alunos já trazem as informações em seus celulares e tabletes. Esses alunos da
atualidade já lidam com uma gama de informações desde pequenos e sua relação com a
tecnologia é diferente das gerações anteriores. Palfrey e Gasser (2011) classificam esses
jovens como nativos digitais: são aqueles que nasceram depois de 1980, são os jovens que já
“nasceram conectados” e conhecem o mundo digital desde que nasceram.
De acordo com Palfrey e Gasser (2011, p. 14):
(os nativos digitais) são unidos por um conjunto de práticas comuns,
incluindo a quantidade de tempo que passam usando tecnologias digitais, sua
tendência para as multitarefas, os modos como se expressam e se relacionam
um com o outro de maneiras mediadas pelas tecnologias digitais, e seu
padrão de uso das tecnologias para ter acesso, usar as informações e criar
novo conhecimento e novas formas de arte.

Como Prensky (2001) ressalta, os alunos de hoje, representam as primeiras gerações
que cresceram permeados pela tecnologia; passam a vida cercados usando os computadores,
celulares, tablets, vídeos, games, e todos os outros brinquedos e ferramentas da era digital.
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Devido ao fácil acesso às informações, há outra característica marcante dessa nova
geração: a criatividade. Palfrey e Gasser (2011) discorrem que essa geração se expressa
criativamente de formas diferentes daquelas das gerações anteriores, como a dos seus pais. Os
nativos digitais percebem que a informação é maleável, algo que podem controlar e
reconfigurar de maneiras novas e interessantes.
Mas para que esses jovens saibam como trabalhar com essa infinidade de informações,
é necessário alguém que os conduza, que os ensine a selecionar, debater e questionar o que
encontram. Esse é papel do professor nesse contexto.
Com essa nova clientela de alunos e com o acesso a informações nos mais diversos
meios, o professor, dentro da escola, deixa de ter o papel de “detentor” para se tornar um
“mediador”, que auxilia os alunos dentro deste imenso campo de informações (como foi
exposto no capítulo de Davídov).
[...] a principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos
conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. Sua
competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o
pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva dos
grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no
acompanhamento e a gestão das aprendizagens: o incitamento à troca dos
saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos
percursos de aprendizagem etc. (LÉVY, 1996, p. 171).

É em razão dessas demandas que a didática precisa incorporar as investigações mais
recentes sobre modos de aprender e ensinar e sobre o papel mediador do professor na
preparação dos alunos para o pensar. Mais precisamente, será fundamental entender que o
conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o pensamento
supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar.
Nesse caso, a característica mais destacada do trabalho do professor é a mediação
docente pela qual ele se põe entre o aluno e o conhecimento científico para possibilitar as
condições e os meios de aprendizagem, ou seja, as mediações cognitivas.
Além de Lévy, outros autores também discorrem sobre o novo papel do professor
neste novo contexto educacional. Caldeira e Caluzi (2005), também enxergam o professor
como mediador, que age diretamente no processo de desenvolvimento do aluno, a partir de
reflexões que ele proporciona, organizando e mediando a elaboração do conhecimento no
processo de ensino e aprendizagem.
Mesmo com essa diferença, tanto os alunos como os professores recorrem a
ferramentas que contribuam com a aprendizagem. Enquanto os alunos procuram por
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mecanismos que possam auxiliá-los nos estudos, ajudando-os a compreenderem determinado
assunto estudado, os professores procuram por ferramentas que torne suas aulas mais
dinâmicas e atrativas, contribuindo no processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos.
Dentre essas ferramentas, podemos citar os recursos educacionais abertos, as redes
sociais e os objetos de aprendizagem. Este último foi usado como ferramenta na pesquisa que
embasa a estrutura deste documento, sendo abordado a seguir.
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4.4 Objetos de Aprendizagem
Não existe até o momento uma definição aceita consensualmente sobre o que veja a
ser um objeto de aprendizagem, pois depende muito do contexto em que são produzidos e
para que serão usados.
Hoffmann et al. (2007), explicam que objeto de aprendizagem pode ser qualquer coisa
(um livro, uma árvore, um céu estrelado), pode ser qualquer coisa digital (documentos digitais
em geral) e qualquer coisa com objetivo educacional (um livro, uma calculadora desde que
possam ser, de alguma maneira, reagrupados em blocos maiores para compor uma aula ou
uma disciplina ou um curso), e qualquer coisa digital com objetivo educacional (qualquer
arquivo digital - texto, imagem, ou vídeo que seja usado para facilitar e promover a
aprendizagem). Enquanto que Polsani (2003) define objeto de aprendizagem como unidade
didática, autocontida e independente, criada para ser reutilizada em múltiplos contextos
instrucionais.
Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003) definem objetos de aprendizagem como
quaisquer recursos, suplementares ao processo de aprendizagem, que podem ser reusados em
novos processos de aprendizagem. Wiley (2002), compreende objetos de aprendizagem como
entidades digitais disponibilizadas na Internet, significando que todas as pessoas podem
alcançá-las e usá-las simultaneamente. Engloba, nessa definição, qualquer recurso digital que
possa ser (re)utilizado como suporte no processo de aprendizagem. Para esse autor, os objetos
de aprendizagem devem ser criados em pequenas unidades com o propósito de maximizar o
número de situações educativas em que se pode utilizar o mesmo recurso.
Como podemos perceber, as definições para objetos de aprendizagem acabam por
considerar objetos concretos (como um livro) como objetos digitais (como um vídeo), sem
diferenciá-los. Para uma melhor compreensão e baseado na bibliografia consultada,
elaboramos um quadro que, sucintamente, apresenta a definição de objetos de aprendizagem e
objetos digitais de aprendizagem.
Acabamos por acrescentar a definição de recursos educacionais abertos, tendo em
vista que este termo também aparece e é discutido quando se aborda os outros dois conceitos
mencionados acima.

29

Quadro 1 – Definição de Objetos de Aprendizagem, Objetos Digitais de
Aprendizagem e Recursos Educacionais Abertos
Objetos de Aprendizagem

Objetos Digitais de

Recursos Educacionais

Aprendizagem

Abertos

Qualquer objeto concreto, Objetos

disponíveis

em Materiais

que possa ser inserido dentro formato digital que podem digitais
do

contexto

para

educacionais
que

estão

em

educacional ser acessados e inseridos no domínio público, ou que

facilitar

a contexto educacional para tenham sido disponibilizados

aprendizagem.

facilitar a aprendizagem.

com

uma

Exemplos:

Exemplos:

propriedade

licença

de

intelectual,

•

Régua

•

Imagens digitais

permitindo

•

Quadros

•

Vídeos

adaptação por terceiros.

•

Calculadora

•

Podcasts

Exemplos:

•

Jogos (tabuleiros,

•

Sites

cartas)

•

Jogos on-line

•

Bonecos

•

Fóruns de discussões

•

Simulações

•

Jornais

•

Plataformas EAD

•

Experiências

•

Revistas

•

Programas de estudo

•

seu

uso

e

Módulos de
conteúdos

Fonte: Produção do autor

Em síntese, os objetos de aprendizagem são recursos, digitais (como imagens, vídeos,
podcasts, sites entre outros) ou não que podem ser usados como suporte durante a
apresentação de conceitos trabalhados dentro da sala de aula inovando o processo de ensino e
aprendizagem. Como Saraiva et al. (2010) apontam, os objetos de aprendizagem contribuem
para que os alunos tenham uma melhor compreensão dos conteúdos e ainda se sintam
motivados ao estudo com a utilização destes recursos.
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5 Metodologia
A metodologia utilizada durante a pesquisa que configura esse trabalho, foi a coleta e
análise de dados qualitativos e quantitativos, baseados na pesquisa descritiva e empírica,
envolvendo alunos do 4º ano do ensino fundamental do ano de 2016 da EMEF “Prefeito Ézio
Paccola”, de Lençóis Paulista. A unidade escolar conta com Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido assinado pela direção da Unidade para sua realização (Anexo A).
Patton (1980) e Glazier & Powell (2011), apontam que os dados qualitativos são
descrições detalhadas de fenômenos e comportamentos; são citações diretas de pessoas sobre
suas experiências, trechos de documentos, registros e até correspondências; gravações ou
transcrições de entrevistas e discursos, ou seja, são dados com riquezas de detalhes e
profundidade.
Moreira (2002) apresenta um sumário com seis itens que caracterizam a pesquisa
qualitativa. Ele descreve de modo geral que a pesquisa qualitativa se preocupa com as
situações envolvendo a pesquisa, com o processo. Isso complementa a fala de Lüdke e André
(1986), que destacam que a pesquisa qualitativa se desenvolve numa situação natural, rica em
dados descritivos, é aberta, flexível e focaliza a realidade de forma complexa e
contextualizada.
A pesquisa foi dividida nas seguintes etapas:
1) estudos teóricos;
2) levantamento de concepções prévias dos alunos sobre a temática (pré-teste);
3) construção de sequência didática sobre o tema com o uso de objetos de
aprendizagem;
4) levantamento dos conceitos dos alunos sobre a temática após a aplicação da
sequência didática (pós-teste);
5) descrição e categorização dos dados;
6) análise e interpretação dos resultados.
Embasado por autores como Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004, p. 82) “que descrevem
que uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira
sistemática [...]”, a mesma havia sido planejada para ser executada em oito aulas.
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Quadro 2 – Sequência Didática elaborada
Sequência Didática
➢
➢
➢
➢
➢

Elementos
Básicos

➢
➢
➢
➢

Ano: 4º ano
Disciplina: Ciências
Tema: Astronomia
Conteúdo: Dia e noite (movimento de rotação) e translação
Objetivos:
- Compreender os movimentos de rotação e de translação da Terra;
- Identificar o dia e à noite por meio de observações, filmes educativos,
trabalhos;
- Compreender as modificações que ocorrem durante o dia e à noite;
- Caracterizar o dia e a noite
Tempo estimado: 8 aulas (aproximadamente) de 50 min.
Desenvolvimento (etapas) – Questionário inicial, trabalho individual e
em grupo, questionário final.
Avaliação:
- Qualitativa (discussões, trabalhos)
- Quantitativa (questionário inicial e final)
Recursos didáticos: Folha sulfite, cartolina, revistas, jornais, tesoura,
cola, caneta hidrográfica, bola de isopor, lanterna, planetário, câmera
fotográfica, Datashow, notebook.

DESENVOLVIMENTO
Aula 1 – Sondagem inicial: Roda de conversa com os alunos para saber quais são suas concepções
prévias. Aplicação de um questionário (ou uma atividade correlacionada).
Aula 2 – Retomada da discussão anterior a partir da análise das respostas do questionário e trabalho
com recorte e montagem de um cartaz com elementos que são vistos de dia e de noite.
Aula 3 – Apresentação dos cartazes e exibição dos filmes “De onde vem: O dia e a noite” disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U e “Banho de lua” disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=f3tf4QLuzQQ .
Relacionar o dia e à noite com o processo de rotação.
Aula 4 – Preparação do material – pintura das bolas de isopor – para explicação do processo de
rotação pelos alunos.
Aula 5 – Explicação do processo de rotação pelos alunos e discussão sobre a explicação de cada
grupo.
Aula 6 – Explicação do processo de rotação pelo professor pesquisador com o uso do planetário.
Aula 7 – Atividade diagnóstica.
Aula 8 – Atividade avaliativa sobre o assunto.
Fonte: Produção do autor
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Porém após a aplicação do questionário inicial e considerando eventuais feriados e
pontos facultativos previsto no calendário acadêmico que a unidades escola segue, a mesma
foi reelaborada e desenvolvida em seis aulas:
1) Avaliação diagnóstica;
2) Movimento de rotação com base em vídeos;
3) Movimento de rotação e translação com o uso do planetário;
4) Explicação dos movimentos da Terra pelos alunos;
5) Diferenciação entre o dia e a noite;
6) Atividade avaliativa.
Quadro 3 – Sequência Didática aplicada
Sequência Didática
➢
➢
➢
➢
➢

Elementos
Básicos

➢
➢
➢
➢

Ano: 4º ano
Disciplina: Ciências
Tema: Astronomia
Conteúdo: Dia e noite (movimento de rotação) e translação
Objetivos:
- Compreender os movimentos de rotação e de translação da Terra;
- Identificar o dia e a noite por meio de observações, filmes educativos,
trabalhos;
- Compreender as modificações que ocorrem durante o dia e a noite;
- Caracterizar o dia e a noite
Tempo estimado: 6 aulas (aproximadamente) de 50 min.
Desenvolvimento (etapas) – Questionário inicial, trabalho individual e
em grupo, questionário final.
Avaliação:
- Qualitativa (discussões, trabalhos)
- Quantitativa (questionário inicial e final)
Recursos didáticos: Folha sulfite, cartolina, revistas, jornais, tesoura,
cola, caneta hidrográfica, bola de isopor, lanterna, planetário, câmera
fotográfica, Datashow, notebook.

DESENVOLVIMENTO
Aula 1 (09/09)
Avaliação Diagnóstica – concepções prévias. Aplicação de um questionário.
Aula 2 (23/09)
Discussão da avaliação diagnóstica;
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Exibição do filme “De onde vem: O
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U

dia

e

a

noite”

disponível

em:

Diferenciação do processo de translação e rotação a partir do vídeo;
Explicação do processo de translação e rotação: planetário.
Aula 3 (30/09)
Retomada da discussão anterior;
Exibição do vídeo “Banho de lua” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f3tf4QLuzQQ
Discussão do vídeo e explicação do processo de rotação (globo terrestre e lanterna);
Atividade fotocopiada 1.
Aula 4 (07/10)
Experiência prática: “Explicando o processo do dia e da noite” a partir do material disponibilizado
pelo professor pesquisador (bola de isopor, palito de churrasco e lanterna). Explicação do processo
de rotação pelos alunos e discussão sobre a explicação de alguns grupos.
Aula 5 (14/10)
Diferenciação entre o dia e a noite: montagem de cartaz (trabalho com cartolina e colagem).
Aula 6 (21/10)
Atividade avaliativa: questionário
Fonte: Produção do autor

Dolz, Noverraz, Schneuwly (2004) discorrem que um dos princípios da sequência
didática é que ela pode ser modificada a qualquer instante, levando-se em conta os resultados
das atividades desenvolvidas com os alunos. Sendo assim, a sequência didática de uma
determinada atividade pode ser estendida como também reduzida, como ocorrido com a
sequência didática da presente pesquisa.
Deste modo, as atividades desenvolvidas ocorreram entre os meses de setembro e
outubro de 2016, uma vez por semana – toda sexta-feira, exceto ponto facultativo devido a um
feriado (feriado do dia 15 de setembro, feriado municipal). Cada aula da sequência didática
durou em média 50 minutos a, no máximo, uma hora.
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5.1 Sequência Didática
5.1.1 Aula 1
Na aula 1 foi solicitado aos alunos que respondessem a um questionário inicial
contendo 12 questões para verificar suas concepções prévias. Tais questões foram organizadas
em questões de múltipla escolha, dissertativa e representação gráfica (desenho) feita pelos
alunos.
O questionário, de acordo com Gil (1994, p.128):

Pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número
mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas,
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”

Como Marconi e Lakatos (2007) comentam, a aplicação do questionário como
instrumento de coleta de dados possibilita encontrar falhas do próprio instrumento de coleta
de dados, como inconsistência ou complexidade nas questões, perguntas supérfluas ou que
causem confusões ao informante, se a quantidade de questões é insuficiente, suficiente ou
numerosos, entre outros.
Porém, a partir dele também foi possível identificar possíveis falhas na
conceitualização dos alunos sobre o assunto a ser estudado, trabalhando-os durante a
aplicação das atividades planejadas na sequência didática.
As questões que compõem o pré-teste, foram elaboradas pelo autor da pesquisa
baseado nas características dos movimentos de rotação e translação, já que as mesmas são o
foco quando este conteúdo é apresentado nos livros didáticos para os alunos.
Quadro 4 – Pré-teste
Atividade 1: Escreva “R” para movimento de rotação e “T” para movimento de translação:
(

) É o movimento que a Terra executa em torno de si mesma

(

) Leva 24 horas para fazer uma volta completa

(

) É o movimento que a Terra executa em torno do Sol

(

) É responsável pelo dia e a noite

( ) Leva 365 dias e 6 horas para fazer uma volta completa
(

) É responsável pelas estações do ano
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Atividade 2 – Ilustre, de sua maneira, o movimento de rotação.
Atividade 3 – Complete as frases.
a) Quando a Terra gira em torno de si mesma, damos o nome de: _____________________.
b) Quando a Terra gira em torno do Sol, damos o nome de: __________________________.
c) O movimento de rotação leva _______________________________ horas para acontecer.
d) Graças ao movimento de ____________________________________________________
nós temos as estações do ano (primavera, verão, outono e inverno).
Atividade 4 – Observe as duas imagens a seguir e faça um X ao lado daquela que, para você,
representa o movimento de rotação:
Imagem 1:

Fonte: http://atividadespedagogicas.net/2014/03/atividades-de-geografia-exercicios-ensinofundamental.html

Imagem 2:

Fonte: http://www.lipitipi.org/2014/10/atividades-educativas-movimentos-de.html
Fonte: Produção do autor

Durante a aplicação do pré-teste, foi observado que alguns alunos tinham mais
dificuldades para responder as questões, já que pediam auxílio tanto do pesquisador como da
professora de sala. Porém nenhum dos dois, em nenhum momento, ajudou os alunos,
solicitando que os mesmos respondessem as questões sem preocupação. Relacionamos essa
dependência e preocupação com as respostas dadas, porque os alunos não estavam
acostumados a realizar atividades sem auxílio da professora e, também, relacionavam a
atividade com alguma nota que fosse atribuída a eles.
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Pontuamos que aplicação do pré-teste ocorreu antes da leitura relacionada a área de
educação em astronomia, por isso houve o erro ao usar a imagem de representação do Sol
com óculos de sol. Na bibliografia consultada, como Langhi e Nardi (2012), encontramos
apontamentos sobre a criação de concepções alternativas a partir das primeiras imagens
apresentadas pelos alunos. Porém como a mesma já havia sido trabalhada, optamos por
apresentá-la neste trabalho.
Tendo os expostos de Hoffman et al. (2007), que dentre suas conceituações, explicam
que objeto de aprendizagem pode ser qualquer coisa com objetivo educacional, podendo
compor uma aula ou disciplina e, como definiram Tarouco, Fabre e Tamusiunas (2003), que
objetos de aprendizagem são quaisquer recursos reusados em novos processos de
aprendizagem, compreendemos que objetos de aprendizagem podem ser qualquer recurso,
físico ou virtual, que aplicado no contexto educacional, contribui no aprendizado dos alunos.
Sendo assim, os objetos de aprendizagem que foram usados nesta sequência didática,
nas aulas 2, 3 e 4, foram os vídeos acessados no canal do Youtube, o planetário, o globo
terrestre, e os materiais usados pelos alunos durante suas apresentações: lanterna, bola de
isopor e palito de churrasco.
5.1.2 Aula 2
Na segunda aula, após a socialização das respostas do questionário inicial, foi exibido
aos alunos o vídeo “De onde vem o dia e a noite” da série “De onde vem”, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U, material produzido pela TV Pinguim e
exibido pela TV Cultura.
No vídeo apresentado, a personagem Kika está ansiosa com a chegada do dia do seu
aniversário e questiona a mãe de onde vem o dia e a noite. Sem saber a resposta, a mãe usa
uma desculpa e deixa a filha no quarto para que ela durma. Em sonhos, Kika é respondida
pelo Sol e este explica que o dia e a noite acontecessem devido ao movimento de rotação que
a Terra executa. Em seguida, ele explica o movimento de translação, movimento este que a
Terra realiza em torno do Sol e que dura aproximadamente 365 ou 1 ano.
No outro dia, que é o aniversário de Kika, a mãe entra em seu quarto, a parabeniza e
dá seu presente. Kika acorda feliz, agradece sua mãe e relaciona o seu aniversário com o
movimento de translação. Na sequência, ela explica o movimento de rotação.
A mãe, surpresa, questiona como a filha sabe tudo isso. O vídeo é finalizado com a
famosa frase de Kika: “Se eu contar, você não vai acreditar!
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Figura 1 – Alunos assistindo o vídeo “De onde vem o dia e a noite”

Fonte: Produção do autor

Após a apresentação do vídeo foi discutido com os alunos a diferença entre os dois
movimentos e, para tornar mais claro o conteúdo abordado, a aula foi finalizada com a
utilização do planetário que a escola tinha, com o qual os dois conceitos apresentados foram
explicados novamente.
Para esta atividade, os alunos foram convidados a virem perto da mesa da professora,
onde o planetário foi colocado. Foi ligado na tomada para que a lâmpada ficasse acessa
durante a explicação. Os mesmos ficaram animados com o planetário, já que a professora não
havia usado ele até o momento.
Percebemos que os alunos ficaram mais atentos quando do uso do planetário do que
quando houve a discussão dos movimentos após a apresentação do vídeo.
O planetário utilizado, denominado planetário escolar, é uma simulação do sistema
solar em que estão em destaque o Sol (uma lâmpada), o planeta Terra e a Lua. Em sua base
encontramos os demais planetas do sistema solar, as estações do ano, as fases da lua e
algumas constelações.
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Figura 2 - Planetário

Fonte: Produção do autor

Porém, após o uso deste modelo e discussões com os membros da banca, notamos
vários erros em sua construção, que podem provocar a construção de concepções alternativas.
Damos alguns exemplos:
a) os três astros deste modelo não estão na mesma escala de diâmetro;
b) o Sol, a Terra e a Lua não estão posicionados corretamente na escala de suas
distâncias;
c) os desenhos das fases da lua “Quarto Crescente” e “Quarto Minguante” não
correspondem às fases reais, pois o círculo que representa a Lua deveria estar pintado
exatamente pela metade, assim como é a fase de quarto;
d) os períodos de rotação da Terra e da Lua não coincidem com o observável, pois
enquanto a Lua dá uma volta em torno da Terra, o nosso planeta completa cerca de 27 voltas,
isto é, a Lua dura cerca de 27 dias para dar uma volta em torno da Terra – período que esta
maquete não simula;
e) os desenhos das órbitas de cada planeta estão errados, pois não são circulares e não
estão a estas distâncias do Sol;
f) os tamanhos dos planetas desenhados na base também estão incorretos e fora de
escala;
g) as posições em que cada planeta se encontra em suas órbitas estão fixas, embora
estes deveriam também girar em torno do Sol, assim como o globo terrestre da maquete
pretende simular;
h) a quantidade de satélites naturais dos planetas está desatualizada e incompleta;
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i) os nomes das estações do ano referem-se apenas ao hemisfério sul e são inversas
para o hemisfério norte
Portanto, ressaltamos a importância de pesquisa e estudo de material antes de serem
trabalhados com os alunos, para que não haja a construção de concepções errôneas.
5.1.3 Aula 3
Na aula seguinte, retomou-se a discussão anterior sobre os movimentos dando maior
ênfase, neste momento, ao movimento de rotação. Para este momento usou-se o vídeo “Banho
de lua” disponível em https://www.youtube.com/watch?v=f3tf4QLuzQQ, para abordar a
mudança do dia até a noite.
Neste vídeo, a personagem Mônica chega na praia para tomar sol. Porém, devido a
inúmeros contratempos, ela não consegue e permanece na praia até anoitecer. O vídeo termina
com a personagem deitada na areia, tomando um “banho de lua”.
Após a apresentação do vídeo, foi retomado e discutido o movimento de rotação com
o uso de um globo terrestre e uma lanterna, simulando o movimento de rotação.
5.1.4 Aula 4
Na quarta aula foi proposta a turma uma experiência prática: os alunos deveriam
explicar o movimento de rotação utilizando os materiais disponibilizados pelo pesquisador:
bola de isopor, palito de churrasco e lanterna.
Para essa atividade a turma foi dividida em seis grupos, sendo que os alunos foram os
responsáveis pela escolha de seus companheiros de equipe. Foi observado uma certa
dificuldade ao escolherem os colegas, já quem quando realizavam atividades em grupos, é a
professora quem escolhia.
Montado os grupos, o pesquisador distribuiu para cada equipe uma bola de isopor
(para representar a Terra), uma lanterna (representando o Sol) e palito de churrasco para fixar
a bola.
Os grupos discutiram as diferenças dos movimentos, usaram o conteúdo apresentando
nas aulas anteriores e depois apresentaram suas explicações.
Mesmo sendo solicitado que explicassem apenas o movimento de rotação e que
haveria um sorteio para escolher os possíveis grupos a se apresentarem, todos manifestaram o
interesse e explicaram tanto o movimento de rotação como o movimento de translação. Deste
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modo, todos os grupos apresentaram. Na sequência, foi discutido o que cada grupo abordou,
apontando as diferenças e semelhanças nas apresentações.
Figura 3 – Alunos se preparando para a apresentação

Fonte: Produção do autor

Figura 4 – Alunos se preparando para a apresentação

Fonte: Produção do autor

5.1.5 Aula 5
Na aula cinco foi realizada uma atividade a qual os alunos deveriam diferenciar o que
eles viam de dia e de noite. Essa atividade foi organizada da seguinte maneira: deveriam colar
na cartolina, de um lado, o que eles viam a noite, e do outro lado, o que eles viam de dia, para
que percebessem a diferença e semelhança entre o dia e a noite relacionando-os com o
processo de rotação, já que muito do que é visto de dia, também vemos a noite, e também que
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alguns animais, acontecimentos ocorrem em um determinado período. A diferença entre os
períodos se daria caso os alunos se lembrassem dos astros que são vistos em cada período.
Na sua execução, os alunos foram divididos em 5 grupos, de no máximo, 6 integrantes
cada um. Houve quatro grupos com cinco pessoas, um grupo com três pessoas e dois grupos
com duas pessoas.
No decorrer da atividade, as crianças foram recortando imagens específicas, como por
exemplo, paisagens com sol, paisagens escuras e com luzes ligadas, recortaram os astros, sol e
lua, festas que na opinião deles ocorrem de noite, animal que é visto no período (coruja).
Houve momentos em que ficaram na dúvida e perguntavam onde deveriam colar
determinada imagem, pois viam tanto de dia como de noite. Assim, poderiam colar a imagem
no centro da cartolina, de modo que mostrasse que alguns acontecimentos ocorrem em ambos
os períodos. Eles então colocaram a Terra, as estações do ano, perfumes, gato, ferrovia.
Terminado a colagem, discutimos os cartazes e fui comentando o que cada grupo
havia colado, questionando o motivo de terem colado a imagem de um determinado lado e
não do outro.
Durante a discussão, os alunos justificaram a escolha das imagens e onde haviam
colado elas, não somente pelo o que viam no seu dia a dia, mas também pelo que haviam visto
nos livros em sala de aula.
Figura 5 – Cartaz dos alunos

Fonte: Produção do autor

42

Figura 6 – Cartaz dos alunos

Fonte: Produção do autor

Figura 7 – Cartaz dos alunos

Fonte: Produção do autor

Durante a prática, levamos em consideração a função do professor como mediador,
exposto por Caldeira e Caluzi (2005), Davídov (1988) e Lévy (1996), responsável por
organizar e possibilitar que o aluno reflita sobre o conteúdo que está sendo trabalho e construa
seu próprio conhecimento.
Para finalizar a discussão, enfatizei que os períodos de dia e de noite são consequência
do movimento de rotação, discutido anteriormente com eles, e fui conduzindo-os para que
percebessem as peculiaridades de cada período e claro, o que podíamos ver. Somente nesse
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momento eles se recordaram do que poderia ser visto no céu em cada período, sendo esse o
objetivo principal desta atividade.
5.1.6 Aula 6
Na sexta e última aula foi aplicado o pós-teste para verificar o que os alunos haviam
compreendido do tema após a aplicação da sequência didática. Este novo questionário foi
composto por quatorze questões, sendo que as doze primeiras eram as mesmas do
questionário inicial. As duas últimas eram questões que foram abordadas durante as
discussões e acrescidas ao questionário como questões dissertativas.
Quadro 5 – Pós-teste
Atividade 1: Escreva “R” para movimento de rotação e “T” para movimento de translação:
(

) É o movimento que a Terra executa em torno de si mesma

(

) Leva 24 horas para fazer uma volta completa

(

) É o movimento que a Terra executa em torno do Sol

(

) É responsável pelo dia e a noite

(

) Leva 365 dias e 6 horas para fazer uma volta completa

(

) É responsável pelas estações do ano

Atividade 2 – Ilustre, de sua maneira, o movimento de rotação.

Atividade 3 – Complete as frases.
a) Quando a Terra gira em torno de si mesma, damos o nome de: __________________.
b) Quando a Terra gira em torno do Sol, damos o nome de: ______________________.
c) O movimento de rotação leva _________________________________ horas para acontecer.
d) Graças ao movimento de ______________________________________________________
nós temos as estações do ano (primavera, verão, outono e inverno).
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Atividade 4 – Observe as duas imagens a seguir e faça um X ao lado daquela que, para você,
representa o movimento de rotação:
Imagem 1:

Fonte: http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Movimentos/

Imagem 2:

Fonte: http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Movimentos/

5 – Durante as aulas vimos que o processo de translação demora 365 dias e 6 horas. O que
acontece com essas seis horas?
Resposta: _____________________________________________________________________
6 – Aprendemos que a Terra não recebe a luz do Sol com a mesma intensidade, isso quer dizer,
que em algumas partes dela, a luz do Sol chega mais diretamente do que em outras. Por
exemplo, a intensidade da luz do Sol não é a mesma no Brasil e no Polo Sul. Por que isso
acontece? (Lembre-se de como a Terra está posicionada no espaço).
Resposta: ____________________________________________________________
Fonte: Produção do autor

45

6 Resultados e Discussões
Como apresentado, na quarta aula os alunos tiveram a oportunidade de representar o
que haviam compreendido sobre o movimento de rotação e translação com o apoio dos
materiais disponibilizados: bola de isopor, lanterna e palito de churrasco.
A ideia inicial era de que os alunos apresentassem apenas a explicação do movimento
de rotação. Porém, após um grupo explicar o movimento de rotação e de translação, os demais
pediram para apresentar mais uma vez, afim de explicar ambos os dois movimentos que a
Terra realiza. Portanto, cada grupo apresentou duas vezes.
As apresentações foram filmadas para posterior análise, sendo oito vídeos,
organizados da seguinte maneira:
•

Grupo 1 – Vídeo 1 e 2;

•

Grupo 2 – Vídeo 3 e 4;

•

Grupo 3 – Vídeo 5;

•

Grupo 4 – Vídeo 6;

•

Grupo 5 – Vídeo 7;

•

Grupo 6 – Vídeo 8 e 9.
Quadro 6 – Análise da apresentação do Grupo 1

Breve Relato

Destaque

V1: O grupo ao se apresentar,

Destaque: “A Terra gira em torno de

começou a ler o que estava na apostila e de si mesmo e dura 24 horas”
imediato pedi que parassem.
Pedi a elas que explicassem o que
que tinham lido, o que entenderam.
V2: Na segunda tentativa, a aluna
que explicou o processo, apenas falou o que
havia decorado e então tive que ir
perguntando o que representava a bola de
isopor, a lanterna.
O grupo marcou, de um lado, a
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China (que deveria ser o Japão) e do outro
lado o Brasil, dado a referência que
comentei durante as discussões em sala.
Fonte: Produção do autor

Quadro 7 – Análise da apresentação do Grupo 2
Breve Relato

Destaque

V3: Como nenhum aluno explicava,

Destaque: “Processo de translação

foi necessário começar uma nova filmagem.

demora 365 dias e 6 horas... ela é
responsável pelas estações do ano”

V4: O grupo começou o que
representava a bola de isopor e a lanterna.
Explicaram o movimento de rotação
e em seguida, o movimento de translação.
Alguns integrantes não explicaram
nada, sendo que, como no grupo seguinte,
um integrante apresentou os movimentos e
foi necessário que eu realizasse perguntas
para verificar se os alunos lembravam do
que

havia

sido

trabalhado

nas

aulas

anteriores.
Fonte: Produção do autor

Quadro 8 – Análise da apresentação do Grupo 3
Breve Relato
V5:

O

Destaque
grupo

iniciou

sua

“Processo de rotação: A Terra gira

apresentação falando sobre o movimento de em volta de si mesma e dura 24,
rotação e em seguida sobre o movimento de praticamente um dia inteiro”
translação.
Fonte: Produção do autor

Quadro 9 – Análise da apresentação do Grupo 4
Breve Relato

Destaque

V6: O grupo foi explicando que a

“Esse processo é o de rotação, que a
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Terra gira em torno do Sol e antes de Terra gira em torno dela mesmo”
concluir, explicou que a bola de isopor era a
Terra, e a lanterna o Sol.
Assim como os outros grupos, fui
questionando as alunas para verificar se elas
haviam entendido e lembravam do assunto
discutido.
Em seguida explicaram o processo
de translação, ao mesmo tempo que uma das
integrantes rodava a Terra em volta do Sol.
Fonte: Produção do autor

Quadro 10 – Análise da apresentação do Grupo 5
Breve Relato

Destaque

V7: Incialmente, o grupo explicou o

“A rotação e a Terra que gira em

que a bola de isopor e a lanterna torno dela mesma e a translação é o que gira
representavam.

em torno do Sol e demora 365 dias e 6

Em seguida explicaram o movimento horas. E se somar 6 horas, mais 6 horas,
de rotação e de translação.

mais 6 horas, mais 6 horas é igual a um dia”

Fonte: Produção do autor

Quadro 11 – Análise da apresentação do Grupo 6
Breve Relato

Destaque

V8: Alunos precisaram de uma

“Translação: A Terra gira em volta

segunda filmagem.

do Sol e esse movimento dura 365 dias e 6

V9: O grupo explicou que a bola de horas, ou seja, um ano”
isopor representava a Terra e a lanterna o
Sol.
O integrante do grupo, responsável
em explicar, leu suas anotações.
Enquanto

ele

ia

falando

dos

movimentos, o integrante que segurava a
Terra fazia o movimento correspondente.
Fonte: Produção do autor
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Dada a transcrição dos vídeos analisados ficou evidente que durante a apresentação, os
alunos apresentaram os dados que foram trabalhados com eles. Porém o que mais chamou a
atenção e foi destacado em cada apresentação, é que muitos relataram os movimentos com
uma precisão de detalhes, podendo induzir a duas conclusões: os alunos compreenderam as
informações trabalhadas com eles ou que os alunos acabaram por decorar as informações para
apresentá-las aos colegas. É por este motivo que as falas que foram destacadas nos quadros de
análise dos vídeos, contemplam as falas com maior riqueza de detalhes.
Das falas destacadas nos vídeos, apenas um grupo, o grupo 4, explicou de maneira
objetiva, mas sem detalhes científicos o processo de rotação “Esse processo é o de rotação,
que a Terra gira em torno dela mesmo”. A partir dessa fala, pode-se compreender que o grupo
soube, parafraseando Davídov (1988), generalizar o assunto estudado.
Davídov (1988) explica que quando os alunos iniciam um dado conteúdo, eles o
analisam e identificam uma relação geral principal, a ideia chave, que é articulada com outras
manifestações apresentadas nesse mesmo material; mas para construírem essa relação geral
principal, os alunos necessitem registrá-la de alguma forma.
É por este motivo que a atividade subsequente das apresentações foi a construção dos
cartazes, onde cada grupo deveria recortar imagens de objetos, ações que eles viam de dia e
de noite. Como descrito anteriormente os alunos colaram imagens de situações que viam no
seu dia a dia, mas também situações que viram nos livros.
Essa associação que os alunos fazem, permite a eles construírem uma abstração
substantiva do assunto estudado. Verificando essa abstração com outras manifestações
apresentadas no material ou atividades relacionadas, o aluno cria o que Davídov (1988)
chama de generalização substantiva.
Como apresentado anteriormente, na primeira aula foi aplicado um questionário com
questões envolvendo os movimentos de rotação e translação para verificar os conhecimentos
prévios dos alunos e a partir das respostas, desenvolver a sequência didática. Tal questionário
contou com questões de múltipla escolha, dissertativa e representação gráfica (desenho) feita
pelos alunos, totalizando doze questões.
Após a aplicação da sequência didática, que compreendeu a apresentação dos vídeos e
discussão dos mesmos, trabalho com o planetário e representação dos movimentos de rotação
e translação pelos alunos, na última aula – aula seis – um outro questionário foi aplicado aos
alunos, contendo as doze questões do questionário inicial acrescidas de mais duas questões,
totalizando quatorze questões.
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Este questionário teve como objetivo verificar se houve mudanças na representação
(re) construída dos movimentos pelos alunos.
Ao comparar as respostas das questões 1 a 4 do questionário inicial e do questionário
final, fica evidente que houve um significativo aumento nas respostas certas, sendo poucos os
casos em que o aluno acertou mais questões no questionário inicial do que no questionário
final. Na questão 2, a qual os alunos deveriam representar, por meio de desenho, o movimento
de rotação, foram consideradas respostas corretas aquelas em que o desenho representava o
movimento de rotação e, os desenhos os quais os alunos representaram ambos os
movimentos.
Para uma melhor organização do trabalho, os quadros comparativos com as respostas
dos alunos se encontram nos Apêndices B, C, D e E. As respostas erradas foram transcritas e
marcadas em vermelho.
A tabela abaixo, tabela 1, apresenta a quantidade de acertos e erros nas respostas das
questões um a quatro das atividades do quadro 2, que foram as questões que compunham o
questionário inicial e permaneceram no questionário final.
Tabela 1 – Acertos e Erros do Pré Teste e do Pós Teste – Questões 1 a 4
Aluno

Acertos
Pré-Teste

Erros

Pós-Teste

Pré-Teste

Pós-Teste

A1

6

12

6

0

A2

12

12

0

0

A3

4

12

8

0

A4

9

10

3

2

A5

8

12

4

0

A6

8

12

4

0

A7

8

12

4

0

A8

7

9

5

3

A9

5

9

7

3

A10

6

11

6

1

A11

6

10

6

2

A12

4

11

8

1

A13

7

10

5

2

A14

7

4

5

8
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A15

12

12

0

0

A16

12

12

0

0

A17

7

12

5

0

A18

7

A19

8

12

4

0

A20

5

12

7

0

A21

12

12

0

0

A22

4

7

8

5

A23

5

10

7

2

A24

3

Faltou

9

Faltou

Transferido

5

Transferido

A25

Faltou

12

Faltou

0

A26

Faltou

11

Faltou

1

A27

Faltou

Faltou

Faltou

Faltou

Fonte: Produção do autor

Ao analisar os resultados, verificou-se que a maioria dos alunos apresentou
desempenho melhor no questionário final, sendo que alguns acertaram todas as questões. Há
alguns que acertaram todas as respostas tanto no questionário inicial como no questionário
final. Já outros, por algum motivo, acertaram mais questões no questionário inicial do que no
final, chamando a atenção para análise da aplicação da sequência didática. E, houve casos em
que alguns alunos faltaram no dia da aplicação de um dos questionários ou em ambos e outro
que foi transferido.
Segundo Davídov & Márkova (1987a, 1987b), o desenvolvimento do aluno não ocorre
pela assimilação de qualquer conceito ou habilidade particular, mas ocorre quando existem
avanços qualitativos, que estão intimamente ligados com o nível e na forma das capacidades e
nos tipos de atividades, de que o aluno se apropria. Deste modo, devido a diversidade de
atividades desenvolvidas durante a sequência didática e, com o uso dos objetos de
aprendizagem, possibilitou aos alunos (re) construírem suas representações sobre os conceitos
de rotação e translação, caracterizando em avanços que foram observados durante a
comparação das respostas dos questionários aplicados.
Podemos inferir que a sequência didática contribuiu para que os alunos
compreendessem o conteúdo que lhes foi apresentado. Como Saraiva et al. (2010) apontaram,
o uso dos objetos de aprendizagem – aqui representados pelos vídeos, planetário e globo
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terrestre – contribuíram para que os alunos compreendessem o conteúdo trabalhado,
facilitando sua aprendizagem.
Como Libâneo (2004, p.15) escreveu ao sintetizar os pontos da teoria do ensino
desenvolvimental de Davídov, “a educação é componente da atividade humana orientada para
o desenvolvimento do pensamento através da atividade de aprendizagem dos alunos
(formação de conceitos teóricos, generalização, análise, síntese, raciocínio teórico,
pensamento lógico), desde a escola elementar.”
Portanto nosso papel como educadores é trabalhar de modo que nossos alunos se
apropriem do conhecimento científico e saibam usá-lo em contextos diversos.
Os pedagogos começam a compreender que a tarefa da escola
contemporânea não consiste em dar às crianças uma soma de fatos
conhecidos, mas em ensiná-las a orientar-se independentemente na
informação científica e em qualquer outra. Isto significa que a escola deve
ensinar os alunos a pensar, quer dizer, desenvolver ativamente neles os
fundamentos do pensamento contemporâneo para o qual é necessário
organizar um ensino que impulsione o desenvolvimento. Chamemos esse
ensino de “desenvolvimental” (Davídov, 1988b, p. 3).

Deste modo, nosso papel como professores é possibilitar aos alunos a construírem seu
conhecimento de forma que saibam utilizar os conceitos científicos ensinados não apenas
dentro da sala de aula, mas também na resolução de situações do cotidiano. Para que isso
aconteça, nós professores, precisamos utilizar todas as ferramentas disponíveis, sejam elas,
digitais ou não, mas que torne a compreensão dos alunos mais fácil e ágil.
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7 Considerações Finais
A partir dos dados obtidos e do referencial teórico estudado, a pesquisa podemos
concluir que os alunos dos anos iniciais conseguem criar representações para compreenderem
os conceitos de dia e noite (movimento de rotação) e o de movimento de translação, sendo
possível que esses conceitos sejam abordados e trabalhados nos anos iniciais do ensino
fundamental, não relegando este conhecimento apenas aos anos finais do ensino fundamental
e/ou médio. Tais resultados responderam as questões levantadas no início deste trabalho.
Pela pesquisa realizada, apontamos a necessidade de uma metodologia que instigue os
alunos a participarem no levantamento das ideias, colaborando com a construção do seu
próprio conhecimento, como ocorrido na aplicação da sequência didática.
Apontamos também, a importância dos objetos de aprendizagem trabalhados durante a
sequência didática (vídeos, planetário, bola de isopor, lanterna, globo terrestre),
potencializando a construção do conhecimento dos alunos, tornando a aplicação da sequência
didática mais efetiva.
Entendemos que a função da escola, dada a sociedade conectada dos dias de hoje,
ultrapassa a ideia de ser responsável por apresentar um conjunto de dados estáticos aos
alunos. É necessário ir além, ensiná-los o que fazer com todo esse conhecimento científico
produzido: saber usá-lo no seu cotidiano. Para que isso aconteça, precisamos ensinar o aluno a
pensar, discutir, ser ativo no seu próprio desenvolvimento. Essa é a função dos professores da
atualidade.
Também ressaltamos a necessidade da pesquisa para a área, dado que ao buscar textos
que embasassem a mesma, houve dificuldade, dado a escassez de pesquisas na área de
astronomia, em especial do seu ensino nos anos iniciais do ensino fundamental.
Complementando o parágrafo anterior, discorro que essa pesquisa contribuiu na minha
formação docente, ao perceber que o conhecimento científico na área de ciências é possível
nos anos iniciais do ensino fundamental, já que muitas das pesquisas dessa área acabam se
voltando para a alfabetização, alfabetização matemática e educação especial.
Dentre as questões que a pesquisa quis responder, mas não conseguiu contemplar
foram: a não apropriação dos conceitos/conteúdos de astronomia está atrelada a apresentação
rasa aos alunos e/ou pela não apresentação? Será que a não apropriação dos conceitos dessa
área se deve pela formação deficitária do professor?
Sendo assim, essas questões podem direcionar futuras pesquisas na área de educação
em astronomia.
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Concluímos que os objetos de aprendizagem são ferramentas importantes dentro do
contexto educacional, proporcionando aos alunos – independentemente do ciclo – que seu
conhecimento seja construído de forma ativa. Cabe ao professor saber o usar essas
ferramentas. Mas para que isso aconteça, é necessário que o mesmo esteja aberto as
mudanças, e isso só acontecerá se políticas públicas proporcionarem uma mudança na forma
de pensar a educação.
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Apêndice A
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Campus de Bauru

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, Profa. ______________________________, Diretora da Escola Municipal EMEF
Pref. Ézio Paccola, abaixo assinado, ciente dos objetivos do projeto de iniciação científica
“RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS NO ENSINO DE ASTRONOMIA NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: investigando suas possibilidades”, o qual tem
como finalidade trabalhar conteúdos de astronomia por meio de objetos de aprendizagem com
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, conduzido por Rodolfo Fortunato de
Oliveira, discente do curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual
Paulista, Campus de Bauru e pela Profa. Dra. Thaís Cristina Rodrigues Tezani, docente do
Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista,
Campus de Bauru.
Desta forma, autorizo que o projeto seja desenvolvido na Unidade Escolar, em turmas
dos anos iniciais do ensino fundamental, a serem definidas com os professores, e permito a
aplicação de questionários, realização de reuniões, análise de documentos, entre outros, em
situações previamente combinadas com os responsáveis pela Unidade Escolar.
Concordo, também, com a divulgação dos resultados provenientes desse projeto em
eventos científicos e periódicos, com o objetivo de colaborar com o avanço da educação,
sendo preservado o direito de sigilo à identidade pessoal dos participantes.

Bauru, _____ de ___________ de _____.
__________________________________________
ASSINATURA DA DIRETORA DA UNIDADE ESCOLA

58

Apêndice B
Quadro Comparativo das Respostas do Pré Teste e do Pós Teste da Questão 1:
Aluno
1

Resposta no Pré Teste

Resposta no Pós Teste

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(R) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
2

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
3

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa

59

executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
4

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(R) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
5

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
6

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma
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(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
7

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
8

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(R) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa
(T) É responsável pelas estações

(R) É responsável pelas estações do ano
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do ano
9

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
10

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(R) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
11

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer
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(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(R) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
12

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(R) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
13

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
14

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
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executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (T) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(R) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
15

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
16

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
17

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma
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(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
18

(T) É o movimento que a Terra TRANSFERIDO
executa em torno de si mesma
(R) Leva 24 horas para fazer
uma volta completa
(T) É o movimento que a Terra
executa em torno do Sol
(R) É responsável pelo dia e a
noite
(T) Leva 365 dias e 6 horas para
fazer uma volta completa
(R) É responsável pelas estações
do ano

19

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa
(R) É responsável pelas estações

(T) É responsável pelas estações do ano
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do ano
20

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
21

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
22

(R) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(T) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(R) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(T) É responsável pelo dia e a (T) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer
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(R) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(R) É responsável pelas estações do ano

(T) É responsável pelas estações
do ano
23

(T) É o movimento que a Terra (R) É o movimento que a Terra executa
executa em torno de si mesma

em torno de si mesma

(R) Leva 24 horas para fazer (R) Leva 24 horas para fazer uma volta
uma volta completa

completa

(T) É o movimento que a Terra (T) É o movimento que a Terra executa
executa em torno do Sol

em torno do Sol

(R) É responsável pelo dia e a (R) É responsável pelo dia e a noite
noite

(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer

(T) Leva 365 dias e 6 horas para uma volta completa
fazer uma volta completa

(T) É responsável pelas estações do ano

(R) É responsável pelas estações
do ano
24

(T) É o movimento que a Terra FALTOU
executa em torno de si mesma
(R) Leva 24 horas para fazer
uma volta completa
(R) É o movimento que a Terra
executa em torno do Sol
(T) É responsável pelo dia e a
noite
(T) Leva 365 dias e 6 horas para
fazer uma volta completa
(R) É responsável pelas estações
do ano

25

FALTOU

(R) É o movimento que a Terra executa
em torno de si mesma
(R) Leva 24 horas para fazer uma volta
completa
(T) É o movimento que a Terra executa
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em torno do Sol
(R) É responsável pelo dia e a noite
(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer
uma volta completa
(T) É responsável pelas estações do ano
26

FALTOU

(R) É o movimento que a Terra executa
em torno de si mesma
(R) Leva 24 horas para fazer uma volta
completa
(T) É o movimento que a Terra executa
em torno do Sol
(R) É responsável pelo dia e a noite
(T) Leva 365 dias e 6 horas para fazer
uma volta completa
(T) É responsável pelas estações do ano

27

FALTOU

FALTOU

Apêndice C
Quadro Comparativo das Respostas do Pré Teste e do Pós Teste da Questão 2:
Aluno Resposta no Pré Teste

Resposta no Pós Teste

1

Rotação

Rotação

2

Rotação

Rotação

68

3

Translação

Rotação

4

Translação

Rotação e Translação

5

Rotação

Rotação

6

Rotação

Rotação

69

7

Rotação

Rotação

8

Rotação

Rotação

9

Rotação e Translação

Rotação

70

10

Rotação

Rotação

11

Translação

Rotação

12

Translação

Rotação

71

13

Rotação

Rotação

14

Rotação e Translação

Translação

15

Rotação

Rotação

72

16

Rotação

Rotação

17

Rotação

Rotação

18

Rotação

TRANSFERIDO

73

19

Rotação

Rotação

20

Rotação

Rotação

21

Rotação

Rotação

74

22

Desenhou apenas a Terra

Rotação

23

Translação

Rotação

24

Translação

FALTOU

25

FALTOU

Rotação

75

26

FALTOU

Translação

27

FALTOU

FALTOU

Apêndice D
Quadro Comparativo das Respostas do Pré Teste e do Pós Teste da Questão 3:
Aluno

Resposta no Pré Teste

Resposta no Pós Teste

1

a) Translação

a) Rotação

b) Rotação

b) Translação

c) 24:00

c) 24

d) Rotação

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Translação

a) Rotação

b) Rotação

b) Translação

2

3

76

4

5

6

7

8

9

10

11

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Rotação

d) Translação

a) Translação

a) Rotação

b) Rotação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Rotação

d) Rotação

a) Translação

a) Translação

b) Rotação

b) Rotação

c) 6

c) 24

d) Translação

d) Rotação

a) Translação

a) Rotação

b) Rotação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) 24

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 6

c) 24
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12

13

14

15

16

17

18

d) Translação

d) Translação

a) Translação

a) Rotação

b) Rotação

b) Translação

c) 5

c) 24

d) Primavera

d) Translação

a) Rotação

a) Translação

b) Translação

b) Rotação

c) 24

c) 24

d) Rotação

d) Translação

a) Translação

a) Translação

b) Rotação

b) Rotação

c) 24

c) 24

d) do Sol

d) Rotação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Translação

a) Rotação

b) Rotação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Rotação

d) Translação

a) Translação

TRANSFERIDO

b) Rotação
c) rotação
d) Translação
19

a) Translação

a) Rotação

b) Rotação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

78

20

21

22

23

24

a) -

a) Rotação

b) Mergulho

b) Translação

c) Translação

c) 24

d) Verão

d) Translação

a) Rotação

a) Rotação

b) Translação

b) Translação

c) 24

c) 24

d) Translação

d) Translação

a) Translação

a) Translação

b) Rotação

b) Rotação

c) 24

c) 365 6

d) Rotação

d) Translação

a) Translação

a) Translação

b) Translação

b) Rotação

c) 24

c) 24

d) Terra Sol

d) Rotação

a) Translação

FALTOU

b) Rotação
c) 24
d) Rotação
25

FALTOU

a) Rotação
b) Translação
c) 24
d) Translação

26

FALTOU

a) Rotação
b) Translação
c) 24
d) Translação

27

FALTOU

FALTOU
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Apêndice E
Quadro Comparativo das Respostas do Pré Teste e do Pós Teste da Questão 4:
Alun
o
1

2

3

4

Resposta no Pré Teste

Resposta no Pós Teste

80

5

6

7

8

9

81

10

11

12

13

14

82

15

16

17

18

19

TRANSFERIDO

83

20

21

22

23

Não respondeu

84

24

FALTOU

25

FALTOU

26

FALTOU

27

FALTOU

FALTOU

