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RESUMO 

 

O presente artigo busca apresentar, refletir e avaliar o desenvolvimento do projeto de intervenção 
pedagógica, por meio da implementação de novas estratégias de ensino para que ocorra uma 
mudança na prática docente que de acordo com alguns autores, pode-se ser conhecido como 
professor moderador, pois o mesmo busca a utilização dos meios tecnológicos que o educando traz a 
sala de aula, como celulares, tablets, smartphones, bem como computadores e internet no 
desenvolvimento das atividades pertinentes à disciplina de Física, em especial os conteúdos da 
Astronomia. A utilização da TIC nos processos de ensino e de aprendizagem torna-se um desafio a 
ser superado. E a inovação que se quer na realização da superação dos paradigmas relacionados ao 
ensino, que somente poderá se estabelecer através de propostas inovadoras como, por exemplo, 
pode citar o desenvolvimento desse projeto na escola, pois ao se propor fortalecer e ampliar o 
conhecimento que favorece a aprendizagem, por meio da curiosidade de como funcionam os 
freewares no ensino da Astronomia. Os softwares utilizados foram Google Plays Stores dos celulares 
e tablets desenvolvidos em sala de aula. 
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INTRODUÇÂO 

 

A utilização das atuais tecnologias de informação e comunicação se 

tornaram frequentes no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

Não se pode negar que na escola ela transforma todo processo facilitando e 

estimulando na busca de novas formas de ensinar e aprender.  

A experiência adquirida no desenvolvimento do projeto de intervenção 

pedagógica, que se pretende abordar nesse artigo, visa relatar e analisar as práticas 

pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, a qual se utilizou de programas, 
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softwares ou aplicativos em celulares, tablets, para facilitar a compreensão e o 

ensino dos conteúdos de astronomia apresentado na disciplina de física, 

principalmente no meio acadêmico das instituições de ensino superior, tanto público 

como privada, por contarem com acessórios midiáticos de última geração. 

Com os programas e equipamentos de informática, presentes em seu 

cotidiano cabem a nós educadores, desmistificar este aparato, tornando-o nosso 

aliado no desenvolvimento da prática docente.  

Muitos autores, entre eles MEDEIROS (2002), ARAÚJO (2012), VEIT(2004), 

e outros tantos tem defendido que, na escola, a prática pedagógica tem necessidade 

de criar estratégias que favoreçam a utilização destes meios midiáticos e 

tecnológicos, em todas as disciplinas nos diversos momentos, facilitando o uso de 

maneira mais racional, sem perder o controle da situação. Pode-se perceber que 

muitos professores permanecem leigos tecnologicamente e com a inserção dessas 

tecnologias de comunicação e informação (TIC) em todas as áreas educacionais, 

deverão se aperfeiçoar e buscar aprender, mediar tais atividades, utilizando esse 

potencial tecnológico que os alunos possuem em prol de uma educação mais 

voltada ao universo de interesses juvenil, com foco constante na qualidade de 

ensino.  

A utilização da TIC nos processos de ensino e de aprendizagem apresenta-

se como um desafio a ser enfrentado e assim permite refletir uma busca por 

inovações para a realização da superação do ensino, que somente pode se 

estabelecer através de propostas inovadoras e na constante busca de ampliar o 

conhecimento, as quais favorecem a aprendizagem adotando para isso a 

curiosidade sobre como funcionam os freewares para o ensino da Astronomia, na 

disciplina de física do ensino médio. 

O presente artigo discute sobre a implementação do projeto do Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE, desenvolvido na turma do quarto ano do curso 

de formação de docentes do Colégio Estadual Segismundo Antunes Neto, município 

de Siqueira Campos. Pretende-se apresentar os pontos positivos e negativos que se 

mostraram durante a implementação do mesmo, bem como os variados fatos 

ocorreram em seu desenvolvimento, por meio de relatos, fotos e autoavaliações 

realizadas pelos alunos participantes, possibilitando a busca por novas estratégias 

de ensino e de aprendizagem, demonstrando ser possível tornar os conteúdos mais 

atrativos e prazerosos. 



DESENVOLVIMENTO 

 

No ensino de Física, o computador tem um papel indispensável, que pode 

auxiliar o professor durante as aulas, como uma ferramenta de suporte em uma 

atividade experimental, cujos dados podem ser analisados de uma forma 

instantânea. 

Outro meio de se usar o computador é através de simulações virtuais de um 

determinado fenômeno explicado em sala de aula. Percebe-se que o uso dessa 

ferramenta é uma alternativa que visa melhorar o ensino de física, podemos dizer 

que o valor de uma atividade experimental não está nos cálculos, mais sim na sua 

interpretação física. 

É com essa proposta que o uso de softwares aplicados ao ensino de física 

pode ser usado como um instrumento didático de ensino. As simulações de 

fenômenos físicos são umas das possibilidades de uso do computador como 

ferramenta pedagógica. Essa ferramenta de ensino vai proporcionar uma maneira 

rápida e pratica de o aluno interagir com os conceitos físicos usando softwares de 

física, pois uma das dificuldades enfrentadas pelos alunos no ensino médio é a 

compreensão de vários conteúdos. Dados indicam que há um elevado número de 

reprovações nessa disciplina, infelizmente as características do modelo educacional 

em vigência deixam o conteúdo com uma natureza muitas vezes abstrata. (SOUZA, 

2012, p.2) 

 
 

VALE A PENA REFLETIR 
 
 

As tecnologias utilizadas sempre foram determinantes na busca do 

entendimento dos estudos, em especial no desenvolvimento dos estudos da 

Astronomia, entendendo como se desenvolvem os movimentos das orbitas, entre 

outros. Para isso houve a necessidade de incorporar nos currículos escolares do 

ensino médio, as novas tecnologias como: os telescópios de última geração, 

computadores, tablets, celulares, entre tantos outros aparatos tecnológicos, bem 

como o desenvolvimento de softwares que possibilitam um avanço ao ensino da 

astronomia, assunto que será apresentado neste artigo, e desenvolvido no projeto 

do Programa de Desenvolvimento Educacional o que torna sua aplicabilidade em 



sala de aula muito relevante à sua implementação e implantação nos conteúdos de 

astronomia na disciplina de Física. A fundamentação teórica visa relatar aspectos 

variados na defesa de uso de freewares que auxiliam no conhecimento e no ensino 

da astronomia. 

Para auxiliar no entendimento dos conteúdos de Astronomia na disciplina de 

Física, vamos estudar como se deu o nascimento da Astronomia, relatarmos 

também sobre importância e algumas alternativas para melhoria do ensino de 

Astronomia. 

 
 
1. O nascimento da Astronomia 

 
 

Diversas pesquisas sobre a História da Astronomia mostram que as 

observações de fenômenos astronômicos, não são recentes. Para Oliveira Filho e 

Saraiva, as especulações sobre a natureza do Universo devem remontar aos 

tempos pré-históricos, por isso a astronomia é frequentemente considerada a mais 

antiga das ciências. (OLIVEIRA FILHO e SARAIVA, 2003, p.4). Assim, a Astronomia 

tem sido registrada desde a mais remota antiguidade como o objeto de suprir a 

curiosidade humana. Essa curiosidade influência a humanidade em todos os 

aspectos, desde a antiguidade religiosa até os mais apurados feitos tecnológicos 

existentes atualmente. 

 
Os registros astronômicos mais antigos são datados de aproximadamente 
3000 a.C. Eles são atribuídos aos povos chineses, babilônios, assírios e 
egípcios. Naquela época, o movimento dos astros era estudado com 
objetivos práticos. Entender tais fenômenos foi fundamental para sua 
sobrevivência do homem antigo, pois precisava saber quando plantar, 
quando estocar comida para o inverno, a época de cheia de rios, etc. Para 
esses povos antigos, a astronomia tinha objetivos relacionados até com 
aspectos da astrologia para fazer previsões do futuro, já que, não terem 
qualquer conhecimento das leis da natureza, eles acreditavam que os 
deuses do céu tinham o poder da colheita, da chuva e mesmo da vida. 
(OLIVEIRA FILHO e SARAIVA, 2003, p.4). 

 

Com o objetivo de refletir sobre a importância de ensinar alguns conceitos de 

astronomia na disciplina de Física, cabe aqui a pergunta por que estudar Astronomia 

no ensino médio? Na possibilidade de responder a tal questão, pesquisadores nos 

revelam sua importância para o estudo do universo, por exemplo, quedas de 

asteroides, prever os efeitos das marés, portanto, a astronomia tem o universo como 

laboratório e de acordo com Amaral (2008) 



Astronomia é considerada por muitos cientistas e filósofos o primeiro 
conhecimento humano organizado de forma sistemática. Os primeiros 
passos do homem Pré-histórico neste planeta foram dados sempre com os 
olhos contemplando e buscando desvendar o céu. (AMARAL, 2008, p.14) 

 

Por isso, os conteúdos abordados pela astronomia no Ensino médio 

possibilita a aquisição de conhecimentos que fará parte da historia dos alunos, o 

qual se desvenda o conhecimento já adquirido ao longo de sua historia de vida e seu 

cotidiano. Antes mesmo de ingressar no ensino fundamental, muitos dos fenômenos 

são apresentados por meio da televisão, revistas e jornais. Entretanto, os educando 

comumente não conseguem relacioná-los com o conteúdo ministrado em sala de 

aula. Vale ressaltar que a Astronomia, como parte integrante da ciência, não é 

estagnada, e necessita passar por revisões e avanços constantes, assim devem 

fazer parte da formação desses alunos. 

O uso de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) como estratégia 

de ensino dos conteúdos de Física tem sido considerado como uma das maneiras 

mais frutíferas e atrativas de se minimizar as dificuldades enfrentadas no processo 

de ensino-aprendizagem dessa disciplina, e esta também, de acordo com as 

propostas atuais abordadas nas diretrizes curriculares. 

Diante dessa nova realidade e de acordo com as orientações das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica da disciplina de Física (2008) salienta que, 

Convivemos, diariamente, professores e estudantes, com aparatos 
tecnológicos dos mais simples aos mais sofisticados, em nossas casas e no 
ambiente escolar: retroprojetores, televisores, aparelhos de vídeo cassete e 
DVD, computador, dentre outros. Portanto, não se trata mais de ser a favor 
ou ser contra, a sua utilização, mas de planejar o uso do recurso 
tecnológico conforme a necessidade, a serviço de uma formação integral 
dos sujeitos, de modo a permitir o acesso, a interação e, também, o controle 
das tecnologias e de seus efeitos. (DCEB – FÍSICA, 2008, p.77). 

 

O estudo realizado para construir a fundamentação teórica desse projeto, 

mostra que muitos são os autores que defendem a utilização de softwares em sala 

de aula, no ensino de astronomia para que a aprendizagem seja de fato prazerosa e 

de fácil compreensão, como nos afirma Medeiros (2002)  

acredita-se que os softwares de astronomia possa ser usado para atender 
diversas competências e habilidades preconizadas nos PCN, envolvendo 
aspectos práticos e constituindo alternativa aos livros didáticos, deixando os 
professores livres para intervir no espaço de aprendizagem. Nesse 
contexto, tendo claros os objetivos educacionais pretendidos fica mais fácil 
utilizar as ferramentas tecnológicas a fim de que os alunos compreendam 
os conceitos, construindo seu conhecimento na medida em que se torna um 
agente que participa, interage, constrói, discute e modifica seu pensamento. 
(MEDEIROS, 2002, p. 84). 

 



Diante destes pressupostos, podemos dizer que as simulações interativas 

utilizadas em softwares livres de astronomia podem ser mediadoras da 

aprendizagem significativa dos conceitos de Astronomia. Porém, a de se considerar 

que a utilização de freewares de astronomia e suas possibilidades de aplicabilidade 

não bastam para efetivos ensino e aprendizagem, como nos afirma Dorneles, Araujo 

e Veit (2004) em sua reflexão sobre o uso de software no ensino da Física. 

Para isso o professor deve ter consciência da necessidade de incorporar em 

sua prática pedagógica experiências que facilite o aprendizado, mas ainda não se 

tem visto esta mudança em sala de aula, como afirma Dorneles, Araújo e Veit (2004) 

que defendem o uso das novas tecnologias como experimentos didáticos.  

É praticamente consensual entre professores de Física que o uso de 
experimentos didáticos é um componente indispensável no ensino da 
disciplina, porém muitos deles não são capazes de especificar claramente o 
que se espera do uso de atividades experimentais (AE) e confessam que 
poucos as usam em suas aulas. (DORNELES, ARAÚJO e VEIT, 2004, p.1) 
 

Refletir sobre a utilização dos recursos tecnológicos para o estudo da 

astronomia pode ser de grande valia para o aprendizado. Através dessa experiência, 

acredita-se que serão valorizados os conhecimentos prévios dos alunos em relação 

à facilidade que eles possuem em manusear esses aparelhos. 

Propor um aprendizado com uso de freeware no ensino de conteúdos da 

astronomia, requer uma quebra de paradigmas no ensino frente a possibilidade de 

aprendizagem, se torna um desafio a ser enfrentado e superado por todo professor 

comprometido com a educação de qualidade. 

Ao desenvolver os conceitos da Astronomia na disciplina de Física, o 

professor pode propor atividades que reforcem a pesquisa e a compreensão de 

conteúdos importantes e apresentados nas Diretrizes Curriculares de Física. 

A unidade didático pedagógica apresentada no desenvolvimento desse 

projeto exemplifica como os softwares poderão ser utilizado, em especial o Play 

Store, para que o mesmo favoreça a aprendizagem de diversos conteúdos da 

Astronomia.  O material pedagógico teve sua aplicação no período da 

implementação do projeto, para exemplificar a metodologia utilizada para essa 

aplicação neste artigo da seguinte forma: 

 

 

  



COMO ACESSAR? 

Para isso, ao acessar a Play Store, o aparelho deve estar conectado a uma 

rede sem fio, via wi-fi ou uma antena de celular na tela inicial do celular ou tablet, e 

esclarece também que se os aparelhos tiverem processador Android consegue-se 

abrir o arquivo Play Store, que pode ser utilizado diretamente, pois irá aparecer uma 

tela de busca.  

Após os alunos devem realizar a pesquisa digitando como, por exemplo: 

Sistema Solar, Estrela, Galáxia, etc. Observa-se que aparecerão inúmeros 

freewares. Ao lado dos freewares pergunta se quer abrir o arquivo ou salvar, 

procura-se responder seguintes as questões desse dispositivo sobre o sistema solar, 

bem como algumas utilidades para o estudo de astronomia. 

A questão que os alunos em grupo devem responder diz respeito aos 

aspectos importantes sobre os planetas e satélites, como por exemplo: Quantos 

satélites têm os seguintes planetas; Marte, Vênus, Saturno, Mercúrio, entre outros; é 

possível citar os nomes desses satélites? Quais são os planetas sólidos? Quais são 

os planetas gasosos? Os grupos deve apresentar um relatório que explicite os 

potenciais dos freewares utilizados; bem como citar outras utilidades encontradas 

durante o desenvolvimento do projeto.  

Outra pesquisa que poderão realizar refere-se às Galáxias, como por 

exemplo: Qual é o nome da nossa galáxia? O que são aglomerados de galáxias? O 

que são grupos de galáxias? Qual é o nome da galáxia mais próxima da nossa? Na 

pesquisa sobre as Estrela, as questões poderão ser: Citar o nome das estrelas mais 

próxima do sol; citar o nome das 05 maiores estrelas; o que é uma nebulosa; citar 

mais utilidades do dispositivo aplicado nessa pesquisa. 

Assim sendo, a aplicação do aplicativo em questão fez com que os alunos 

se envolvessem nos conteúdos abordados, e consequentemente a aquisição da 

aprendizagem desses fossem reforçados e integrado a sua vivencia por meio da 

experiência em sala de aula. Pode-se observar a satisfação entre os grupos ao 

realizar a implementação desse projeto em sala de aula. 

O que reflete as palavras de SANMARTI (2002, p.192) ao afirmar que "é de 

extrema importância que cada aluno encontre sua própria forma de expressar seus 

conhecimentos"; sugere, como atividade de síntese, uma produção de texto 

individual do aluno como referência à compreensão dos conceitos essenciais 



desenvolvidos nas aulas. 

Posteriormente, em sala de aula, essa produção pode ser melhorada 

partindo da interação com o professor, com os demais alunos em pequenos grupos. 

Entendemos que a avaliação deve ser contínua e permanente. Ao longo do 

desenvolvimento de cada atividade o professor poderá avaliar os avanços e as 

dificuldades encontradas pelos grupos, no manejo e entendimento ao utilizar os 

Freewares dos celulares, tablets para o estudo da Astronomia. 

A implementação projeto se deu entre os meses de março a agosto de 2015, 

com as seguintes etapas: 

 

 Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica nas escolas para os 

alunos do quarto ano do curso de formação de Docentes e a comunidade 

escolar do colégio estadual Prof. Segismundo Antunes Neto – CEPSAN. 

 Formação de grupos de pesquisas e distribuição dos temas que foram 

abordados para a implementação do projeto. 

 Discussão e debate dos grupos sobre as possíveis alternativas para a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de 

astronomia na disciplina de física. 

 Pesquisas realizadas pelos grupos dos aplicativos de Astronomia sendo o 

mais utilizado o Play Store dos aparelhos de celulares e tablets, nesta etapa 

teve a preparação do laboratório e coleta de materiais para a confecção dos 

planetários e galáxias. 

 Na etapa seguinte, os alunos realizara a confecção dos aterias de estudos, os 

grupos pudera expor sua pesquisa e apresentação e plenária a todos outros 

grupos e a comunidade escolar. 

 



 

Figura1: foto dos alunos confeccionando materiais em grupo - 2015 

 

 A etapa final foi montada uma exposição de fotos, vídeos e maquetes 

confeccionados pelos grupos e a entrega de relatórios e avaliações dos 

trabalhos apresentados a todos os alunos do colégio. 

 

 

Figura 2: fotos dos alunos apresentando o funcionamento do freeware - 2015 

 

Assim sendo o projeto mostrou-se viável e necessário para a renovação da 

prática docente, pode-se afirmar que o projeto desenvolvido possibilita um avanço 

no ensino dos conteúdos de astronomia, favorecendo a aprendizagem de maneira 

significativa para os alunos. 

Apesar dos pontos positivos, a implementação teve seus aspectos negativos 

que no percurso e desenvolvimento desse projeto, um dos pontos negativos 



apresentados se refere a falta de disponibilidade do wi–fi em sala de aula, pois o 

objetivo principal desse desenvolvimento está na incorporação de novas 

metodologias e os aplicativos disponíveis na internet para serem utilizados e 

celulares e tabletes em sala de aula. 

O depoimento de um dos alunos participantes dos grupos na implementação 

do projeto de intervenção pedagógica, pode afirmar que todo o desenvolvimento do 

projeto atende as expectativas de aprendizagem que segundo eles, 

 
Google Sky Map é mais que um aplicativo em sua fase beta, porém faltam-
lhe algumas funções. Seria genial, por exemplo, se fosse possível conhecer 
ais detalhes sobre certa estrela quando se toca nela. De qualquer maneira, 
a função de pesquisa esta tão bem arquitetada que e um verdadeiro prazer 
viajar pelo céu com o Google Sky Map.  

 

Outras considerações relatadas durante a realização do Grupo de Trabalho 

em Rede (GTR-2015), em que teve a participação dos vários professores das 

disciplinas de física, Ciências e Matemática, em suas considerações em fórum de 

discussão, diários e atividades que versou sobre a importância de novas formas de 

ensinar e como a utilização das novas tecnologias em sala de aula pode colaborar 

para a efetivação da aprendizagem e que as ferramentas que são possíveis de 

serem utilizadas em sala. 

De acordo com as colocações dos professores participantes do Grupo de 

Trabalho em Rede – GTR a utilização de aplicativos em celulares e tabletes em sala 

é importante, mas depende de alguns fatores como observa em um fórum, 

 

[...], mas o principal obstáculo para que isto seja feito na verdade é a 
imaturidade dos alunos quanto ao processo de ensino aprendizagem que 
tem se mostrado cada vez maior. É pequeno o número de alunos que 
realmente encara a utilização dos celulares em sala de aula como um 
recurso de aprendizagem. A maioria deles prefere navegar em sites de 
relacionamento social como o facebook e instagram ou utilizar aplicativos 
com o mesmo propósito, como o whatsapp, mesmo quando não permitimos. 
Tenho refletido muito sobre isso, e realmente não tenho encontrado uma 
solução satisfatória. Se mesmo quando dizemos não eles dão um jeito de 
navegar nas redes sociais, imagine quando estiverem com o celular nas 
mãos com o consentimento dos professores. Quanto ao uso da rede da 
escola, algumas escolas têm o wi-fi disponível, mas não liberado aos 
alunos. Para que sua utilização pudesse ocorre de forma salutar deveria ser 
criada uma senha que ficasse ativa somente durante a aula do professor e 
que fosse divulgada momentos antes. Após a aula a senha seria bloqueada 
e no caso de outros professores querem utilizar o wi-fi novamente em outra 
turma, ela seria reativada, mas com outra combinação alfanumérica. 
Obviamente a viabilização disto caberia a um técnico de informática, o que 
geraria custos para escola.  

 
 



Dentre tantas considerações dos professores participantes, outra que pode 

ser apresentada diz respeito à utilização das novas tecnologias em sala de aula, 

afirma que 

Em relação ao uso de TIC no ensino, vejo que passamos por duas grandes 
dificuldades: uma é nós professores sairmos da zona de conforto, ou seja, 
precisamos aprender o novo, e para tal, de bons cursos de capacitação. A 
outra, é desenvolver a consciência de nossos estudantes a respeito das 
novas tecnologias, principalmente das tecnologias móveis, como 
especificamente o celular... Hoje o celular é utilizado pelos jovens mais 
como entretenimento e não como uma ferramenta útil para adquirir 
conhecimento e até mesmo facilitar a vida cotidiana, através de aplicativos 
de bancos, buscas, compras etc... 
É indiscutível a meu ver a necessidade da inserção do uso de TIC, 
principalmente na disciplina de Física, já que esse mundo tecnológico que 
vivemos hoje é graças ao desenvolvimento do conhecimento elaborado 
principalmente nas áreas de Física e Química, porém a preparação dos 
professores e da comunidade escolar como um todo para um uso 
consciente dessas ferramentas ainda está deixando muito a desejar.  
 

Como pudemos constatar, as tecnologias têm colaborado e pode colaborar, 

ainda mais, para o processo de ensino e aprendizagem, bastando para isso que o 

professor se disponha a elaborar projetos interessantes e estimulantes para os 

alunos participem de forma efetiva na busca do conhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a intenção de disponibilizar aos alunos uma ferramenta didática 

alternativa e eficiente, acreditamos que à utilização dos Freewares disponíveis em 

celular e ou tablet como recurso didático, possa despertar maior interesse dos 

alunos durante a aula e favorecer uma melhor compreensão dos conteúdos da 

Astronomia na disciplina de Física. 

O projeto desenvolvido no colégio não se encerra com sua implementação e 

finalização do período proposto, sendo assim passa a ser apenas um despertar de 

um começo que se descortina para a eterna busca de novas maneiras e estratégias 

de ensino que fortalece o processo de ensino e de aprendizagem. 

Pois o mundo, a sociedade, a educação vive um acelerado desenvolvimento, 

e que a tecnologia esta presente direta ou indiretamente em atividades bastante 

comuns. E tem-se a consciência que a escola para cumprir sua função de contribuir 

para a formação de indivíduos que possa exercer plenamente sua cidadania, 

participando dos processos de transformação e construção da realidade, deve estar 

aberta e incorporar novos hábitos, comportamentos percepções e demandas e o 



programa de desenvolvimento educacional – PDE, tem contribuído para este 

avanço, o que se pode observar nas avaliações e auto-avaliações realizadas pelos 

alunos do pequeno e do grande grupo em seus relatórios. 

Pode-se observar também que a novidade pode gerar constrangimento e até 

preconceitos entre os professores e alunos, devido a isso é que o Programa de 

Desenvolvimento Educacional tem colaborado com a mudança de paradigma no 

sistema educacional, pode-se perceber que a simples presença das tecnologias na 

escola não é, por si só, garantia de maior qualidade na educação, pois a utilização 

da mesma e sala de aula deve servir para enriquecer o ambiente educacional, 

propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, critica, 

e criativa parte de alunos e professor. 
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