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RESUMO
Neste trabalho, apresentamos um produto que consiste numa atividade pedagógica,
na forma de apresentação de um Museu Virtual. Esta é dirigida a alunos do Ensino
Médio (mais especificamente na área de Física), tendo como objetivo central
propiciar-lhes um maior conhecimento sobre o telescópio e alguns conceitos de
Óptica. Fundamentamos nosso trabalho nas teorias de aprendizagem de Schön. Ao
longo da apresentação buscamos inserir conceitos e simulações que prendessem a
atenção do aluno, no sentido de despertá-lo a ter um maior interesse pelo estudo,
bem como obter performance mais eficaz dentro da realidade do ensinoaprendizagem. Todas as atividades foram testadas com catorze professores de
Física, na sua maioria residentes e atuantes na cidade de Patos de Minas/MG.
A avaliação do produto foi feita através de um questionário, aplicado a estes
professores, no sentido de identificar seu grau de efetividade e de sua possível
aplicação aos alunos, na transmissão e assimilação de seu conteúdo. Os resultados
obtidos, através dos levantamentos qualitativo e quantitativo das respostas, mostram
a aprovação do produto como uma ferramenta significativa no ensino-aprendizagem.
Palavras-Chave: museu; museu virtual; ensino-aprendizagem; óptica; telescópio.

ABSTRACT

In this paper, we present a product consisting in a pedagogical activity, in a form of
presentation of Virtual Museum. This is aimed in high school students (specifically in
the area of Physics), having as the main objective to provide them greater insight into
the telescope and some concepts of Optics. We based our work on the learning
theories of Schön. Throughout the presentation we tried to insert concepts and
simulations to catch the student’s attention, in order to rouse them to take a greater
interest in the study and obtain more effective performance within the reality of
teaching-learning. All activities were tested with fourteen physics teachers, mostly
residing and working in the city of Patos de Minas/MG.
The product evaluation was done through a questionnaire answered by these
teachers in order to identify its degree of effectiveness and its possible application to
students in the transmission and assimilation of its content. The results obtained
through surveys of qualitative and quantitative responses, show the product approval
as a significant tool in the teaching-learning process.
Keywords: museum; virtual museum; teaching-learning; optics; telescope.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

O autor desta dissertação graduou-se em Física, em 2007, pelo UNIPAM e
obteve a pós-graduação na mesma área pela UFLA, em 2009. É professor desde a
década de 1990 (informalidade), e a partir de janeiro de 2008 leciona em colégios e
faculdades privadas. Em agosto de 2011 é contratado pela Faculdade FPM, na
cidade de Patos de Minas, em que leciona até os dias atuais, tendo trabalhado as
disciplinas Física I, Física II e Física III, nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia
Elétrica.
No Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física, pela
PUCMINAS, uma de suas exigências é o desenvolvimento de um produto
pedagógico relacionado ao ensino da área em questão.
Surgiu, então, a ideia de se fazer um trabalho, o qual busca incentivar alunos
e professores ao ensino, à aprendizagem e à pesquisa. Na qualidade de educador,
vi-me no desejo de desenvolver uma ferramenta pedagógica que incentive o
discente aos estudos, bem como a ter interesse e uma maior motivação pelo ensino
de Física.

1.2

Objeto de estudo

É notório o quanto a tecnologia, em particular a informática, vem sido
desenvolvida nos últimos tempos. No ensino de Física, por suas características,
existem formas de utilizar a Informática Educativa que podem ser de grande valia
em sala de aula (MACEDO, 2013). Na área da docência, porém, nota-se que as
práticas pedagógicas não acompanharam o mesmo ritmo de crescimento, pois o
processo cognitivo de nosso ser está ligado diretamente ao avanço e à evolução
biológica. Diferentemente do ser humano, a computação teve sua evolução em
escala exponencial, possibilitando novas tecnologias e ferramentas para o
desenvolvimento como um todo, incluindo o ensino-aprendizado.
Nestes últimos anos as tecnologias digitais vêm se inserindo nas escolas e
assumindo cada vez mais importância como instrumento de inovação para a
aquisição

dos

conhecimentos.

Os

recursos

tecnológicos

digitais

não

só
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redimensionam as condições de acesso às fontes de informações, como também
ampliam as possibilidades de aprendizagem, através do uso de simulações,
manipulações simbólicas e múltiplas formas de representação (VASCONCELOS,
2000)
É importante lembrar que a utilização de ferramentas pedagógicas, dentro e
fora da sala de aula, provoca o aluno no sentido de incentivá-lo a ter um maior
contato com as ciências, o que lhe traz benefício na sua performance de
aprendizado. Através da alta tecnologia apresentada nos dias atuais, com sua
consequente globalização, tornou-se viável, e porque não necessário, o acesso ao
aprendizado por diferentes formas, inclusive mais práticas e atrativas do que as
apresentadas em sala de aula (MARANDINO, 2008).
Dentro deste contexto, destacamos o museu virtual. Sobre este, entende-se
como um espaço paralelo e complementar, que privilegia a mediação da relação do
usuário com o patrimônio. As tecnologias digitais e a internet podem ampliar e dar
novos significados à informação que um museu proporciona ao público (OLIVEIRA,
2007),
Neste trabalho, apresentamos o Museu Virtual do Telescópio (no Apêndice B
iremos abordar mais minuciosamente sobre o MVT). Através deste instrumento
pedagógico, desejamos fazer (sem a pretensão de completeza) uma breve
abordagem sobre a história e evolução do telescópio, na linha do tempo, destacando
as invenções mais significativas e seus autores. Este trabalho também apresenta
atividades experimentais, através das quais o aluno pode interagir com o mesmo.
Esta ferramenta é direcionada mais especificamente aos alunos do Ensino Médio,
podendo seu conteúdo ser trabalhado dentro da Física, na observação de alguns
conceitos sobre Óptica.

1.3

Justificativa

Objetivando o aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, faz-se
necessário investir em novas propostas para a viabilização e motivação de
professores e alunos, fazendo com que sejam apresentados objetivos definidos para
a aprendizagem. É inegável que a escola precisa acompanhar a evolução
tecnológica e tirar o máximo de proveito dos benefícios que esta é capaz de
proporcionar (BRASIL, 2006). Dentro desta ótica do aprimoramento do ensino e da
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aprendizagem, novas perspectivas estão colocadas para a educação, quer seja
formal, não-formal ou informal; pensar diferentes formas de popularizar a ciência e
de integrá-la à educação.
Os museus e centros de ciência têm tido um papel fundamental nesse
processo se considerarmos as diversas realidades existentes no País, em que cada
um desenvolve seu trabalho a partir das expectativas do público e das necessidades
colocadas regionalmente pela sua população (BRITO, 2008). Mais especificamente,
museus voltados à ciência não tem como tema central o “passado”, mas procuram,
sim, apresentar experimentos e tecnologias contemporâneos.
Esperamos que a introdução de uma ferramenta nova, no sentido de fazer
com que a abordagem se torne mais atrativa, possa contribuir para um maior
interesse dos alunos no aprendizado. Sendo assim, propomos um trabalho virtual
sobre o telescópio, sua história e evolução, no qual apresentamos, além do assunto
central, alguns instrumentos de interação, através de atividades que possibilitam ao
aluno sair de uma posição passiva e interaja com o produto.
Escolhemos o museu virtual por se tratar de uma ferramenta democrática,
aberta a todas as classes sociais, de fácil acesso, pois não há a obrigação de
locomoção para conectar-se. O aluno poderá fazê-lo sem sair do conforto de sua
casa, não havendo necessidade de ir até à escola, biblioteca ou até mesmo a um
museu. A mídia é suporte importante na trilha cognitiva. O aprendizado, quando se
prolonga para fora da escola, transforma emoções em reflexões e o prazer em
oportunidade a mais para análise crítica (RIBEIRO, 2009).
Também procuramos apresentar este Museu Virtual numa abordagem
objetiva e descomplicada, facilitando, assim, o entendimento por parte do aluno ou
usuário qualquer.

1.4

Hipótese defendida

Em se tratando de aprendizagem, os recursos didáticos nos são
apresentados como ferramentas essenciais para que se obtenha uma maior e mais
concreta absorção do conhecimento por parte do aluno. Deste modo, faz-se
necessário a busca de novas formas de explanação e apresentação dos conteúdos,
as quais possam prender a atenção do usuário. Neste aspecto, como ferramenta
pedagógica, se enquadram os museus e, dentre estes, o virtual. O desenvolvimento
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de museus e exposições virtuais de ciências contribui para a qualificação do ensino
das ciências, com ênfase na criatividade, experimentação, argumentação e
interdisciplinaridade (EICHLER, 2007).
Entender as especificidades da educação em museu tem sido um dos focos
de reflexão, assumindo, como hipótese de trabalho, que esses espaços possuem
características particulares que implicam num tipo de educação específica, nomeada
por educação não-formal. O museu virtual é essencialmente sem fronteiras,
capaz de criar um diálogo virtual com o visitante, dando-lhe uma visão dinâmica e
multidisciplinar, um verdadeiro laboratório de experimentação (MUCHACHO, 2005).
Os museus apresentam características especificas que ganham contornos
próprios, não só o objeto, mas também o tempo, o espaço e a linguagem. São
espaços diferentes da escola, com cultura própria, ritos próprios, com códigos
específicos, sendo considerados, então, como um espaço particular. É importante o
aprofundamento numa “pedagogia de museu”, procurando a compreensão do
sistema didático existente nesse espaço (MARANDINO, 2001)
Tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, o uso da mídia eletrônica
pode exercer uma função essencial no aprendizado, favorecendo tanto aos
professores quanto aos alunos a exposição, bem como a absorção de conteúdos
programáticos. No caso do Museu Virtual, este pode oferecer ao aluno uma
comodidade substancial, principalmente no que tange à facilidade em acessá-lo, já
que poderá fazê-lo inclusive sem sair de casa. O ciberespaço1 fornece novas
perspectivas no âmbito da comunicação em museus, não mais estando restrito a um
espaço físico, podendo manifestar-se no espaço virtual, sem limitação de território
(MAGALDI, 2010). Neste sentido, esta ferramenta oferece uma relevante
contribuição.
Por isso, a nossa sugestão de se produzir um Museu Virtual, considerando-o
como uma importante ferramenta de ensino-aprendizagem. Procuramos elaborar
atividades que oferecessem ao aluno a possibilidade de interação, com o objetivo de
levá-lo a usar velhos conceitos, bem como de fazer observações e deduções,
desenvolvendo novas concepções.

1

Uma das denominações utilizadas para a designação da web, do espaço virtual.
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1.5

A estruturação da dissertação

No estudo de Óptica, no Ensino Médio, busca-se estudar e analisar as
imagens, como estas são formadas e seu comportamento em relação aos espelhos
e lentes utilizadas na sua formação. É neste contexto que apresentamos o nosso
trabalho, no sentido de proporcionar ao aluno atividades interativas (mesmo se
virtualmente), as quais podem levá-lo a melhor compreender a formação das
imagens e também de alguns aspectos que a influenciam. Consideramos válido este
trabalho pois, além de ver este conteúdo na escola, o aluno no cotidiano irá se ver
envolvido em situações nas quais fotos e imagens estejam presentes.
No desenvolvimento do projeto, que resultou na elaboração do produto,
consideramos três aspectos principais:
i–

Desenvolvimento de novos conceitos;

ii –

Adoção de um referencial teórico-pedagógico;

iii –

Metodologia a ser aplicada nas atividades.

Na parte de conceitos, procuramos elaborar atividades interativas que
oferecessem ao aluno a possibilidade de aprender alguns conceitos básicos sobre
Óptica, a partir de investigações fundamentadas nas teorias de Schön2.
Considerando que uma abordagem experimental facilita a formação de novos
conceitos físicos e o aprimoramento das relações conceituais, adotamos uma
metodologia direcionada para a prática, sendo em nosso caso o laboratório de
informática, pois nosso produto pressupõe o uso de um computador.
No capítulo 1 deste trabalho, trazemos ao aluno uma breve exposição sobre o
Museu Virtual do Telescópio, sua descrição e seus objetivos, bem como damos um
direcionamento de como navegar e explorar o produto, de modo a obter melhores
resultados.
Apresentamos no capítulo 2 a fundamentação teórico-pedagógica, que
norteou o desenvolvimento do produto. Como produto final dessa dissertação,
trazemos, no Apêndice B, uma apresentação (através do aplicativo Power Point3)
2

Donald Schön (1930 - 1997): pedagogo estadunidense que estudou sobre a reflexão na educação.
Para que se obtenha maior aproveitamento nas atividades, deve-se utilizar a versão mínima 2007
do Power Point.
3
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contendo tanto parte teórica quanto experimental. Esta apresentação pode ser
aplicada no laboratório de informática, e é recomendada para alunos do Ensino
Médio, direcionada mais especificamente àqueles que estejam estudando Óptica.
No Apêndice A, trazemos o Guia para o Professor, com informações técnicas e
pedagógicas acerca do MVT.
No capítulo 3, apresentamos a metodologia adotada e a análise dos
resultados. Por fim, encerramos este trabalho com as conclusões, o capítulo 4,

1.6

O trabalho proposto e o incentivo à reflexão

Percebemos, por experiência própria, que ao longo dos anos escolares o
aluno deve participar de atividades que contribuem para o desenvolvimento de
habilidades voltadas para aplicação do conhecimento em situações práticas. Por
isso, propusemos um material que, além de uma exposição teórica, explora o uso
experimental (laboratório de informática). Acreditamos que o aluno do Ensino Médio
além de conhecer precisa praticar e fazer, observando e tirando suas próprias
conclusões.”Devemos ensinar aos alunos não as coisas da Física, mas sim
proporcionar que eles reflitam e compreendam a Física das coisas”. (Informação
verbal)4.
Visando uma melhor e mais facilitada formação do aluno, no Apêndice B
deste trabalho, propomos uma sequência de atividades, direcionadas para o ensino
de Física (Óptica), que visa oferecer ao aluno a oportunidade de realizar
experimentos, atuar individualmente ou em equipe, aplicar conhecimentos
adquiridos, analisar e interpretar novas situações, usar ferramentas computacionais,
rever seus conceitos e formar novos, além de debater e discutir sobre as
observações e ações realizadas. As atividades propostas neste trabalho constam
desde simples observações de imagens até interações, em que o aluno pode
diretamente interagir e interferir nas experiências.
Acredita-se que a inserção de novas tecnologias, como simulações e o uso da
internet, contribuirão bastante na exploração, pelo aluno, das inúmeras conexões
entre os conhecimentos científicos básicos, os fenômenos naturais e as aplicações
Colocação feita pela Professora Dra. Yassuko Housome, em aula da disciplina EFEB – Ensino de
Física na Educação Básica, no curso do Mestrado em Ensino de Física, PUC MINAS, em fevereiro de
2011.
4
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tecnológicas. Neste aspecto, salientamos a importância de outra ferramenta por nós
utilizada, que são os applets5. Estes são programas leves e rápidos, necessitando
de pouco tempo para serem carregados no computador. A sua utilização é
relativamente simples, não necessitando de muitas explicações para seu manuseio.
A maioria dos estudantes aprende rapidamente a manipulá-los (Macedo et al).
Figura 1: Exemplo de applet utilizado neste trabalho (slide 24)

Fonte: SPUTNIK, 2013

Nas simulações interativas, o usuário pode alterar vários parâmetros, explorando a
situação física representada, verificando as implicações das alterações feitas no
comportamento do fenômeno estudado.
Salientando ainda a importância dos applets, como ferramenta pedagógica,
sendo que o processo de aprendizagem torna-se mais efetivo se a utilização de
animações não for apenas um acessório, estando incorporada à atividade docente
como um elemento didático. O professor poderá elaborar atividades de forma que,
para responder as perguntas, os alunos tenham que interagir com as simulações,
aproveitando as principais vantagens de sua utilização, como a animação e a
interação (Macedo et al, 2013).
Desta maneira, colocamos nosso trabalho em alinhamento com a teoria de
Schön, desde que um dos objetivos do produto é o de levar o aluno à reflexão, a
pensar, agir, a repensar e a reagir. Com isso, nosso trabalho oferece ao aluno a
oportunidade de rever conceitos antigos e a formular novos, e também a tirar
conclusões sobre as ações efetuadas.
5

Pequenos programas aplicativos para uso em computadores. Podem apresentar simulações e
atividades interativas ao internauta. Os applets são escritos em linguagem Java.
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2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-PEDAGÓGICA

2.1

Introdução

Para que tenhamos verdadeiras mudanças nas ferramentas e práticas do
ensino, convém rever antigas formas de relacionamentos entre professores e alunos
e as práticas pedagógicas

aplicadas. Muitos fatores interferem direta e

positivamente no processo ensino-aprendizagem, dentre os quais incluem-se novas
e atualizadas ferramentas de ensino, bem como abordagens corretas dos
conteúdos, capazes de prender a atenção e o interesse dos alunos, levando-os a um
aprendizado efetivo.
O pedagogo norte-americano Donald Schön fundamenta seu trabalho na
teoria da investigação de John Dewey6, em que se enfatiza o “fazer” na
aprendizagem. Enfatiza que devemos evitar ensinar ao aluno aquilo que é esperado
que ele saiba ou descubra por si mesmo, mas porém, pode-se instruí-lo:
“Ele tem que enxergar, por si próprio e à sua maneira, as relações entre
meios e métodos empregados e resultados atingidos. Ninguém mais pode
ver por ele, e ele não poderá ver apenas ‘falando-se’ a ele, mesmo que o
falar correto possa guiar seu olhar e ajudá-lo a ver que ele precisa ver”
(DEWEY apud SCHÖN, 2000, p. 25).

Neste sentido, Schön propõe nova epistemologia da prática, que é embasada
em conceitos de conhecimento na ação e na reflexão na ação. Shön (2000) defende
que o conhecimento na ação é o componente diretamente relacionado com o saberfazer, é espontâneo, implícito e que surge na ação, ou seja, um conhecimento tácito.
Deste modo, a reflexão se revela a partir de situações inesperadas produzidas pela
ação e nem sempre o conhecimento na ação é suficiente (CRUZ, 2009)
Schön (2000) considera que há três tipos de reflexões:

i - a reflexão sobre a ação;
ii – a reflexão na ação;
iii – reflexão sobre a reflexão na ação.

6

John Dewey (1859 -1952): filósofo e pedagogo norte-americano.
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O conhecimento na ação toma uma dimensão importante no aprendizado,
pois entende ser ele que permite o agir. Valoriza-se a reflexão na ação, pois esta diz
respeito às observações e às reflexões. A descrição consciente dessas ações leva a
um movimento gerador de mudanças, que conduz a novas pistas para soluções de
problemas de aprendizagem. O pensamento crítico sobre a ação pode levar o aluno
a elaborar novas estratégias de atuação, ressaltando que a reflexão na ação pode
servir como gerador de conhecimento, uma vez que, refletindo a ação passada, o
aluno pode se ver em condições de fazer novas deduções e descobertas, formando
novos conceitos.
Neste sentido, em nosso produto (Apêndice B), quando propomos as
atividades (observações, análises e simulações), sugerimos que as tarefas podem
ser feitas individualmente ou em pequenos grupos (dois ou três estudantes por
computador7). Assim, propiciamos aos alunos situações que lhes possibilite refletir
sobre as situações apresentadas, sobre suas ações, e que, após reflexões
posteriores, chegam às suas próprias conclusões, sem a intervenção direta do
professor. A essa dinâmica Schön a chama de reflexão sobre a reflexão na ação.
Um estudante pode refletir sobre suas ações com o objetivo de descobrir o
que ajuda ou prejudica sua aprendizagem. Podemos dizer que os alunos aprendem
através da ação (fazendo), enquanto o educador deve ser o mediador, não
exercendo apenas o mero papel de professor, mas procurando auxiliar o aluno
demonstrando, aconselhando, questionando e criticando. O professor dá uma
instrução, observa as ações do aluno, o instrui e orienta no sentido de refazer e
observar a ação feita, incentivando-o a corrigir o erro que discerniu (SCHÖN, 2000).
Para a elaboração, a aplicação e a análise dos resultados obtidos pelas
atividades interativas propostas, como dito anteriormente, optamos por referencial
teórico a teoria reflexiva de Donald Schön. Ainda no capítulo 2, trazemos, de forma
sucinta, pontos relevantes desta teoria mostrando sua aplicação em nosso trabalho.

7

De preferência, as atividades devem ser feitas individualmente. Sugerimos fazê-las, também, em
grupos de dois ou três alunos pelo fato de que a maioria das escolas brasileiras não oferece um
computador por aluno. Em contra partida, há um fato positivo se feitas em grupos: os alunos podem
debater e trocar ideias acerca do que ocorre nas atividades, o que é salutar no
ensino-aprendizagem.
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2.2

A teoria reflexiva de Schön
Donald Alan Schön (1930 – 1997), filósofo, pedagogo e pesquisador

norte-americano, nasceu em Boston, nos Estados Unidos da América. Graduou-se
inicialmente em Filosofia, em 1951. Em Harvard, obteve os títulos de mestre e doutor
em Filosofia. Sua tese de doutorado foi baseada nas teorias de John Dewey.
Em 1928, Dewey explicava à Revista Time, de forma bem mais elaborada,
que Educação é “a reconstrução ou reorganização da experiência adicionada ao
significado da experiência, e que amplia a capacidade de conduzir o destino da
experiência subsequente” (TIME, 1928 apud Santos). Esta concepção, que valoriza
ao mesmo tempo o fazer e o pensar sobre o fazer, ainda se mostra atual. Ela
marcou o rompimento com as ‘relações de autoridade, tradição, obediência e
submissão’ que, para Dewey, caracterizavam a Educação nos Estados Unidos até o
início do século XX (SANTOS, 2008).
Com Dewey se deu o surgimento desta perspectiva ao nível de formação de
professores.

Em 1933, este pedagogo defendia que no ensino reflexivo fosse

considerado “o exame ativo, persistente e cuidadoso de todas as crenças ou
supostas formas de conhecimento, à luz dos fundamentos que as sustentam e das
conclusões para que tendem” (VASCONCELOS, 2000). “É fácil identificar, nos
escritos de Dewey, referências à importância da ação reflexiva nos processos de
ensino e aprendizagem” (SANTOS).
Boa parte dessa atualidade se deve a Schön. Na década de 1970, ele refinou
muitas das noções de Dewey sobre Filosofia e Educação para propor uma nova
prática para a formação de profissionais. Essa proposta foi delineada de forma
abrangente em dois livros: O Profissional Reflexivo (The Reflective Practitioner), de
1983, e Formação de Profissionais Reflexivos (Educating the Reflective Prcatitioner),
de 1987.
Schön contextualizou historicamente como o processo educacional resultou
quase numa ruptura entre teoria, prática e pesquisa, chegando ao ponto dos alunos
questionarem se o conteúdo puro, visto em sala de aula, teria uma ligação mais
expressiva com a realidade, com aquilo que era vivenciado no cotidiano das
pessoas e profissionais (SANTOS). “O currículo normativo das escolas e a
separação entre a pesquisa e a prática não deixam espaço para a reflexão-na-ação,
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criando, assim, um dilema entre o rigor e a relevância para profissionais e
estudantes” (SCHÖN, 2000).
Schön defendia a postura de mudanças e reformas nas escolas, salientando
questões fundamentais que ainda não tinham sido respondidas. Podemos afirmar
que ele tinha uma preocupação se havia real e plenamente uma ligação entre o
saber-sábio e o saber-aprendido, ou seja, se os educadores da época eram
portadores de competências e conhecimentos suficientes e adequados para
desempenharem um trabalho bom e eficiente. Schön afirmava que o aprendizado
efetivo só poderia se dar através de um saber-fazer que fosse sólido, teórico e
prático, inteligente e criativo; que permitisse ao professor agir em contextos
instáveis, indeterminados e complexos, caracterizados por zonas de indefinição que
de cada situação fazem uma novidade a exigir uma reflexão e uma atenção
dialogante com a própria realidade que lhe fala (ALARCÃO, 1996).
Segundo Schön, a problemática não envolvia apenas essa formação holística
dos professores, mas era também uma questão estrutural: as escolas não
conseguiam efetivamente transmitir aos alunos, supostamente futuros profissionais,
a prática efetivamente. Deste modo, criticou o excesso de teorias em sala de aula, o
academicismo, a categorização do conhecimento, a supervalorização da “Ciência
Básica”, afirma VIEIRA (1987).
Nota-se que Schön critica a pouca aplicação prática dos conteúdos, trabalhos
e produções acadêmicas na tentativa de solucionar os problemas do dia a dia, e
salienta a relevância da ciência aplicada, das habilidades técnicas e da prática
aplicada. Nas atividades do presente trabalho (observações, análises e animações)
o professor se destaca por ser não o pivô central do processo ensino-aprendizagem,
mas, sim, o mediador que conduz o aluno a este processo, ressaltando a
importância do próprio estudante em executar as ações, confrontando o
conhecimento espontâneo com o científico. Segundo HERDEIRO (2005), prática
reflexiva,

ação

reflexiva,

formação

reflexiva,

ensino

reflexivo,

tornaram-se

expressões incontornáveis para quem pretenda mostrar um vocabulário pedagógico
atualizado.
Assim, nas atividades de nosso trabalho buscamos introduzir paulatinamente
novas informações e instruções ao aluno, fazendo com que este seja conduzido a
observar suas ações, se ater à tarefa do momento. Com isso, servimos de
plataforma para o aluno, fazendo com que ele mesmo venha a desenvolver novos
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conhecimentos e conceitos, o que o leva a um aprendizado mais efetivo e
prazeroso.
Schön ressalta a importância do aluno desenvolver outras qualidades e
inteligências, ao que ele chama de “talento artístico”, tais como perspicácia, intuição,
criatividade, espontaneidade. Não basta o “acúmulo de conhecimento”; não adianta
apenas dominar conteúdos e teorias, sem saber aplicá-los, usá-los, fazê-los úteis,
por fim, solucionar problemas e conflitos (VIEIRA).
A saída, ensina Schön, passa pela valorização da experiência e da ‘reflexão
na experiência’. Suas propostas incluem a prática da ‘reflexão na ação’ – uma
abordagem que, entre outras características, pede que o professor leve em conta a
contribuição do conhecimento prévio do aluno no processo de sua própria
aprendizagem, enquanto ela ocorre. Nos experimentos propostos neste trabalho,
apresentamos uma série de atividades interativas onde o aluno, partindo de uma
ação observada e discutida, é possibilitado a rever e repensar conceitos já vistos (ao
longo de seus anos escolares), bem como, e principalmente, a deduzir e
desenvolver novos conceitos.
Acreditamos, assim, que a interiorização do conhecimento não se dá pela
simples manipulação de equipamentos, aplicativos ou materiais didáticos, mas
principalmente deve-se ao fato do aluno ser o agente do processo, ou seja, através
das suas ações e da observação nas ações e posteriormente a elas.
Essas práticas deveriam garantir mais atenção às contribuições que os alunos
podem trazer para sua própria formação. Isso, para os professores, significaria
adotar práticas de ‘reflexão na ação’ – um processo que, segundo Schön, se
desdobra numa combinação de momentos que compõem a aula, quando o professor
deve, no decorrer de seu trabalho, ouvir o que os alunos sabem e o que têm a dizer;
combater os efeitos das crenças que permeiam o saber escolar e se deixar
surpreender pelo aluno; refletir sobre o ocorrido durante a aula; e, sempre que
necessário, reformular o problema proposto e efetuar uma experiência para testar
sua hipótese.
Deste modo, pode-se dizer que, baseado nas ideias de Schön (2000), o
professor caracteriza-se como profissional reflexivo, quando possui conhecimentos
teóricos que o ajudam a descrever, em algumas situações, o saber tácito, assim
como as regras, valores, teorias estratégias que conceberam a ação. Este
profissional

é

automotivado

para

continuar

aprendendo,

aperfeiçoando-se
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constantemente, ou seja, sua postura é de aprendizagem diária, pois observa e
avalia as situações-problema, numa constante atitude para a correção de erros. O
professor reflexivo pergunta criticamente, intui, imagina, investiga, utiliza a gama de
conhecimentos de maneira criativa e sistêmica. “Utiliza-se da experiência para
reconstruir competências e concepções e agir em situações singulares, variando os
conhecimentos” (MENDES E SERMANN, 2003).
Como podemos concluir acerca das teorias e dos ensinamentos de Schön, a
função de qualquer agente formador (em particular os professores) não é
primariamente o de transmitir conteúdo, ensinar, mas sim de ajudar a aprender,
incentivando os alunos a tomarem gosto pelos estudos, pelas ciências. Para tanto, a
plataforma essencial desse processo (executado pelo educador) deve partir daquilo
que o aluno gosta de lidar, de fazer; estar em sintonia com seu mundo interno e
externo, oferecendo-lhe ferramentas para seguir em frente e obter conquistas no
processo do ensino-aprendizagem.
Buscamos nos colocar na postura de professor reflexivo, ou seja, não
apresentamos aos alunos uma fórmula mágica e simples para a resolução dos
problemas, mas, sim, desenvolvemos e lhes oferecemos atividades instigadoras que
os levassem a pensar, agir, refletir, possibilitando que eles mesmos consigam
chegar às próprias conclusões e à formulação de novos conceitos.
Para que as ideias de Schön, sobre a importância da formação reflexiva na
prática profissional, chegassem ao Brasil, foi preciso quase uma década. Mesmo
assim, isso se deu por via indireta, graças a uma coletânea de artigos selecionados
e publicados em livro8, pelo professor português Antonio Nóvoa (Universidade de
Lisboa). Foram esses artigos - e, notadamente, os de Schön - que inspiraram toda
uma geração de pesquisadores brasileiros a propor, também para os professores,
um novo modelo de formação profissional, baseado na reflexão sobre a prática
(SANTOS).

8

Título deste livro: Os Professores e sua formação, de 1992.
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2.3

O Museu Virtual do Telescópio (MVT) sob a ótica de Schön

Neste tópico, mostramos, sucintamente, como implementarmos as ideias de
Schön no trabalho proposto. Como dito anteriormente, buscamos desenvolver nosso
trabalho de modo que sirva de plataforma para o aluno refletir sobre suas ações e
observações, auxiliando-o a rever, assimilar e desenvolver conceitos. O professor se
mantém

como agente mediador na transmissão do conhecimento, como

incentivador, e o aluno será ele mesmo o agente no eixo ensino-aprendizagem.
O produto deste trabalho é aplicado com o uso de um laboratório de
informática, pois o aluno irá necessitar de um computador para navegar, tanto
individualmente quanto em duplas, com abertura para debates futuros acerca de seu
conteúdo.

Nas

atividades

interativas

propostas

no

MVT,

sugerimos

um

direcionamento para as reflexões e investigações. Ao estruturar essas atividades,
buscamos demandar dos alunos observação, reflexão e análise, conduzindo-os a
discutir o conteúdo observado e, encontrar uma solução, e refletir sobre como
chegar a uma resposta.
Buscamos desenvolver uma metodologia de aplicação do MVT, tanto a parte
teórica e (principalmente) quanto às atividades interativas, que levassem os alunos a
colocar sua atenção nas ações por eles efetuadas. De acordo com o modo
escolhemos para a apresentação do MVT aos aprendizes a oportunidade de
facilmente refazerem suas ações, pois o Power Point (aplicativo utilizado na
navegação do produto) é de fácil manuseio. Assim, os alunos podem tanto refletir
durante as ações, no ato de suas realizações, quanto repensarem as suas próprias
ações, levando-os a fazer deduções, bem como a tirar suas conclusões e a adquirir
novos conceitos. Por meio da simulação, o aluno tem a oportunidade de desenvolver
hipóteses, testá-las, analisar os resultados obtidos e melhorar a aprendizagem dos
conteúdos (Macedo et al, 2012). Nesta ótica, podemos dizer que as teorias de
Schön são perfeitamente aplicáveis em nosso trabalho.
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3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1

Metodologia da Pesquisa

Neste capítulo, iremos descrever o que fizemos, como foi implementado,
como se deu a parte prática, e também como avaliamos a proposta experimental
deste trabalho. Basicamente, a pesquisa foi desenvolvida em duas fases:
1ª Fase: aplicação da proposta do trabalho a 14 professores de Física, Tempo
gasto: 01 hora/aula.
2ª Fase: aplicação de um questionário a estes 14 professores, logo em
seguida à aplicação do produto. Tempo 01 hora/aula.

3.2

Caracterização do público-alvo
O produto deste trabalho é um “laboratório virtual”, estruturado para ser

utilizado pelos professores de Física, aplicável a alunos do Ensino Médio, como
atividade a ser realizada em um laboratório de informática. Na aplicação da proposta
experimental, os professores escolhidos (totalizando catorze) para responderem o
questionário são profissionais na área de Física, na sua maioria residentes na
cidade de Patos de Minas. São educadores com experiência didática de dois a
quinze anos de convivência em sala de aula, e com titulações entre graduados,
especialistas, mestres e doutores.
As instituições em que os catorze professores trabalham são: na cidade de
Patos de Minas: Colégio Marista, Colégio Equipe, Colégio CNSG, EE Professor
Modesto, EE Jaques Correia, Grupo Escolar Marcolino de Barros, Colégio Estadual
Professor Zama Maciel, Colégio Tiradentes – PMMG, Faculdade FPM, UNIPAM; em
outras localidades: Faculdade FINOM (Paracatu/MG), EE Professor Botelho Pinto
(Leopoldina/MG), Centro Educacional Santa Edwiges (Nova Lima/MG).
Salientamos que, para aplicação do produto a alunos do Ensino Médio, não é
necessário pré-requisito de disciplina alguma, pois o produto aborda assuntos
relacionados à Astronomia.
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3.3

Aplicação da Proposta

Nosso produto se deu em caráter virtual, através de uma exibição em Power
Point, e o questionário, direcionado a professores de Física, não teve o cunho de
coletar o conhecimento destes acerca do assunto. Esperamos dos professores, com
o questionamento aplicado, um retorno pedagógico sobre a aplicabilidade do
produto a alunos do Ensino Médio, em sala de aula. Aplicamos o questionário a
catorze professores de Física através de contato via email.
Entre o envio do produto e do questionário aos professores (num único email),
e o recebimento de seus feedbacks, decorreu uma semana, compreendida entre os
dias 06 e 12 de outubro. O questionário é composto de 11 questões, sendo 06
objetivas e 05 abertas.

3.4

Elaboração do Questionário

O questionário almejou um levantamento de opiniões de professores da área
(Física) com relação à validade de nosso produto, enquanto ferramenta efetiva no
eixo ensino-aprendizagem.
A primeira questão (objetiva) visa saber dos professores se eles utilizam (ou
já utilizaram) algum tipo de ferramenta pedagógica em sala de aula, além de livro
didático ou apostila, disponibilizando as opções “sim” ou “não”. A questão seguinte
(também objetiva) indaga se a forma de exibição/abordagem tipo Power Point,
utilizada em nosso produto, seria propícia para o perfil do aluno dos dias atuais.
Novamente, as opções foram “sim” ou “não”.
A questão 03 solicita aos professores que responderam “sim” na questão
anterior, a justificativa de suas respostas. Na pergunta seguinte, indagamos se
utilizariam nosso produto em sala de aula, como uma ferramenta pedagógica. Como
opções tiveram “sim” ou “não”. A pergunta 04, caso tivessem marcado “sim” na
anterior, pretende saber qual o retorno pedagógico o produto poderia proporcionar
ao aluno no seu processo de aprendizagem.
Na sequência, fora perguntado aos professores se eles abordaram este tema
(observações celestes com uso de telescópio) em suas aulas. Na questão 07, caso
fosse resposta afirmativa na questão anterior, solicitamos que informassem os três
principais tópicos abordados. Na questão 08, pedimos que marcassem, nas opções
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oferecidas, quais estratégias de ensino achavam adequadas e gostariam de tê-las
disponíveis para abordar em sala de aula o tema “telescópio”. As opções disponíveis
eram: Material impresso (livros, revistas, etc), vídeos e animações, exibições (tipo
Power Point), observações do céu utilizando o telescópio, Internet, quadro e giz, e
outras.
Na questão 09 perguntamos se eles teriam alguma sugestão para aperfeiçoar
o produto, e na pergunta seguinte, em caso de “sim” na questão 09, solicitamos suas
sugestões. Finalizamos o questionário, com a questão 11, na qual deixamos os
professores livres para acrescentarem comentários ou críticas acerca do produto.

3.5

O questionário

Questão 01) Você utiliza (ou já utilizou) algum tipo de ferramenta pedagógica, além
do livro didático ou apostila, em sala de aula?
( ) Sim

( ) Não

Questão 02) Em sua opinião, a forma de exibição/abordagem (Power Point e
internet) utilizada no nosso produto é propícia para o perfil do aluno dos dias atuais?
( ) Sim

( ) Não

Questão 03) Em caso afirmativo na questão anterior, justifique sua resposta.

Questão 04) Como uma ferramenta no ensino-aprendizagem, você
utilizaria/aplicaria o nosso produto a seus alunos?
( ) Sim

( ) Não

Questão 05) Em caso afirmativo na questão anterior, como você poderia usá-lo e
qual o retorno pedagógico que o produto poderia proporcionar?

Questão 06) Você já falou sobre o tema em questão (observações celestes com uso
de telescópio) em suas aulas de Física?
( ) Sim

( ) Não
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Questão 07) Caso a resposta seja positiva, descreva os três principais tópicos
abordados.
- Tópico 1:
- Tópico 2:
- Tópico 3:

Questão 08) Quais das estratégias/ferramentas de ensino (abaixo relacionadas) que
você, enquanto professor, acha adequadas e gostaria de tê-las disponíveis para
trabalhar tópicos sobre o tema “Telescópio”?
( ) Material impresso (livros, revistas, etc)

( ) Vídeos e animações

( ) Exibições (tipo Power Point)

( ) Quadro e giz

( ) Internet

( ) Observações do céu

( ) Outras

utilizando o telescópio

Questão 09) Você teria alguma sugestão para aperfeiçoar nosso produto?
( ) Sim

( ) Não

Questão 10) Em caso afirmativo na questão anterior, o que você sugere?

Questão 11) Caso queira acrescentar um comentário ou crítica além dos
mencionados no questionário, use este espaço.

3.6

Resultados e análises das respostas individuais dos professores

A fim de apontar se houve aprovação de nosso produto, analisamos as 11
questões que os 14 professores de Física apresentaram, através do questionário.
Neste tópico, destacamos a análise de alguns pontos das respostas a estas
questões, fazemos breves comentários bem como exemplificamos as respostas..
Na questão 01, ao questionar se o professor utiliza (ou já utilizou) algum tipo
de ferramenta pedagógica, além do livro didático ou apostila, em sala de aula, as
respostas confirmaram o esperado por nós. A maioria absoluta dos questionados
(92,9 %) respondeu “sim”, e apenas um respondeu “não”.
Na questão 02, pedimos suas opiniões se a forma de exibição/abordagem
(Power Point e internet) utilizada no nosso produto é propícia para o perfil do aluno
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dos dias atuais. Os professores foram unânimes em responder que sim, confirmando
o esperado por nós.
Em caso afirmativo na questão anterior, solicitamos, na pergunta 03, que
justificassem suas respostas, as quais foram variadas, mas na mesma tônica,
estando dentro de nossa expectativa. Revelou-se a familiaridade do aluno de hoje
com a tecnologia (uso de computadores e seus aplicativos). Também foi realçado
que estes modos de exibições prendem mais a atenção do aluno, saindo do
tradicional quadro e giz.

Exemplos
P3 – “Jovens e adolescentes têm necessidade de tecnologia e o ensino tradicional,
quadro e giz, torna-se pouco atraente aos alunos. Cabe ao professor explorar os
recursos que dispuser na instituição na qual trabalha a fim de promover um
ambiente escolar favorável ao aprendizado”.
P9 – “Pois eles estão acostumados a navegar em aplicativos conectados ou não à
internet”
P13 – “Toda forma de exibição/abordagem de temas utilizando outras mídias além
do quadro negro é válida. O uso de PowerPoint com este intuito é um recurso
bastante democrático para os professores visto ser de fácil utilização e requerer
pouco treinamento além de possuir alguns recursos interessantes”
Na sequência, na questão 04 indagamos aos professores se, como uma
ferramenta no ensino-aprendizagem, eles utilizariam ou aplicariam o nosso produto
a seus alunos. Na totalidade, a resposta foi “sim”.
Na questão 05 lhes perguntamos, em caso afirmativo na questão anterior,
como eles poderiam aplicar o produto e qual o retorno pedagógico este poderia
proporcionar. As respostas foram variadas, mas positivas quanto à aplicação de
nosso produto e de seu retorno pedagógico. Observamos, inicialmente, que este
poderia ser um fator facilitador nas aulas de Óptica, bem como quando na
abordagem de tópicos relativos à Astronomia.
Outro ponto observado foi o fato do professor mostrar que a simples exibição
do produto, em power point, em sala de aula, poderia transformá-la num bom
conteúdo a ser explorado. Para as escolas que oferecem laboratório de informática,
também foi exposto que seria de grande valia o aluno poder ter contato direto com o
produto. Deste modo, poderia participar ativamente, através do contato com o
conteúdo em si, mas principalmente pela interação com as atividades nele
propostas, podendo fazer e refazê-las, dado à facilidade dos applets utilizados.
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Exemplos
P1 – “Utilizaria parte do produto nas aulas de óptica e de astronomia. O retorno
pedagógico não poderia afirmar de imediato, pois nunca apliquei os conteúdos
sobre outro foco”
P4 – “Poderia apenas apresentar na forma de power point ou ainda levar os alunos
ao laboratório de informática para que os mesmos pudessem interagir com o
objeto”
P7 – “Poderia utilizá-lo nas aulas de óptica e de astronomia. Facilitaria a introdução
de alguns pontos”
Na sequência, indagamos, através da questão 06, se haviam abordado o
tema em questão (observações celestes com uso de telescópio) em suas aulas de
Física. Obtivemos a resposta afirmativa 10 vezes (71,4 %), entre os 14
entrevistados. Este percentual se apresentou como uma surpresa para nós, pois era
esperado que fosse maior. Pela direção dada ao questionário, através das respostas
coletadas, não foi possível pontuar e justificar os percentuais aqui obtidos, pelas
alternativas “sim” e “não” apresentadas.
Caso a resposta fosse positiva na questão 06, solicitamos, no 7º
questionamento, que descrevessem os três principais tópicos abordados. Como
esperado, a maioria das respostas dadas neste quesito está em alinhamento com o
ensino de Óptica (lentes, formação de imagens, difração da luz, etc), estudo de
instrumentos ópticos (com ênfase ao telescópio) e com a Astronomia. Em relação a
esta última, os professores dão destaque, em suas aulas, ao surgimento do
Universo, às galáxias e ao nosso Sistema Solar, com informações mais detalhadas
relativas à Terra.

Exemplos
P2 – “Tópico 1: evolução do conhecimento científico. Tópico 2: uso do mapa
celeste como sistema de navegação na antiguidade. Tópico 3: movimento dos
planetas”
P8 – “Tópico 1: Estudo das lentes. Tópico 2: Instrumentos ópticos nas aulas de
óptica. Tópico 3: Difração da luz”
P13 – “Tópico 1: O universo. Origem e evolução. Tópico 2: A nossa galáxia, e o
sistema solar. Tópico 3: O planeta terra, estações do ano, fases da lua etc”
Na questão 08, perguntamos aos professores, quais das estratégias ou
ferramentas de ensino (abaixo relacionadas) consideravam adequadas e gostariam
de ter disponíveis para trabalhar tópicos sobre o tema “Telescópio”. As opções
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foram: material impresso (livros, revistas, etc), vídeos e animações, exibições (tipo
Power Point), quadro e giz, internet, observações do céu utilizando o telescópio e
outras.
Observa-se que quadro e giz ficaram em segundo plano, sendo a prioridade
dada à tecnologia. Vídeos, animações, exibições em power point, por exemplo, e
uso de telescópio, constaram praticamente em todas as respostas. Fica confirmado,
deste modo, a importância do uso em sala de aula dessas ferramentas, exatamente
pelo fato de “falar a língua” do aluno contemporâneo e, principalmente, de serem
facilitadoras do ensino-aprendizagem. Estas estratégias de ensino conduzem o
aluno a ter uma melhor compreensão das situações em questão, a visualizarem
aquilo que talvez não fosse conseguido tendo em mãos apenas quadro e giz.
Solicitamos, através da questão 09, as sugestões dos professores para
aperfeiçoar nosso produto. Obtivemos resposta positiva por parte de 11 destes
educadores (78,5%).
A questão 10 traz as sugestões apresentadas por aqueles que responderam
positivamente na pergunta anterior. Destacamos três sugestões que o produto
oferecesse um maior número de atividades interativas, que fossem abordados
também os telescópios espaciais e, por fim, que esta ferramenta estivesse
disponível para ser aplicada em sala de aula.
Comentamos que, pelo pouco tempo disponibilizado aos professores para
aplicação do produto, não haveria como este trazer uma maior gama de atividades e
de conteúdo teórico. O ideal seria termos a estrutura física, humana e de tempo,
apropriadas para tal, o que infelizmente não ocorre nas escolas de nosso País.

Exemplos
P1 – “Pincelada sobre os grandes telescópios: Hubble, ALMA, etc”
P11 – “Acho que este produto poderia ter apresentado mais atividades interativas
com o aluno”
P13 – “Está muito bom, só sugiro um material impresso para acompanhar a aula”
Na última pergunta oferecemos aos professores a oportunidade de deixarem,
caso desejassem, comentários ou críticas, além dos mencionados anteriormente.
Nove dos questionados (64,3%) fizeram uso do espaço dado. Através destes
comentários finais podemos observar que os professores aprovaram o nosso
produto e que gostariam de aplicá-lo em suas aulas. Mas, por outro lado, ficou claro
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que, para alguns, ainda falta estrutura física (laboratório de informática) nas escolas
onde lecionam.
Também ficou notório o desejo de ter um contato direto com o telescópio,
como ferramenta pedagógica; e que tivessem maior disponibilidade de tempo para
as atividades escolares; que estas fossem prolongadas, indo além das fronteiras da
sala de aula, chegando até às experiências com observações do céu noturno.

Exemplos
P1 – “Precisaríamos de um telescópio na escola e um período para realizar a
experiência. Metas complicadas de se arrumarem, mas nada impossível”
P11 – “Pretendo aplicar este produto a meus alunos. Como faço para ter este
aplicativo?”
P12 – “Considero um bom produto. Sugiro que sejam acrescentadas mais
informações dos telescópios sofisticados, com tempo para utilização em mais de
uma aula”
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4 CONCLUSÔES

Neste trabalho procuramos mostrar que a internet nos oferece possibilidades
múltiplas, tendo se tornado também, dentre outras nuances, um instrumento
didático, mesmo se ainda apresenta certas limitações. Percebe-se ainda,
relacionado ao tema desse trabalho, que sua extensão e potencialidade têm sido
pouco exploradas por aqueles que desenvolvem sites sobre museus, podendo
fortalecer uma maior interação com os visitantes não-físicos.
Sempre que alguém interage com um objeto, físico ou virtual, neste momento
se dá um estímulo cognitivo. Acessos à grande rede da web, portanto ambientes
virtuais, despertam um grande interesse aos internautas. Devido à facilidade e ao
conforto de entrarem em ambientes virtuais, evitando longos deslocamentos e
desperdício de tempo (o que acontece às idas e vindas aos museus físicos), traz o
incentivo à exploração destes ambientes, incluindo os museus.
Percebemos

também,

devido

ao

exposto

anteriormente,

que

o

desenvolvimento de museus virtuais, independentemente de seu gênero (histórico,
cultural ou científico), tem apresentado um notório crescimento nos últimos tempos.
Por conseguinte, e não seria diferente, tem aumentado o volume de acessos aos
mesmos, propiciando a vivência empírica similar ao mundo físico. É a tecnologia, por
meio dos websites, servindo como meio de divulgação da ciência e do
conhecimento, como um instrumento do ensino-aprendizagem, possibilitando,
inclusive, uma significativa interação entre o internauta e estes sítios virtuais.
Deste modo, o ambiente virtual de um museu pode vir a constituir um enorme
fator de atração junto ao grande público, contribuindo, inclusive, para temas como a
inclusão social. Do mesmo modo, propiciando apresentações e expressões artísticas
e culturais, bem como acesso a informações e espaços ainda não explorados no
âmbito dos museus tradicionais. Os museus virtuais podem resgatar, preservar e até
mesmo perpetuar documentos históricos, científicos e culturais. No nosso trabalho
especificamente, como seu produto final, trazemos até o visitante virtual um pouco
de ciência e conhecimento sobre alguns tópicos sobre Óptica, oferecendo-lhe,
também, conteúdo sobre a história e a evolução do telescópio.
Procuramos inserir atividades no Museu Virtual do Telescópio, embasadas
nas ideias do Donald Schön, como já dissemos, renomado filósofo, pedagogo e
pesquisador norte-americano. Schön defende a ideia de que tanto professores
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quanto alunos devem deixar a passividade dentro do círculo escolar (salas de aula,
laboratórios, museus, etc). Donald valoriza o questionamento antes, durante e
depois de uma ação. O uso de suas técnicas pedagógicas, se traduzidas em ações
motivadoras e ligadas ao cotidiano dos alunos, traz uma enorme contribuição, ainda
que não ideal, ao ensino-aprendizagem.
Podemos fazer essa dedução devido ao fato de nosso produto ter tido a
aprovação pedagógica pela maioria absoluta dos professores questionados. Estes
puderam interagir com o produto, que se deu pela exposição da história do
telescópio, através de textos, figuras e simulações, intercaladas com indagações
(simples e contextualizadas) acerca do tema central do nosso trabalho. Estes
questionamentos fizeram com que os professores, que participaram da aplicação e
teste do produto, se sentissem de certa forma desafiados, tendo a oportunidade de
usar seus conhecimentos sobre Óptica e Astronomia, e de abstrair outros. Através
deste procedimento, acreditamos trazer motivação aos aprendizes.
A apresentação do nosso produto, e o seu teste (questionário), se deram
junto a catorze professores de Física, atuantes em escolas diversas, na cidade de
Patos de Minas e em outras localidades, e sob a minha orientação. Sugerimos que o
professor faça a apresentação do produto a si mesmo, antes de aplicá-lo aos seus
alunos. É proposto deste modo para que o educador tenha acesso às informações
constantes no roteiro, para se reiterar mais profundamente do assunto, e se
capacitando para um maior acompanhamento dos alunos, quando em contato com a
exposição, tirando possíveis dúvidas que podem eventualmente se dar.
Baseando em nossas atividades e trabalho, consideramos a importância e
significância de as atividades práticas serem circundadas por práticas reflexivas,
tendo como ponto central a reflexão sobre a própria prática. Deste modo, podemos
concluir que nosso trabalho e produto, da forma na qual foram desenvolvidos e
apresentados, alcançaram seus objetivos pedagógicos.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - GUIA PARA O PROFESSOR

1) Em que consiste este produto educacional

Trata-se de uma ferramenta pedagógica, através de uma apresentação em
Power Point, em escala simplificada, denominado como Museu Virtual do
Telescópio. Em seu corpo são apresentados alguns dos principais tipos de
telescópios e suas características gerais. O produto também proporciona ao aluno
atividades interativas, as quais têm como objetivo específico conduzir o aluno ao
aprendizado de alguns conceitos sobre Óptica.

2) Equipamentos necessários

Para utilização deste produto faz-se necessário apenas um computador
simples (se possível conectado à internet), que contenha o aplicativo Power Point
(versão mínima 2007).

3) Público-alvo

Este material foi desenvolvido para ser apresentado a alunos do Ensino
Médio, mais especificamente para a disciplina Física, no ensino de Óptica.

4) Objetivos Pedagógicos Gerais

Através do conteúdo, apresentado na forma de textos e figuras, e das
atividades interativas nele contidas, este instrumento apresenta dois objetivos
maiores:
1º) Levar o aluno, através de suas ações ao navegar no produto, a pensar e
repensar suas ideias e conhecimentos prévios.
2º) Fazer com que o aluno forme e assimile novos conceitos e ideias, e tome
novas atitudes, levando-o a compreender e aprender aquilo que ainda não sabia
propriamente, mas que apresentava potencial para o aprendizado.
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5) Objetivo Pedagógico Específico

Como objetivo pedagógico específico este produto visa o incentivo e a
facilitação ao aluno para o aprendizado de Óptica (conceitos fundamentais), no
sentido de levá-lo a visualizar, contextualizar e a interagir com os aspectos e
fundamentos básicos ligados à esta disciplina.

6) Dinâmica

Para possibilitar que o aluno obtenha êxito e um desempenho satisfatório na
conquista dos objetivos propostos, o processo de apresentação deste produto se dá
através de orientações e indagações feitas ao aluno, no sentido de direcionar seu
raciocínio, levando-o a repensar seus conceitos e ideias previamente sabidos, e
tomar novas decisões e ações, proporcionando um aprendizado eficiente.

7) Utilização

A utilização desta ferramenta pedagógica se dá através da simples
navegação dos slides, os quais foram expostos numa sequência lógica. São
apresentados textos, figuras, simulações, bem como, e principalmente, atividades
interativas. Para a perfeita exibição dos slides e para que haja a interatividade com o
produto, é necessário que o aluno prontifique o Power Point no modo “apresentação
de slides” (parte inferior direita da página)

8) Conceitos de Óptica

Ao longo da exibição do MVT pode ser que surjam conceitos de Óptica, os
quais ainda não tenham sido introduzidos e dominados pelos alunos. Sugerimos,
então, que estes conceitos sejam explanados anteriormente ao contato com o MVT.
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APÊNDICE B – Museu Virtual do Telescópio: um guia de introdução visual ao
telescópio.

Apresentação

O material por nós elaborado consiste na apresentação de uma sequência de
slides, através do aplicativo Power Point (versão mínima 2007), os quais
representam o Museu Virtual do Telescópio. A apresentação foi dividida em quatro
partes, sendo que estes slides se dão numa sequência mesclada de parte teórica e
de atividades interativas. A primeira parte traz informações sobre o que se trata a
apresentação e como nela navegar. As atividades interativas, que são a segunda
parte, visam fazer com que o aluno interaja com o produto. Deste modo, busca-se,
como objetivo maior, levá-lo a fazer experimentos sobre o assunto em questão, a
refletir sobre suas ações e, por conseguinte, conduzi-lo à assimilação do conteúdo
mostrado e ao aprendizado efetivo. A terceira parte contempla um resumo dos
principais tipos de telescópios, mostrando um pouco de sua história, bem como seus
funcionamentos e peculiaridades. A quarta, e última parte do produto, traz algumas
informações complementares relacionadas às características dos telescópios: o
aumento, o campo visual, e esquemas ópticos.
Julgamos que a assimilação dos conceitos apresentados no produto é de
fundamental importância na formação dos alunos do Ensino Médio. Consideramos,
também, que a fase empírica leva o aluno a refletir sobre suas ações, tornando-se
inclusive mais criativo, o que o conduz a discussões com seus colegas e a uma
melhor compreensão dos fenômenos. Procuramos colocar na sequência dos slides
orientações e objetivos claros, indicando os procedimentos a serem efetuados nas
tarefas, através dos quais se espera proporcionar auxílio ao aluno nas atividades e
investigações em questão.
Apresentamos, inicialmente, os objetivos de nosso trabalho e a sequência que
foi seguida na realização das atividades aplicadas junto aos professores de Física,
constando também os roteiros pertinentes a cada atividade interativa. Em seguida,
expomos os propósitos do Museu Virtual do Telescópio e mostramos o modo
adequado de navegação, para se obter um melhor aproveitamento do conteúdo de
cada slide, bem como das atividades interativas.

56

Iniciamos as atividades interativas levando o aluno a fazer análises de
imagens. Nas duas primeiras, mostramos um objeto fotografado por uma câmera,
sendo uma em estado normal e a outra com aproximação (zoom). Na sequência,
apresentamos mais duas fotos, tiradas do mesmo objeto anterior, agora fotografado
por uma câmera e por um telescópio9. Em ambas exibições das imagens foi pedido
que fossem observados três aspectos: o número de objetos (estrelas) que aparecem
em cada uma, a nitidez e o tamanho dos objetos mostrados. O objetivo aqui é o de
levar o aluno a deduzir as diferenças apresentadas nas imagens tiradas pela
câmera, normal e com zoom, bem como verificar o que difere de imagens obtidas
pela câmera e pelo telescópio. Neste ponto, concluímos esta atividade expondo ao
aluno quatro pontos principais acerca das diferenças das imagens.
Na sequência da apresentação do produto, colocamos em pauta os
problemas enfrentados em observações com o uso de instrumentos ópticos,
incluindo o telescópio. Chamamos a atenção, em especial, de dois fatores: pelo fato
do campo de visão do telescópio ser pequeno, a observação, na ausência de
acompanhamento, pode ser de curta duração; e também as aberrações (“borrões”)
que as imagens podem apresentar, provocadas pela difração da luz. Neste ponto,
inclusive, apresentamos o Critério de Rayleigh e sua função.
A próxima atividade apresentada trata da importância do foco na obtenção de
uma boa imagem. Oferecemos uma simulação na qual o aluno pode fazer este
experimento e tirar suas próprias conclusões. Na sequência expomos ao aluno uma
série de simulações mostrando o comportamento da imagem quando se altera a
ocular e abertura de um telescópio.
A terceira parte de nosso trabalho, se trata de um breve histórico do
telescópio. Aqui, buscamos trazer ao aluno um resumo da história e evolução do
telescópio, mostrando, as características dos principais tipos e modelos deste
equipamento, desde a época de Galileu até os dias atuais. Finalizando nosso
trabalho, trazemos algumas informações complementares acerca do telescópio,
chamando a atenção sobre algumas características físicas deste equipamento, tais
como o campo visual e o aumento.

9

A foto com uso do telescópio foi gentilmente cedida pelo engenheiro e astrônomo amador Roberto
Silvestre, do Observatório Astronômico de Uberlândia, Minas Gerais.
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Objetivo Geral

Proporcionar aos alunos desenvolver alguns conceitos de Óptica e do
funcionamento de um telescópio.

Objetivos Específicos

As atividades buscam desenvolver habilidades em:
- analisar imagens tiradas por câmeras comuns (normal e com zoom);
- analisar uma mesma imagem, tirada por uma câmera e por telescópio;
- entender os ganhos e problemas na imagem quando se utiliza um
Telescópio;
- analisar como a difração da luz pode afetar uma imagem;
- entender o Critério de resolução de Rayleigh;
- entender a importância do foco na nitidez de uma imagem;
- assimilar a relação abertura-ocular em uma observação através do
telescópio;
- entender (resumidamente) o funcionamento dos principais tipos de
telescópios.
O produto é constituído de atividades interativas e de exposição teórica,
expostos em uma sequência lógica.
- Duração da apresentação: 1 hora/aula.

Material (equipamento) utilizado

Para se aplicar este produto faz-se necessário o uso de:
- Computador
- Aplicativo Power Point.

A Apresentação (dos slides)

Este trabalho consiste numa breve abordagem sobre a história do telescópio,
mostrando seus principais tipos e modelos. A apresentação (exibição dos slides)
também contempla atividades experimentais relativas a observações de objetos
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celestes feitas com uso deste instrumento óptico, proporcionando ao aluno assimilar
alguns conceitos elementares de Óptica.
1ª Parte: Sobre a apresentação

O que vem a ser o Museu Virtual do Telescópio?

Museu Virtual do Telescópio é uma ferramenta pedagógica que proporciona
ao aluno - em particular do Ensino Médio - o estudo e o aprendizado de alguns
conceitos de Óptica. Isto se dá através da abordagem de informações relacionadas
ao telescópio e Astronomia, com textos, imagens e simulações, conduzindo o aluno
ao

esclarecimento

e

aprofundamento

do

assunto,

de

forma

simples

e

descomplicada.

Como navegar na Apresentação
•

A navegação se dá através da simples passagem dos slides na ordem
apresentada, podendo o aluno ler textos, ver animações, fazer atividades
interativas, entre outros, e depois retornar à sequência normal dos slides.

•

Nas animações que aparecem pode-se passar o mouse por cima para
visualizar informações adicionais.

•

Para exibir os slides passo a passo, usa-se a seta para baixo, no lado direito
inferior do teclado.

•

Para a perfeita exibição dos slides e para que haja a interatividade com a
apresentação, é necessário que o Power Point esteja no modo “apresentação
de slides” (disponível na parte inferior direita da página).
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Figura 2: Como melhor navegar no Museu Virtual do Telescópio

Fonte: Elaborado pelo autor

Atividades interativas

Orientações para as atividades interativas

Para a perfeita assimilação das atividades e conteúdo constantes no produto,
é necessário que a observação dos slides se dê exatamente na sequência
apresentada, e que seja utilizado o aplicativo Power Point, versão mínima 2007.
Atividade Interativa 1 (slides de 10 a 14) – Análise de imagens feitas por uma
câmera fotográfica, em estado normal e com aproximação (zoom).

1- Colocar a exibição no slide 10, o qual diz o seguinte:
“Abaixo, expomos uma foto do céu noturno, tirada através de uma câmera
fotográfica em dois aspectos: normal e com zoom. A imagem 1 está em seu estado
normal e a imagem 2 com aproximação (zoom)”.
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Foto 1: tirada por uma câmera. Detalhe para as Plêiades

Fonte: Fotografia de Roberto Silvestre (Observatório Astronômico de Uberlândia)

Foto 2: tirada por uma câmera. Detalhe para as Plêiades

Fonte: Fotografia de Roberto Silvestre (Observatório Astronômico de Uberlândia)

61

2 – Questionamento ao aluno:

Analise estas duas fotos e reflita sobre:
a) O número de objetos (estrelas) que aparecem em cada uma.
b) A nitidez dos objetos mostrados.
c) O “tamanho” dos objetos.

Professor:

O objetivo aqui é o de levar o aluno a descobrir que o número de objetos vistos não
aumenta com o zoom, que o “tamanho” aumenta, mas que a nitidez perde
qualidade. Na realidade, o “tamanho” dos objetos não altera, mas tão somente
vemos as imagens destes um pouco maiores, através do zoom.
3 – Colocar a exibição no slide 11, o qual diz o seguinte:
“Vamos pensar um pouco?” “Agora, expomos duas fotos distintas do céu noturno
(mas retratando o mesmo local do espaço). A imagem 3 foi tirada através de uma
câmera fotográfica (a mesma imagem 1 do slide anterior) e na imagem 4 utilizou-se
de um telescópio para tirá-la”.
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Foto 3: tirada por uma câmera. Detalhe para as Plêiades

Fonte: Fotografia de Roberto Silvestre (Observatório Astronômico de Uberlândia)

Foto 4: Tirada por um telescópio. Detalhe para as Plêiades

Fonte: Fotografia de Roberto Silvestre (Observatório Astronômico de Uberlândia)
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4 – Questionamento ao aluno:

Analise estas duas fotos e reflita novamente sobre:
a) O número de objetos (estrelas) que aparecem em cada uma.
b) A nitidez dos objetos mostrados.
c) O “tamanho” dos objetos

Professor:

O objetivo aqui é o de levar o aluno a deduzir que a foto tirada pelo telescópio
apresenta um número maior de objetos vistos, o “tamanho” também aumenta, e que
a nitidez é imensamente melhorada. Este aumento no número de objetos, que
podem ser vistos através do telescópio, se dá pela maior captação de luz que este
equipamento propicia. Isto ocorre devido ao fato de que as aberturas do telescópio e
da máquina fotográfica serem diferentes. A abertura do telescópio é maior, com isso
capta mais luz. Deste modo, pode-se ver um número maior de objetos, pois destes
até os mais fracos são detectados, além (e principalmente) de apresentarem uma
imagem mais nítida, o que também proporciona uma boa observação dos astros
celestes (luas, planetas, etc).
5 – Colocar a exibição no slide 12, o qual diz:
“Finalizando, expomos novamente a foto tirada com a câmera com zoom (imagem 5)
e a foto tirada com uso de um telescópio (imagem 6)”.
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Foto 5: tirada por uma câmera. Detalhe para as Plêiades

Fonte: Fotografia de Roberto Silvestre (Observatório Astronômico de Uberlândia)

Foto 6: Tirada por um telescópio. Detalhe para as Plêiades

Fonte: Fotografia de Roberto Silvestre (Observatório Astronômico de Uberlândia)
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6 – Questionamento ao aluno:

Observe-as novamente e tire suas conclusões finais sobre:
a) Simplesmente dar zoom numa imagem, isto corresponderia a olhá-la
com o telescópio?
b) Que ocorre com a quantidade e a nitidez de objetos que aparecem?

Professor:

O objetivo aqui é o de, novamente, levar o aluno a fazer suas próprias deduções, de
que dar zoom numa imagem não corresponde à mesma imagem se observada por
um telescópio. Também o de concluir que o número de objetos vistos por este
equipamento é imensamente maior que o apresentado por uma câmera fotográfica
comum, além de que as imagens, por telescópios, serem extremamente mais
nítidas.
7 – Conclusões, apresentadas por nós ao aluno, sobre a atividade 1:

Então, pela experiência feita através da observação e análise das imagens
mostradas nos slides 10, 11 e 12, podemos tirar quatro conclusões principais:

1ª) Observando o céu através das imagens tiradas pela câmera fotográfica e pelo
telescópio, do mesmo local do céu, podemos identificar que as imagens captadas
por ambos equipamentos não são iguais.
2ª) O número de estrelas vistas pelo telescópio é maior que o da foto tirada pela
câmera fotográfica com zoom.
3ª) A imagem com zoom, tirada pela câmera fotográfica, apresenta imagens
borradas (sem nitidez), mas esta mesma imagem vista pelo telescópio apresenta
objetos mais nítidos.
4ª) Quando é dado um zoom muito grande na câmera os pixels do sensor realçam, o
que pode atrapalhar na visualização da imagem.
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Isto ocorre devido ao fato de que a abertura do telescópio e da máquina
fotográfica serem diferentes. A abertura do telescópio é maior, com isso há uma
melhor captação de luz por parte deste equipamento. Deste modo, pode-se ver um
número maior de objetos, além (e principalmente) destes apresentarem uma imagem
mais nítida, o que também proporciona uma boa observação dos astros celestes
(luas, planetas, etc). A nitidez da imagem está diretamente relacionada à resolução.
Este tópico será abordado adiante. Para observação de galáxias, faz-se necessário
uso de grandes telescópios.
Atividade Interativa 2 (slide 24) – Análise da relação Foco x Imagem

1- Colocar a exibição no slide 24, o qual diz o seguinte:
“Observe a foto da Lua na figura abaixo (no campo de visão)”
* Caso não consiga, acesse o link: http://gruposputnik.com/Paginas_com_Flash/Animacoes.htm

Figura 3: Relação foco x imagem

Figura 2: Comportamento do Campo de Visão x Foco

Fonte: SPUTNIK, 2013
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2 – Questionamento ao aluno:
Responda: a imagem da Lua está nítida?

Professor:
Instrução para esta atividade: para observação, na opção “Ajuste do Foco”,
pressione o botão esquerdo do mouse sobre a seta, e sem soltar arraste para a
direita e esquerda, observando o que acontece com a nitidez da figura da Lua. O
objetivo desta atividade é o de levar o aluno a fazer a variação no ajuste do foco e
verificar em qual posição a imagem fica mais nítida, levando-o a deduzir que a
nitidez da imagem está diretamente ligada ao foco.
Atividade Interativa 3 (slides de 25 a 32) – Análise da relação Imagem x Ocular e
Abertura

1- Colocar a exibição no slide 25, o qual diz o seguinte:

Parte 1)
“Nesta atividade, você deve prestar atenção como a imagem irá se comportar
quando se altera a ocular e também a abertura. Nas figuras dos slides seguintes (a
mesma do slide 24), no campo ´Observando`, você irá encontrar três dispositivos
que podem ser alterados:”

-

Abertura:

(8-pol, 6-pol, 4-pol).

-

Ocular:

(40 mm, 20 mm, 10 mm).

-

Alvo:

(Lua, Satur.., Const..).

2 – Conceitos e instruções para o primeiro procedimento (slide 26):

* Abertura: Parte frontal do telescópio, por onde há a captação da luz. Quanto
maior for a abertura, maior será a captação.
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* Ocular: A lente ocular é a parte do telescópio que se destina à aplicação direta,
ou seja, onde se coloca os olhos para ver o objeto em observação.
* Alvo: Objeto a ser observado.
Foto 7: Abertura e ocular de um telescópio

Fonte: ALGARVE, 2013

1) Inicialmente, selecione, no campo “Observando”: na opção “Alvo” o item Lua,
na opção “Abertura” o item 8-pol, e os mantenha fixos por enquanto. Depois,
na opção “Ocular,” selecione o item 40 mm.
2) No campo “Ajuste do Foco”, faça o ajuste da imagem para que ela fique
nítida.
3 – Instruções ao aluno:

Enquanto você faz os ajustes dos itens 1 e 2, observe o
comportamento da imagem e o que acontece com o
“Campo de Visão”.

Professor:
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Figura 4: Campo de Visão x Ocular e Abertura

Fonte: SPUTNIK, 2013

3 - Instruções para o segundo procedimento (slide 27)
1) Agora, varie apenas a “Ocular”, passando-a para 20 mm.
2) No “Ajuste do Foco”, faça novamente o ajuste da imagem para que ela fique
nítida.
3) Instruções ao aluno:
Enquanto você faz os ajustes dos itens 1 e 2, observe o
comportamento da imagem e o que acontece com o
“Campo de Visão”.

Professor:
Figura 5: Campo de Visão x Ocular e Abertura

Fonte: SPUTNIK, 2013
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4 - Instruções para o terceiro procedimento (slide 28)
1) Agora, varie apenas a “Ocular”, passando-a para 10 mm.
2) No “Ajuste do Foco”, faça novamente o ajuste da imagem para que ela fique
nítida.
3) Instruções ao aluno:
Enquanto você faz os ajustes dos itens 1 e 2, observe
o comportamento da imagem e o que acontece com o
“Campo de Visão”.
.

Professor:
Figura 6: Campo de Visão x Ocular e Abertura

Fonte:SPUTNIK, 2013

Parte 2) Observando o comportamento da imagem (slide 29)

Na mesma figura (a seguir), continue fazendo suas observações. Agora,
-

Mantenha a Ocular fixa na opção 40 mm;

-

Como Alvo, a Lua.;

-

Variar apenas a “Abertura”.
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Siga as instruções a seguir:

5 - Instruções para o quarto procedimento (slide 30)
1) Inicialmente, assinale na opção Abertura o item 8-pol.
2) No campo “Ajuste do Foco” faça o ajuste da imagem para que ela fique nítida.
3) Instruções ao aluno:
. Enquanto você faz os ajustes dos itens 1 e 2, observe o
comportamento da imagem e o que acontece com o
“Campo de Visão”.

Professor:
Figura 7: Campo de Visão x Ocular e Abertura

Fonte: SPUTNIK, 2013

6 - Instruções para o quinto procedimento (slide 31)

1) Agora, opte pela opção Abertura - 6-pol.
2) Novamente, no campo “Ajuste do Foco”, faça com que a imagem fique nítida.
3) Instruções ao aluno:
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Enquanto você faz os ajustes dos itens 1 e 2, observe o
. comportamento da imagem e o que acontece com o
“Campo de Visão”.

Professor:

Figura 8: Campo de Visão x Ocular e Abertura

Fonte: SPUTNIK, 2013

7 - Instruções para o sexto procedimento (slide 32)
1) Por fim, assinale a opção Abertura - 4-pol.
2) No campo “Ajuste do Foco” faça o ajuste da imagem para que ela fique nítida.
3) Instruções ao aluno:

Enquanto você faz os ajustes dos itens 1 e 2, observe o
comportamento da imagem e o que acontece com o
“Campo de Visão”.

Professor:
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Figura 9: Campo de Visão x Ocular e Abertura

Fonte: SPUTNIK, 2013

8 - Conclusões sobre: Observando o comportamento da imagem (slide 33)

Um telescópio de boa qualidade não necessariamente é aquele que ofereça a
observação de um objeto mais de perto, proporcionando um “aumento” do tamanho
do objeto observado. Isto é importante, mas não o essencial. Este telescópio deverá
oferecer também uma boa imagem, nítida, que lhe proporcione uma avaliação mais
precisa deste objeto. Isto pode ser conseguido através de alguns detalhes: da
abertura do telescópio (por onde ele capta a luz que chega dos objetos), foco
correto, tipos de lentes ou espelhos adequados e corretamente posicionados dentro
do equipamento.

Exposição teórica (slides de 15 a 23)

Problemas enfrentados em observações com o uso de instrumentos ópticos

Para observações celestes através do telescópio, fixa-se este numa dada
posição, ou seja, direcionada ao objeto em estudo. Pelo fato de seu campo de visão
(parte frontal por onde o telescópio capta a luz) ser pequeno, devido à rotação da
Terra será possível observar o objeto apenas por alguns instantes. Isto ocorre
porque o telescópio gira juntamente com a Terra, fazendo com que o objeto saia
rapidamente do campo de visão do observador. Apesar do campo de observação
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ser pequeno para os telescópios, podem ser usados motores para fazer o
acompanhamento visual, permitindo uma visualização mais prolongada.
Outro grande problema enfrentado em observações com uso de instrumentos
ópticos, incluindo os telescópios, é a difração da luz. Esta faz com que as imagens
não cheguem nítidas aos nossos olhos, mas sim “borradas” (ver slides seguintes).
Telescópios de maior abertura permitem melhor resolução, resultando em imagens
mais nítidas. Independentemente do objeto observado, e de como isso está sendo
realizado, a difração afeta qualquer imagem, em maior ou menor grau.

O que é a difração da luz?

A difração é o desvio sofrido pela luz ao passar por um obstáculo, como, por
exemplo, as bordas de uma fenda em um anteparo; ou ainda, quando se olha para
uma fonte luminosa distante, como as estrelas. A difração da luz pode fazer com que
a imagem não chegue nítida em nossos olhos (imagem de baixa resolução), mas
como se estivesse “borrada”, o que é causado pelos “anéis de difração”. As figuras a
seguir ilustram estas situações:

Figura 10: Difração da Luz ao passar por um orifício

Fonte: EDUCAR, 2013
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Foto 8: Aparecimento dos anéis após a luz passar por orifícios

Fonte: EDUCAÇÃO, 2013

Efeitos provocados pela difração da luz

Como mencionado anteriormente, um dos problemas apresentados numa
observação através de instrumentos ópticos é a difração da luz. A difração de uma
abertura circular tem grande importância prática no estudo de instrumentos e
sistemas ópticos. O olho humano tem a pupila de formato circular. Estes
instrumentos, dentre eles os telescópios, apresentam objetivas com este formato e
todos eles apresentam padrão de difração.

Resolução de uma imagem

Mostramos abaixo imagens de Titã (uma das luas de Saturno) tiradas com
uso de telescópio. A imagem 9 apresenta baixa resolução. Por isso, ela se mostra
“borrada”, devido aos efeitos da difração (anéis), dificultando a observação do
objeto. A imagem 10 apresenta alta resolução, conseguindo dissipar os efeitos da
difração. Com isso, a imagem fica mais nítida e favorece a observação.
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Foto 9: Titã (baixa resolução)

Foto 10: Titã (alta resolução)

Fonte: LIO, 2013

O Critério de Rayleigh

Usa-se o Critério de Rayleigh (ver imagens no slide 23), como definição de
um critério para resolução de dois objetos. Este explica o seguinte: uma estrela é
focalizada por um telescópio simples. Como ela está a uma distância muito grande,
sua imagem irá se formar num certo ponto focal da lente. Uma segunda estrela
também é focalizada pelo telescópio, de modo que sua imagem é formada em outro
ponto focal da lente, diferente do anterior.
O que se espera é que ambas imagens sejam pontos luminosos distintos,
qualquer que seja a distância entre as estrelas. Contudo isto não ocorre. Em geral,
como a abertura do telescópio tem formato circular, as imagens apresentarão
“borradas” (padrão de difração). Se o ângulo θ for menor que θmin, haverá uma
superposição dessas figuras de difração, dando a sensação de ser um único objeto,
"borrado“. À medida que o ângulo θ cresce, as imagens irão se separando, até
chegarmos a um limite no qual podemos afirmar que o "borrão" constitui, na
verdade, de uma superposição de duas imagens.
Este limite não é bem definido. Convencionou-se estabelecer um critério
objetivo: trata-se do critério de resolução de Rayleigh, o qual afirma que “o limite de
resolução, isto é, o ponto a partir do qual as duas imagens estarão resolvidas
(discerníveis), é quando o máximo central da figura de difração de uma das imagens
coincide com o primeiro mínimo de difração de outra imagem”.
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Em outras palavras, se os dois objetos estiverem separados por uma
distância angular maior que θmin as imagens estarão resolvidas; se este ângulo for
menor que este limite de resolução, as imagens estarão sobrepostas de forma que
não podemos fazer distinção entre uma ou outra imagem. Neste caso as imagens
não são resolvidas.
Figura 11: Imagens ilustrativas do Critério de Rayleigh

Fonte: IMAGENES, 2013
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Um breve histórico do telescópio

Neste tópico abordamos alguns dos principais tipos e modelos de telescópios.

Os primeiros telescópios

Os primeiros telescópios, incluindo os fabricados por Galileu, tinham lente
objetiva (a que fica voltada para o objeto observado) convergente e lente ocular (a
que fica voltada para o olho do observador) divergente.
Telescópio Newtoniano, Cassegrain, Schimidt, Maksutov, Maksutov-Cassegrain,
Catadióptrico,
Figura 12: Esquema típico da luneta de Galileu

Fonte: MAST, 2013

Figura 13: Modelo do telescópio de Galileu

Fonte: CIÊNCIA, 2013

Principais tipos e modelos de telescópio

Existem vários tipos de telescópios que, em uma classificação mais ampla,
são divididos em dois grupos: os refratores e os refletores. Em geral os telescópios
refratores apresentam melhores imagens, porém são mais caros. Atualmente, no
mercado pode-se encontrar várias marcas e tipos de telescópios, nacionais e
importados, dos mais simples (para amadores) até os complexos e avançados (para
profissionais). Entre os telescópios refletores, os mais simples, baratos e mais
usados por astrônomos amadores são do tipo “newtoniano”.
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Foto 11: telescópio refrator

Foto 12: telescópio refletor

Fonte: ALIBABA, 2013

Telescópio Refrator

Telescópios são instrumentos ópticos compostos de lentes ou espelhos.
Os refratores, basicamente, são compostos de lentes, e comumente são chamados
de lunetas. Atualmente os refratores são mais sofisticados, sendo constituídos de
uma objetiva (parte da frente da luneta) onde se emprega lentes acromáticas. A
função destas lentes é de eliminar a aberração cromática, que é um defeito da
imagem, quando aparecem franjas coloridas nas imagens formadas.
Usualmente a objetiva é formada por dois elementos de lentes de diferentes
tipos de vidro, ou cristal, que podem ser espaçadas entre si em alguns milímetros.
Figura 14: Esquema típico de um telescópio refrator

Fonte: INAPE, 2013

No fim do tubo se emprega as oculares, que podem ser fixas ou
intercambiáveis, e que se ajustam em tubos deslizantes ou cremalheiras a fim de se
obter o melhor foco. A luneta utilizada por Galileu (1609) era um instrumento de
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pequenas dimensões e era constituído por uma objetiva cromática (objetiva formada
por uma única lente convergente).
Figura 15: A luneta de Galileu Galilei (1609)

Fonte: CIÊNCIA, 2013

Os telescópios refratores só começaram a atingir as dimensões atuais com a
invenção da objetiva acromática. A primeira objetiva desse tipo foi feita por John
Dollond, em 1759. A objetiva acromática é composta por duas lentes, a primeira é
uma lente bi-convexa e a segunda uma lente plano-côncava. Essas duas lentes são
confeccionadas utilizando-se dois diferentes tipos de vidro.
A primeira lente é confeccionada com um vidro menos denso, sendo que a
segunda lente é feita com um vidro de maior densidade. Devido a maior densidade
da segunda lente, as diferentes cores sofrem um desvio interceptando o eixo óptico
no mesmo ponto, corrigindo a aberração cromática.
Figura 16: Esquema típico de um Refrator

Fonte: COSMOBRAIN, 2013

Telescópio Refletor

Os refletores basicamente são instrumentos ópticos compostos de espelhos,
e são chamados de telescópios. Atualmente tanto os refratores como os refletores
são ditos como sendo propriamente telescópios. O refletor usa como objetiva um
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espelho de forma côncava. Este espelho na realidade é um vidro devidamente polido
com uma camada refletora, que pode ser a prata ou o alumínio.
Figura 17: Esquema típico de um Refletor

Fonte: COSMOBRAIN, 2013

Telescópio Newtoniano

No ano de 1672, o físico inglês Isaac Newton inventou um novo tipo de
telescópio, que mais tarde ficou conhecido como telescópio Newtoniano. Como os
refratores apresentavam o grave problema da aberração cromática, Newton sugeriu
a utilização de um espelho côncavo no lugar de uma lente objetiva.
Foto 13: Modelo de um telescópio Newtoniano

Fonte: ALIBABA, 2013

Os raios luminosos refletidos pela superfície do espelho não são
decompostos, pois não passam por um meio mais denso como de uma lente,
eliminando assim aberração cromática.
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Figura 18: esquema de um telescópio Newtoniano

Fonte: SCIELO, 2013

Este telescópio possui um espelho primário, que é o espelho côncavo, e um
secundário, que é um pequeno espelho plano localizado dentro do tubo disposto em
45 graus em relação ao eixo óptico do sistema, refletindo os raios luminosos para a
lateral do tubo. Nesta posição encontramos a lente ocular com o dispositivo de
focalização.
Figura 19: Esquema típico de um Refletor Newtoniano

Fonte: COSMOBRAIN, 2013

Telescópio Cassegrain

Outro tipo bastante usado de refletor é o telescópio Cassegrain, que possui
um espelho secundário convexo paralelo ao primário desviando a luz para dentro do
tubo em direção ao espelho primário. O espelho primário contém um furo bem no
seu centro, onde a luz passa, e atrás desse espelho é colocado o porta ocular e o
dispositivo de foco.
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Foto 14: modelo de um telescópio Cassegrain

Fonte: ALIBABA, 2013

Figura 20: Esquema de um telescópio tipo Cassegrain

Fonte: COSMOBRAIN, 2013

Portanto, no telescópio Cassegrain a observação é feita de modo semelhante
a uma luneta, e não perpendicular ao tubo como no Newtoniano. O telescópio
Cassegrain foi inventado pelo francês Guillaume Cassegrain no ano de 1672,
exatamente na mesma época em que Newton apresentava seu telescópio.

Figura 21: Esquema típico de um Refletor Cassegrain

Fonte: COSMOBRAIN, 2013
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Telescópio Schimidt

O telescópio Schimidt foi criado pelo óptico alemão Bernhard Schimidt, em
1932. Este tipo de óptica foi desenvolvida para eliminar aberrações esféricas
existentes nos espelhos primários. Espelhos de distâncias focais pequenas devem
apresentar uma superfície parabólica para eliminar a aberração esférica.
No telescópio Schimidt, o espelho principal possui uma superfície esférica e, desse
modo, quem corrige a aberração esférica é um disco de vidro colocado na parte
posterior do tubo

Foto 15: modelo de um telescópio tipo Schimidt.

Fonte: ASTROSHOP, 2013

Telescópio Maksutov

O telescópio Maksutov surgiu tomando como ideia a óptica desenvolvida por
Schimidt. No lugar da placa corretora existe um tipo de lente chamado de menisco
divergente. Trata-se de uma lente delgada formada por uma face côncava e outra
convexa, sendo que esta última superfície é voltada na direção do espelho primário
do telescópio.
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Foto 16: modelo de um telescópio tipo Maksutov

Fonte: ASTROBRASIL

Telescópio Maksutov-Cassegrain

Por ser um telescópio muito utilizado tanto por astrônomos amadores como
por profissionais, a óptica Cassegrain apresenta diversas variações. Existem ainda
outros tipos de refletores como os Gregorianos (Cassegrain Gregorianos) e algumas
variações estão nas superfícies dos espelhos primário e secundário. Assim, tem-se
os telescópios

tipo

Maksutov-Cassegrain, Schimidt-Cassegrain,

Cassegrain

Pressman-Camichel, Cassegrain Ritchey-Chrétien, Cassegrain Dall-Kirkham, entre
outros.
Foto 17: Modelo de telescópio Maksutov-Cassegrain

Fonte: ASTROBRASIL, 2013

Destes equipamentos, os Maksutov-Cassegrain são telescópios muito bons
opticamente, e um exemplar desses pode chegar à qualidade de um bom refrator
apocromático. Porém, como os bons refratores, esses também têm seu preço
bastante elevado.
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Figura 22: Esquema típico de um Refletor Maksutov-Cassegrain

Fonte: INAPE, 2013

Telescópio Catadióptrico

Catadióptricos são telescópios que combinam a refração e a reflexão. A
refração ocorre quando a luz passa por um componente de vidro colocado na
extremidade do tubo do telescópio. A reflexão é feita com os espelhos primário e
secundário.
Figura 23: Esquema típico de um Catadióptrico

Fonte: COSMOBRAIN, 2013
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Informações Complementares

Neste tópico buscamos trazer ao aluno algumas informações complementares
referentes ao telescópio.
Características físicas do telescópio – o aumento

O aumento é a relação entre o tamanho de um objeto observado a olho nu e o
seu tamanho quando visto pelo telescópio. O telescópio aumenta o diâmetro angular
dos objetos observados dando a impressão que estão mais próximos de nós. Para
calcular o aumento de um telescópio usamos uma fórmula muito simples :

Figura 24: explanação do aumento proporcionado pelo telescópio

Fonte TAVARES, 2013

Características físicas do telescópio – o campo visual

O campo visual representa a área aparente do céu, que vemos pelo
telescópio. Esta propriedade varia de acordo com o aumento e o tipo de ocular
utilizada. Quanto menor o aumento do telescópio maior será o campo visual. Essa
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característica é indispensável nas observações de objetos mais extensos, como
cometas, nebulosas, galáxias e aglomerados estelares.
Figura 25: explanação do campo visual de um telescópio

Fonte: TAVARES, 2013
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIOS

Relação das respostas individuais dos professores

Neste apêndice mostramos a relação completa das respostas apresentadas
pelos catorze professores. Como houve apenas um único grupo de professores para
esta aplicação, identificamos estes profissionais apenas pela letra P. Por exemplo,
P1 simboliza o professor 1. E assim por diante. Como se trata de respostas
meramente subjetivas, não as catalogamos numa escala de qualificação, que
variasse de “muito boa” até “ruim”, mas tão simplesmente as constamos nas tabelas
que se seguem:

Tabela 1: Resultados da questão 03
Respostas da questão 03

Professor

Sensibilizamos os sentidos de maneira mais interativa bem como
conseguimos criar realidades mais próximas da dos alunos. O quadro
negro, branco, ou verde não reflete o dinamismo necessário para
entender diversos conceitos físicos que o objeto de aprendizagem
revela.
No caso de astronomia, muitos alunos vivem em centros urbanos onde
a luminosidade atrapalha a visualização, e fazer uso de ferramentas
adicionais como softwares auxiliam no aprendizado e a esclarecer
prováveis dúvidas.
Jovens e adolescentes têm necessidade de tecnologia e o ensino
tradicional, quadro e giz, torna-se pouco atraente aos alunos. Cabe ao
professor explorar os recursos que dispuser na instituição na qual
trabalha a fim de promover um ambiente escolar favorável ao
aprendizado.
Todas as ferramentas e meios possíveis de estimular os alunos a
gostarem dos conteúdos e de estudar são necessários nos dias
atuais.
Os alunos gostam de algo visual

P1

Os alunos os usam com grande facilidade, pois fala a língua deles.
Mesmo porque o aluno dos dias de hoje quer respostas rápidas e de
fácil entendimento.
Porque se trata de um instrumento interativo o qual prende a atenção
do aluno e facilita a sua compreensão do assunto.
Fica de fácil entendimento pelos alunos, por ser algo que eles mexem a
todo momento.
Pois eles estão acostumados a navegar em aplicativos conectados ou
não à internet.
O aluno dos dias atuais tem grande facilidade em lidar com estes

P6

P2

P3

P4

P5

P7
P8
P9
P10
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programas
Ele coloca o mundo virtual bem próximos da realidade dos alunos, e
facilita o entendimento
O professor, mais que simplesmente passar o conteúdo a seus alunos,
deve oferecer um modo diferente de expor sua aula, que seja de
acesso facilitado e atrativo.
Toda forma de exibição/abordagem de temas utilizando outras mídias
além do quadro negro é válida. O uso de PowerPoint com este intuito é
um recurso bastante democrático para os professores visto ser de fácil
utilização e requerer pouco treinamento além de possuir alguns
recursos interessantes.
Os recursos visuais como: apresentações, tables, e internet, trazem
para os alunos o mundo real da física que não está apenas nos livros,
carregada de algoritmos matemáticos que deixa de lado os conceitos.
Fonte: Dados da pesquisa

P11
P12

P13

P14

Tabela 2: Resultados da questão 05
Respostas da questão 05

Professor

Utilizaria parte do produto nas aulas de óptica e de astronomia. O
retorno pedagógico não poderia afirmar de imediato, pois nunca
apliquei os conteúdos sobre outro foco.
O motivo estaria na dificuldade de observar as estrelas nos dias atuais,
assim a resposta do item 3 completa esta.
Poderia explorar nas aulas de ótica, isto com um currículo mais
tradicional. O fato de sair da rotina de uma aula tradicional favorece
maior interesse dos alunos pelo conteúdo, no caso astronomia e as
aplicações de ótica básica.
Poderia apenas apresentar na forma de power point ou ainda levar os
alunos ao laboratório de informática para que os mesmos pudessem
interagir com o objeto.
Visualização de conteúdo, tornando-o mais acessível

P1

Poderia usá-lo como uma atividade fora da sala de aula, no caso no
laboratório de informática. O retorno pedagógico seria bom. Minha
escola não oferece ainda um grande número de computadores, daí as
atividades teriam de ser em pequenas equipes.
Poderia utilizá-lo nas aulas de óptica e de astronomia. Facilitaria a
introdução de alguns pontos.
Pode servir de ferramenta na introdução de assunto relativos a óptica e
astronomia
O retorno creio que seja uma maior assimilação do assunto, o que
facilita para o professor
Ajuda na introdução dos conteúdos novos e rever antigos.

P6

Este produto leva o aluno a pensar suas ações e a tirar conclusões por
si mesmo.
Pelo fato de este produto ser de fácil entendimento e objetivo, eu o
aplicaria em minhas aulas. O retorno pedagógico que espero é o de

P2
P3

P4

P5

P7
P8
P9
P10
P11
P12
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que meus alunos possam colocar em prática conceitos antigos e
também aprender coisas novas e novos conceitos.
Utilizaria como complemento às minhas aulas onde abordo a origem e
evolução do universo
Os alunos compreenderão melhor os conceitos óticos em astronomia e
telescópios.
Fonte: Dados da pesquisa

P13
P14

Tabela 3: Resultados da questão 07
Respostas da questão 07

Professor

Tópico 1: Instrumentos ópticos na aula de ótica. Tópico 2: Difração da
Luz – ótica
Tópico 1: evolução do conhecimento científico. Tópico 2: uso do mapa
celeste como sistema de navegação na antiguidade. Tópico 3:
movimento dos planetas
Não há tópicos

P1

Tópico 1: Instrumentos utilizados pela Astronomia. Tópico 2:
Observação dos astros. Tópico 3: Instrumentos usados para ampliar
objetos
Não há tópicos

P4

Tópico 1: A importância do telescópio em outras ciências. Tópico 2: O
aumento dos corpos celestes. Tópico 3: Nosso sistema solar
Tópico 1: Instrumentos ópticos. Tópico 2: Difração da Luz. Tópico 3:
Lentes
Tópico 1: Estudo das lentes. Tópico 2: Instrumentos ópticos nas aulas
de óptica. Tópico 3: Difração da luz
Tópico 1: Como funciona o binóculo e o telescópio. Tópico 2: A difração

P6

Tópico 1: O aumento que o telescópio dá nos objetos. Tópico 2: Mostrar
a extensão do universo. Tópico 3: História da Astronomia
Não há tópicos

P10

Tópico 1: Astronomia como ciência secular. Tópico 2: A importância do
telescópio. Tópico 3: O aumento dos objetos
Tópico 1: O universo. Origem e evolução. Tópico 2: A nossa galáxia, e
o sistema solar. Tópico 3: O planeta terra, estações do ano, fases da
lua etc.
Não há tópicos

P12

Fonte: Dados da pesquisa

P2

P3

P5

P7
P8
P9

P11

P13

P14
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Tabela 4: Resultados da questão 08
Respostas da questão 08

Professor

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio

P1

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio

P2

(x) Exibições (tipo Power Point). (x) Observações do céu utilizando o
telescópio. ( x ) Internet

P3

( x ) Material impresso (livros, revistas, etc). ( x ) Vídeos e animações
( x ) Exibições (tipo Power Point). ( x ) Observações do céu utilizando o
telescópio. ( x ) Internet. ( x ) Outras

P4

( x ) Vídeos e animações. ( x )Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio

P5

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio. ( x ) Internet

P6

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio

P7

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio. ( x ) Internet

P8

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point)

P9

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point).( x )
Observações do céu utilizando o telescópio. ( x ) Internet

P10

( x ) Vídeos e animações. ( x ) Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio

P11

( x ) Material impresso (livros, revistas, etc). ( x ) Vídeos e animações.
( x ) Exibições (tipo Power Point).
( x ) Observações do céu utilizando o telescópio ( x ) Internet

P12

( x ) Material impresso (livros, revistas, etc). ( x ) Vídeos e animações
( x ) Exibições (tipo Power Point). ( x ) Observações do céu utilizando o
telescópio. (x ) Internet. (x ) Quadro e giz. ( x ) Outras

P13

(X) Vídeos e animações. (X) Exibições (tipo Power Point). ( X)
Observações do céu utilizando o telescópio. ( X) Internet

P14

Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 5: Resultados da questão 10
Respostas da questão 10

Professor

Pincelada sobre os grandes telescópios: Hubble, ALMA, etc.

P1

O material possui informações sobre o telescópio, mas e sobre a
visualização de objetos, exemplo o zênite como é marcado, para
visualizar os objetos celestes.
Sem sugestão

P2

Acho que poderia se colocar a observação de outros astros utilizando o
telescópio.
Oferecer um maior número de atividades

P4

Colocar mais atividades interativas

P6

Abordar sobre modelos de telescópios mais modernos.

P7

Colocar animações sobre astronomia e da luz ao passar pelas lentes.

P8

Mais atividades e interações

P9

Poderia ter trazido informações sobre observações com telescópios
espaciais
Acho que este produto poderia ter apresentado mais atividades
interativas com o aluno
Falar mais sobre os telescópios atuais (Hubble, etc)

P10

Está muito bom, só sugiro um material impresso para acompanhar a
aula

P13

Sem sugestão

P14

P3

P5

P11
P12

Fonte: Dados da pesquisa

Tabela 6: Resultados da questão 11
Respostas da questão 11

Professor

Precisaríamos de um telescópio na escola e um período para realizar a
experiência. Metas complicadas de se arrumarem, mas nada
impossível.
Não tenho críticas Luís, mas todo trabalho pode ser sempre melhorado

P1

Sem sugestão

P3

Não sei se é pertinente colocar aqui, mas a interatividade não foi
possível, talvez pelo programa. Seria interessante atentar para esse
fato. Parabéns pelo produto!
Aconselho aos professores de Ciências a utilizarem o Museu Virtual do
Telescópio
Gostaria que fosse disponibilizado na minha escola

P4

Sem sugestão

P7

P2

P5
P6
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Acho que este tipo de apresentação deveria ser usada mais
frequentemente em sala de aula
Sem sugestão

P8

Quando este produto estará disponível?

P10

Pretendo aplicar este produto a meus alunos. Como faço para ter este
aplicativo?
Considero um bom produto. Sugiro que sejam acrescentada mais
informações dos telescópios sofisticados, com tempo para utilização em
mais de uma aula.
Sem sugestão

P11

Sem sugestão

P14
Fonte: Dados da pesquisa

P9

P12

P13
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GLOSSÁRIO

Abertura: Parte frontal do telescópio, por onde há a captação da luz.
Aumento: Relação entre o tamanho de um objeto observado a olho nu e o
seu tamanho quando visto pelo telescópio.
Applets: Pequenos programas aplicativos para uso em computadores.
Podem apresentar simulações e atividades interativas ao internauta.
Campo de visão: Representa a área aparente do céu que vemos pelo telescópio.
Critério de Rayleigh: Usa-se o Critério de Rayleigh como definição de um critério
para resolução de dois objetos
Difração: Difração é o desvio sofrido pela luz ao passar por um obstáculo
Ocular: Parte do telescópio que se destina à aplicação direta; onde se coloca os
olhos para ver o objeto em observação.
Óptica: Parte da Física que estuda as imagens e sua formação.
Plêiades: Aglomerado de estrelas na Constelação de Touro.
Titã: Uma das luas do planeta Saturno

