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PROPOSTA DE UEPS (Unidade de Ensino Potencialmente 
Significativa) 
Ismerindo Laube de Oliveira  

Mestrado Nacional Profissional Em Ensino de Física Polo UFABC 

A determinação da constante de Hubble 

 
Objetivo: Discutir Cosmologia no ensino médio usando como pretexto a constante 
de Hubble. 
 

1) Situação inicial:  

A construção do mapa mental. 

Levantamento dos conceitos prévios dos alunos acerca Universo e sua evolução 

espaço-temporal. 

- Propor uma atividade na qual os alunos fazem uma representação livre do universo 

na forma de desenho ou texto.  

- Aplicar um questionário para coletar as concepções dos alunos em relação ao 

Universo. 

- Socializar os resultados do questionário, nesse caso, cada grupo de alunos elabora 

uma lista com os objetos que em sua concepção compõem o universo e suas 

dimensões. 

2) Organizadores prévios: 

- Apresentar um vídeo de curta duração sobre a visão científica do Universo, como 

por exemplo, O universo visto pelo telescópio Hubble. 

https://www.youtube.com/watch?v=epOzDJvqWYY Acessado em 07/10/2014, 

6min38s. 

Situação problema 1: Propor aos alunos a questão: O universo sempre existiu ou 

foi criado? Justifique sua resposta. Pedir que os alunos respondam com base no que 

e como realmente acreditam. 

3) Realização de um experimento de medição indireta por paralaxe conforme 

roteiro no apêndice I. 

Situação problema 2: O método utilizado no experimento anterior pode ser aplicado 

para grandes distâncias como as astronômicas? (Discussão em grupo e posterior 

socialização) 
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4) Aula expositiva sobre unidade de medidas de distâncias astronômicas: U.A 

(Unidade Astronômica), ano-luz e Pc (Paralaxe por Segundo). Texto de referência 

em: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/Aula11-122.pdf. Acessado em 07/10/2014 

Realização de pesquisa pelos alunos, utilizando internet, sobre as galáxias do 

Novo Catálogo Geral (NGC): NGC1357, NGC1832, NGC2775 e NGC2903, tipos e 

distâncias em relação ao sistema solar. 

5) Situação problema 3:  

Como o método da paralaxe é possível determinar se um corpo celeste está em 

movimento? 

6) Realização de um experimento sobre o efeito Doppler conforme anexo II.  

E exibição de um vídeo, como o que está postado em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pwoxwpOLcW4 

7) Revisitação dos conceitos de ondulatória:  

Conceitos de ondas, comprimento de onda, frequência e velocidade (equação da 

onda) e efeito Doppler para o som. 

Texto de referência no anexo2. 

8) Situação problema 4:  

Como é possível saber a composição química dos corpos celestes? 

9) Confecção de protótipo de um espectroscópio, conforme anexo 3.  

E observação dos espectros de emissão de lâmpadas fluorescentes, 

incandescentes, do sol, de lanternas e de aparelhos de celular. 

10) Aula expositiva:  

Revisitação do espectro eletromagnético e recorte do espectro da luz visível: níveis 

eletrônicos nos átomos. 

Texto de referência em: http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm 

Acessado em 07/102014 

11) Aula expositiva:  

Combinação dos diversos conhecimentos até então, para fundamentação do redshift 

do espectro luminoso (desvio para o vermelho).  
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Texto de referencia em: http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm 

Acessado em 07/102014 

Realização de pesquisa pelos alunos, utilizando internet, sobre os comprimentos 

de onda observados da Terra das galáxias do Novo Catálogo Geral (NGC): 

NGC1357, NGC1832, NGC2775 e NGC2903. 

12) Aula expositiva:  

Cálculo do redshift e da velocidade de recessão das galáxias pesquisadas pelos 

alunos. 

13) Construção pelos alunos de um gráfico da velocidade de recessão em 

função da distância, das galáxias pesquisadas. 

- Verificação da relação de proporção entre a velocidade de recessão das galáxias e 

a distância, a partir do gráfico. 

14) Experimento sobre afastamento de pontos marcados ao longo de um 

elástico e determinação da constante de esticamento dos pontos. 

http://sac.csic.es/astrosecundaria/pt/cursos/formato/materiales/talleres/T8_pt.pdf 

Ativ. 4 

- Discussão sobre a lei da expansão do universo: Texto referencia em: 

http://www.das.inpe.br/cosmo/intro-cosmo/node4.html. Acessado em 07/10/2014 

15) Lei de Hubble e cálculo da idade do Universo. 

16) Avaliação:  

O processo avaliativo ocorre de modo contínuo. Todas as atividades realizadas 

pelos alunos podem ser utilizadas como avaliação, deixando para o último encontro 

apenas a avaliação da UEPS. 

Público-alvo 

- Turmas do 3º ano do Ensino Médio. 

- Tempo estimado: entre 12 e 16 aulas de 50min cada. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 Desde os Sumérios (3000 a.C.) a compreensão do Universo passou por 

diversas mudanças, mas parece que o geocentrismo foi o modelo que mais 

influenciou as pessoas, de modo que ainda hoje não é tarefa fácil convencê-las de 

que a Terra não é o centro do Universo. As noções de galáxias como mundos 

distantes do nosso foram iniciadas no século 18 com o filósofo Alemão Immanuel 

Kant e observadas no séc. 19 pelo Astrônomo William Hershel e, em 1929, Edwin P. 

Hubble concluiu que muitas das galáxias por ele observadas afastavam-se 

mutuamente, confirmando a teoria de um universo em expansão propostas por G. 

Lemaître e A. Friedmann. 

 A proposta desse trabalho foi a de promover uma maior aproximação entre 

esses saberes a respeito da evolução do Universo e os alunos da escola básica, 

nesse caso, os do terceiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual José Lins do 

Rego. Espera-se com isso que eles possam discutir esse tema, não mais como 

leigos.  

 

JUSTIFICATIVA 
 Diariamente são veiculadas, nos diversos meios de comunicação, notícias 

sobre o Universo, mas notícias como essas, na maioria dos casos, não tem 

conotação educativa, o que resulta em informações passageiras as quais as 

pessoas leem como qualquer outra, e, por tratarem-se de informações com 

linguagem científica específica quase sempre não são compreendidas pela maioria 

dos leitores. Para tanto se faz necessário que a escola participe no sentido de 

contribuir com uma educação científica para que seus alunos não façam parte dos 

incompreendidos no que refere às notícias de cunho cosmológicas. Desse modo, os 

termos espectro luminoso, redshift, Parsec, anos-luz, unidade astronômica, 

velocidade de recessão de galáxias, entre outros, deverão fazer parte do vocabulário 

natural dos alunos. 
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OBJETIVOS GERAIS 
 

 Discutir a cosmologia a partir da determinação da constante de expansão do 

Universo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Calcular distâncias pelo método da paralaxe a partir de um experimento 

simples, realizar um experimento didático para verificação do efeito Doppler, 

confeccionar um protótipo de um espectroscópio didático para observação dos 

espectros luminosos, calcular o desvio para o vermelho, realizar um experimento do 

esticamento de um elástico sobre a escala de uma régua e através da filmagem com 

aparelho de celular, estabelecer a relação entre as distâncias dos pontos marcados 

no elástico com as velocidades de afastamento dos mesmos para posteriormente 

fazer analogia com a expansão do Universo, construir o gráfico das distâncias em 

função das velocidades de quatro galáxias do NGC, para determinação da constante 

de expansão do Universo e calcular a idade do Universo com base no modelo do big 

bang. 

 

PÚBLICO ALVO 
Alunos das 3ªs séries A, B, C, D, E e F de 2014 e A, B, C, D, E, F, G e H de 

2015, do período matutino do Ensino Médio da E.E. José Lins do Rego. (Diretoria 

Regional Sul2), São Paulo capital. 

 

CONTEÚDO FÍSICO 
Ondas, efeito Doppler, Campo gravitacional, velocidade de recessão de 

galáxias, espectro da luz visível, modelos atômicos, desvio para o vermelho, 

princípios de relatividade de Einstein e unidades de medidas astronômicas. 

CARACTERIZAÇÃO DAS TURMAS 

 Em termos pedagógicos as turmas dos terceiros anos do Ensino médio (tanto 

os de 2014 quanto os de 2015, com pequenas variações), são em geral, bastante 

heterogêneas, isto é, poucos alunos com facilidade de aprendizado e com 

pretensões quanto à continuidade dos estudos em nível superior, além disso, são 
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turmas nas quais muitos alunos estão juntos desde o 1º ano do Ensino Médio, o que 

os torna bem integrados. 

A ESCOLA 

 A E.E. José Lins do Rego, uma escola de Ensino Médio situada numa região 

periférica da cidade de São Paulo nas proximidades do Capão Redondo e do Jardim 

Ângela, na zona sul, ambas as regiões com histórico passado de violência urbana, 

ainda atualmente com grande incidência de pobreza e parca presença do poder 

público. Um quadro que parece mudar lentamente graças às ações de ONGs e 

grupos de pessoas que contribuem com a discussão permanente sobre a 

valorização da vida e a convivência pacífica entre as pessoas. Esse perfil da 

comunidade aparece dentro da Escola, apesar de muitos alunos residirem num raio 

de até 10 km. É uma Escola de porte médio a grande, conta com 16 salas 

superlotadas, que funcionam em três turnos, com média de 40 alunos cada.  

Apesar de poucos recursos materiais, essa escola tem a tradição de buscar a 

inovação pedagógica, o que facilitou a aplicação de nosso trabalho. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Tanto em 2014 quanto em 2015 a análise da aplicação desta sequência de 

atividades, em sua maioria foi realizada por amostragem. Em se tratando de grupos, 

foi escolhido um grupo por sala (de modo aleatório). Já em casos de atividades 

individuais, foram sorteados os trabalhos de 32 alunos. 

 

ESTRATÉGIA E CRONOGRAMA DOS ENCONTROS (AULAS) 

 Em seguida serão apresentadas as estratégias utilizadas durante a aplicação 

da sequência (Proposta de UEPS) no ano de 2014.  Como a aplicação foi repetida 

em 2015, são apresentadas as modificações necessárias para correção/adaptação 

às novas turmas. 

 

 PRIMEIRO ENCONTRO – 04/11/2014 

1. Situação inicial: A construção do mapa mental. 
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a) Individualmente, propus que os alunos fizessem uma representação 

livre do universo (desenho, texto ou dramatização). 

b) Aos grupos com 4 alunos cada, solicitei uma lista com todos os objetos 

que considerassem que compunham o universo (se eram grandes ou pequenos 

comparados com a nossa Terra, suas distâncias de nós, se estavam em movimento 

ou não). 

Obs 1. Embora eu não tenha mencionado, alguns grupos perceberam a 

necessidade do referencial para dizer o tamanho dos objetos e se estavam em 

movimento.  

c) Em grupos, pedi que os alunos fizessem um desenho do universo, 

destacando a Terra, o Sol e a nossa galáxia. 

Após a realização das três atividades acima, cada grupo elegeu um 

representante para defender suas ideias. 

Para finalizar esta primeira aula, os alunos responderam à questão abaixo.  

Questão 1 - O universo sempre existiu ou foi criado? Justifique sua resposta. 

Responda o que e como você realmente acredita. 

Obs 2. Com relação aos itens (a) e (c) desse primeiro encontro, as figuras e 

desenhos apresentados pelos alunos vão das concepções religiosas até uma 

mistura de concepção científica com concepção ingênua (BISCH, 1998, p.12 e 13). 

 Obs 3. Em 2015 essa atividade foi substituída por um questionário 

(Apêndice) com respostas individuais para que os alunos expressassem sua 

concepção do Universo. A substituição pelo questionário teve um aspecto positivo 

que foi a de agilizar a análise das respostas e ter quantificado a defasagem dos 

alunos em relação à astronomia. Por outro lado, parece que esse tipo de pré-teste 

dificultou que os alunos refletissem sobre as respostas dadas, uma vez que no tipo 

anterior ficou claro que eles pensavam nas respostas e as questionavam durante 

suas apresentações para os colegas. 

Obs 4. Após a aplicação do questionário e tabulação das respostas, verifiquei 

uma profunda defasagem dos alunos em relação a conceitos básicos de astronomia. 

Essa conclusão exigiu a interrupção imediata do programa proposto para que eles 

tivessem acesso às noções básicas sobre o Universo. Para atender a essa demanda 

preparei um resumo de introdução à astrofísica: O Universo em larga escala, as 

Galáxias, Buracos negros, Quasares, Nosso Sistema solar e a Terra. 

Essas apresentações foram realizadas durante 03 aulas.
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2) Situação-problema: Entreguei a cada grupo uma lista de questões de livre 

resposta. 

a) Como foi possível concluir que a distância da Terra à lua é de 

aproximadamente 380 mil quilômetros? 

b) Pensem em um método para determinar se um astro está em movimento 

ou em repouso. 

c) Como saber que tipo de substância (elemento químico) existe nos corpos 

celestes? 

d) O universo tem um centro? Se sim, onde ele deve se localizar? 

Quando todos os grupos terminaram, já estava próximo do final da aula, foi 

apresentado o vídeo de curta duração, sobre o Universo. 

https://www.youtube.com/watch?v=epOzDJvqWYY. O universo visto pelo telescópio 

Hubble. Acessado em 07/10/2014, duração de 6min38s. Tempo gasto para os itens 

1 e 2: 2 aulas de 50min. cada. 

 

 SEGUNDO ENCONTRO – 11/11/2014 

 Solicitei que os grupos da aula anterior fossem mantidos e entreguei a cada 

grupo um roteiro (apêndice I) para realizarem o cálculo da distância entre a parede 

do fundo da sala de aula até a lousa (determinação de distâncias por paralaxe).  

Evitei qualquer comentário enquanto eles liam e executavam as propostas do 

roteiro. 

- Após o cálculo da distância solicitei que discutissem a validade dos 

resultados encontrados e fizessem a verificação, medindo com uma trena, a 

distância que calcularam. 

Os resultados dos cálculos ficaram entre 3,70m e 7,20m (cada grupo anotou 

seu resultado na lousa para posterior discussão), sendo que a distância real medida 

com a trena foi de 7,00m. 

- Em seguida cada grupo recebeu uma lista com as seguintes perguntas: 

a) O método usado para calcular a distância entre o fundo da sala e a lousa é 

válido para qualquer distância? Discuta com os colegas e apresentem aos demais 

grupos a conclusão a que chegaram. 
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b) Certo jornal noticia que a distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões 

de quilômetros. Essa informação é 100% confiável? E a distância noticiada é 100% 

correta? Discutam e apresentem aos demais grupos suas conclusões. 

Tempo previsto: 1aula de 50min. 

Tempo gasto: 2 aulas de 50min. 

Obs 1. Houve demora na compreensão do roteiro.

Obs 2. Em 2015 o item 3 foi modificado por sugestão da professora Dra. 

Laura Paulucci da UFABC, durante o simpósio, naquela universidade, ocasião da 

apresentação de nosso projeto. A sugestão foi utilizar um transferidor de graus 

adaptado conforme detalhado no apêndice 3 e propor que os alunos escolhessem 

um objeto qualquer no pátio da Escola, cuja observação fornecesse dados para a 

determinação da distância. 

 A nova proposta foi realizada individualmente, enquanto a primeira exigia a 

realização em dupla, na primeira proposta um aluno observava e o outro marcava os 

pontos na lousa. Nesse caso os alunos questionaram que não era possível ter 

alguém na lua para fazer as marcações. Já na segunda proposta cada aluno trouxe 

pronto o seu transferidor adaptado e fez a observação. Ao final, os alunos 

demonstraram maior confiabilidade na proposta de 2015. Para eles, pareceu mais 

com um ―método científico‖. 

Obs 3. Em avaliação os alunos concluíram a relação entre a distância e a 

paralaxe, isto é, de que quando a distância aumenta a paralaxe diminui, diminuindo 

assim a precisão da medida e exigindo aparatos mais refinados. 

 

 TERCEIRO ENCONTRO – 18/11/2014 

 Aula expositiva sobre unidade de medidas de distâncias astronômicas: Cada 

grupo recebeu o texto referência com atividades de fixação e reflexão, nesse, foram 

apresentados os seguintes conteúdos: Unidades de medidas astronômicas (U.A, 

Parsec, e ano-luz), definição de paralaxe, paralaxe geocêntrica e paralaxe 

heliocêntrica. 

O texto de referência utilizado foi o da Professora Maria de Fatima Saraiva 

(UFRGS), em:  http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/Aula11-122.pdf. O texto foi 

adaptado para atender as necessidades dos alunos do nível médio. Acessado em 

07/10/2014. 
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Tarefa para casa 

Ainda nesta aula foi proposta uma tarefa para casa, para a próxima aula:  

Realizar pesquisa sobre informações de algumas galáxias e preencher a 

primeira e segunda coluna da Tabela 1 (apêndice V), tipo de galáxia e distância do 

sistema solar. 

Tempo previsto: 1h.a de 50min. Tempo gasto: 1 aula de 50min. Mas a 

discussão das atividades de fixação ficou para o próximo encontro. 

 

 QUARTO ENCONTRO – 25/11/2104 

Discussão das questões da aula anterior. 

    - Discussão sobre a pesquisa proposta na aula anterior*  

    - Construção do protótipo de um espectroscópio (apêndice III). 

*Esta atividade faz parte de uma atividade maior no final dos encontros, as 

distâncias serão plotadas com a velocidade que será calculada posteriormente. 

Obs. O protótipo de espectroscópio foi construído com base no modelo do 

caderno do aluno (volume 2), esse caderno é parte do material didático fornecido 

aos alunos pela Secretaria da Educação do estado de São Paulo. 

Aula expositiva sobre espectro luminoso: Foram discutidos o modelo atômico 

padrão o qual explica as linhas espectrais. 

Texto de referência em: 

http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm, Acessado em 07/102014 

- Apresentação do aplicativo PHET sobre modelos do átomo de hidrogênio. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/hydrogen-atom 

- Tarefa para casa: 

*Pesquisar o valor do comprimento de onda observado para as galáxias 

pesquisadas anteriormente e preencher a quarta coluna da tabela 1. 

Tempo previsto: 2 aulas de 50min. 

Tempo utilizado: 2 aulas de 50min. cada. 

*Juntamente com a pesquisa proposta no terceiro encontro, os comprimentos 

de onda pesquisados neste item serão utilizados no cálculo do desvio para o 

vermelho, no próximo encontro. 

 

 QUINTO ENCONTRO – 02/12/2014 
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Experimento sobre efeito Doppler do som e discussão sobre o redshift: 

apêndice IV. 

Cada grupo saiu alternadamente da sala e realizaram o experimento no pátio 

a fim de não atrapalhar as aulas das demais salas, devido ao forte barulho do 

zumbidor. 

Essa atividade durou cerca de 30 minutos, foi realizada por seis grupos de 6 

alunos cada. 

Depois que todos os grupos fizerem o experimento foram exibidos os vídeos 

abaixo:  

i) https://www.youtube.com/my_videos?o=U Realizado por mim com 

apoio de meu filho Maximiliano e Postado em 07/10/2014  

ii) https://www.youtube.com/watch?v=O5U9qj49CI4, Em Física total, aula 

do Prof. IvysUrquiza. Acessado em 07/10/2014, 7min 

iii) https://www.youtube.com/watch?v=5F0YWabT7Q4, Trecho da série big 

bangtheory. Acessado em 07/10/2014, 30s 

Tarefa para casa:  

a) os alunos deverão calcular o redshift para as galáxias da tabela 1, 

conhecidos os comprimentos de onda para cada uma, usando como referência, 

6562,8 Angstrons que é o comprimento de onda do hidrogênio na região alfa e 

preencher a coluna 5 da tabela 1.  

b) Os alunos deverão calcular a velocidade de recessão das galáxias e 

preencher a coluna 6 da tabela 1. 

Tempo Previsto: 2 aulas de 50min cada. Tempo Utilizado: 2 aulas de 50min 

cada. 

 

 SEXTO ENCONTRO – 09/12/2014 

Lei de Hubble e a idade do universo: 

- Discussão das atividades realizadas como tarefa de casa na aula anterior. 

- Experimento sobre afastamento de pontos marcados na superfície de um 

balão, só demonstração. http://sac.csic.es/astrosecundaria/pt/cursos/formato/ 

materiales/talleres/T8_pt.pdf Ativ. 4 

- Discussão sobre a lei da expansão do universo:  
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Texto referência em: http://www.das.inpe.br/cosmo/intro-cosmo/node4.html 

Acessado em 07/10/2014 

Atividades realizadas em sala de aula: 

- Considerando os dados da tabela 1 que foram preenchidos com resultados 

das pesquisas realizadas no terceiro, quarto e quinto encontros:  

a) Construir o gráfico da distância em função da velocidade de recessão 

das galáxias da tabela 1, 

b) Calcular a constante de Hubble (H), usando a relação v = H.D. 

c) Calcular a idade do universo (usando a relação t = 1/H). 

Tempo estimado: 2h.a. de 50min. Tempo gasto: 2h.a. de 50 min.  

Obs 1. Em 2015 a atividade do balão foi substituída pela atividade do 

esticamento do elástico conforme detalhes em apêndice VII.

Obs 2. Ainda em 2015 os alunos realizaram duas outras atividades: lista de 

questões (apêndice XII) e a avaliação final dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos 

encontros (Apêndice VIII).   

 

CONCLUSÃO 
 O principal objetivo desse trabalho foi discutir aspectos importantes da 

cosmologia a partir do cálculo da constante de Hubble, para tanto, fez-se incursões 

diversas nos conteúdos de física do Ensino médio, alguns desses conteúdos foram 

novidades para alguns alunos, outros, foram vistos em anos anteriores e, por isso, 

relembrados. 

Propusemos atividades com tempos rigorosamente cronometrados. Cada 

encontro contou com duas aulas de 50min. Teve início meio e fim e avaliação.  

Encontramos dificuldades variadas, tais como falta de recursos materiais, mas 

contornamos essas vicissitudes contando imensamente com a compreensão e 

cooperação dos estudantes, as cópias de alguns textos e atividades foram feitas às 

minhas expensas, e usei outros recursos próprios como projetor de multimídia e 

aparelho de áudio para compensar a ausência dos recursos da escola, lembrando 

que em 2014, ano em que aplicamos esse trabalho pela primeira vez, havia quatro 

salas equipadas com projetor de multimídia e sistema de áudio, já em 2015 somente 

um Datashow móvel esteve pronto para ser usado e compartilhado entre todos os 

professores da unidade escolar. 
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No encontro do dia 18/11/2014 tivemos que fazer alterações no cronograma, 

visto que muitos alunos já apontavam para a possibilidade de deixarem de vir à 

escola a partir da segunda semana do mês de dezembro. Nesse caso, concordamos 

que uma das atividades sobre o balão seria ser realizada apenas como 

demonstração. Razão pela qual em 2015 aplicamos esta atividade no segundo 

bimestre. Apesar de outra dificuldade ter interferido, a paralisação dos professores 

que se deu entre o segundo e terceiro bimestre, em nossa escola a paralização 

ocorreu maneira parcial, muitos alunos faltaram e, por isso, as atividades forma 

realizadas apenas por poucos grupos.  

 Mesmo com a dificuldade da última apresentação do dia 09/12/2014, foram 

discutidos os fundamentos observacionais e teóricos que conduziram à aceitação do 

chamado modelo do big bang. 

 Quanto aos resultados apresentados pelos alunos nas avaliações realizadas 

durante o curso, podemos apontar três aspectos relevantes à aplicação da UEPS: as 

causas dos resultados positivos, os resultados negativos e as modificações 

necessárias para melhor aproveitamento dos alunos. 

a) Os resultados positivos: Análise dos resultados da avaliação proposta 

no final de 2015 mostra, do nosso ponto de vista, que os encaminhamentos e a 

metodologia das atividades foram decisivos. Haja vista o maior número de alunos 

das turmas C/D que acertaram questões as quais os alunos da turma A não 

acertaram (ver gráficos do item XI do apêndice). A explicação para tal ocorrência 

pode ter sido a não aplicação dos experimentos na turma A, que foi escolhida 

propositalmente como grupo de controle. 

b) Apesar de muitos alunos se envolverem nas atividades, as avaliações (no 

decorrer dos trabalhos) indicaram o desejo de boa parte deles em não quererem ser 

avaliados, por exemplo, durante a atividade das medidas por paralaxe, todos 

participaram, mas, no momento de descrever os procedimentos como parte do 

trabalho, alguns grupos recusaram-se a entregar, alegando simplesmente que se 

esqueceram de fazer. Mesmo sendo oferecido outro prazo, muitos deixaram de 

entregar. Outra situação observada foi o claro desinteresse dos alunos quando a 

parte do trabalho envolvia aulas expositivas, que ficou bem evidente mais uma vez, 

no caso das duas aulas sobre unidade de medidas astronômicas. 

c) Entre as atividades trabalhadas no ano de 2014 e as de 2015 foram 

propostas modificações importantes, cujos resultados se mostraram:  
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-POSITIVA: A medida da paralaxe (explicada no desenvolvimento da 

sequência). 

- POSITIVA: A atividade do efeito Doppler: em 2014 o experimento foi 

realizado como demonstração, já em 2015 cada grupo realizou e descreveu o 

experimento. 

- NEGATIVA: Uma alteração que não se mostrou positiva foi a troca das 

questões abertas sobre as concepções de Universo (aplicada em 2014) pelo 

questionário com alternativas fechadas (aplicado em 2015), como foi discutido, é 

necessário uma melhor análise. 

Um aspecto relevante durante a aplicação desta UEPS foi a verificação de 

que muitos dos nossos alunos terem profundo desconhecimento de aspectos 

básicos de astronomia. Essa situação sugere que antes de começar a aplicação da 

referida UEPS torna necessária uma abordagem introdutóriasobre a astronomia 

(pelo menos quatro aulas), a fim de reduzir essa discrepância. 
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Obtendo distâncias por paralaxe parte 1 
Prof. Ismerindo Laube de Oliveira – 2014 

 

Material utilizado 

- Pedaço de cartolina (com medidas aproximadas de 8 cm x12cm) 

- Régua. 

- Calculadora ou aparelho de celular. 

- Fita adesiva ou cola. 

- Tesoura 

Procedimentos: 

I - Confeccione um tubo com cartolina com as medidas citadas. 

II - Uma pessoa vai até a parede do fundo da sala, com a parte de trás da 

cabeça encostada na parede, olha através do tubo e solicita ao colega que

faça um traço vertical na lousa (primeiro traço, conforme o esquema da fig.1). 

III - A pessoa que está olhando pelo tubo procura alinhar o traço com uma das 

extremidades do tubo e, mantendo essa posição, pede ao colega que faça 

outro traço que coincida com a segunda extremidade do tubo (segundo traço 

da fig.1). 

IV - Em seguida meça a distância entre os dois traços, o diâmetro e o 

comprimento do tubo. 

V - Utilize a fórmula dada na fig.2 para calcular a distância x solicitada. 
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Obtendo distâncias por paralaxe parte 2 
Prof. Ismerindo Laube de Oliveira - 2015. 
 
Material utilizado: 

- Transferidor (180º) 

 - percevejo 

- Canudo de refrigerante (grosso). 

- Régua ou fita métrica. 

Montagem: 

Faça um furo central no transferidor e 

fixe o percevejo e o pedaço de canudinho, como na figura da direita. 

Procedimento para medida 
 

a) Faça uma primeira observação de modo que uma marcação do canudo 

coincida com 90º (observação1). 

b) Mantendo a posição do transferidor, desloque alguns passos para a 

direita da primeira observação e incline o canudinho para obter a segunda 

observação e anote o ângulo interno, no exemplo, 48º aproximadamente, meça a 

distância entre as duas observações (d). 

Cálculo: 

O triângulo formado entre as observações e o objeto possui duas 

informações, o ângulo e a distância, assim, pode-se determinar a distância desejada 

aplicando a tangente do ângulo conhecido. 

. 
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Roteiro para confecção de um espectroscópio 
Prof. Ismerindo Laube de Oliveira - 2014 

(Adaptado de: LAPEF – USP/FE) 

Materiais  

• fita isolante • fita adesiva  • papel color set preto  • 1 CD*    • cola    • régua   

• estilete • tesoura  

• tubo papelão (ex.: tubo de papel higiênico)  

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos  

1º- Com o papel color set construa um cilindro com aproximadamente 4 cm de 

diâmetro e de 7 a 10 cm de comprimento. Use um tubo 

de papelão (tubo de papel higiênico ou papel toalha) 

como base. Se desejar, você pode substituir o tubo de 

papel por um tubo de PVC preto. Também é possível 

usar uma caixa de creme dental (o formato não é 

importante), mas tenha o cuidado de revesti-la 

internamente com papel preto.   

 2º- Faça duas tampas** com abas para o cilindro utilizando o papel preto. Em 

uma delas, use um estilete para recortar uma fenda fina 

(mais ou menos 2cm x 1mm). Na outra tampa, faça 

uma abertura no centro (mais ou menos 1cm x 1cm). 

Observe as ilustrações ao lado. 

3º- Retire a película refletora do CD usando fita adesiva (grude-a na superfície 

e puxe-a, como numa depilação). Se necessário, faça 

um pequeno corte com a tesoura no CD para facilitar o 

início da remoção. 
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4º- Depois de retirada a película, recorte um pedaço do CD (mais ou menos 

2cm x 2cm). Utilize preferencialmente as bordas, pois as 

linhas de gravação (que não enxergamos) são mais 

paralelas, consequentemente a imagem será melhor. É 

importante fazer uma marcação no pedaço recortado do 

CD para não esquecer qual a orientação das linhas (em 

qual posição as linhas são paralelas) 

 

4º- Cole as tampas no cilindro, deixando a fenda alinhada com a abertura. 

Fixe o pedaço recortado do CD na tampa com a abertura, usando a fita isolante 

apenas nas bordas. Preferencialmente, alinhe as linhas de gravação paralelamente 

à fenda do espectroscópio, assim as imagens que 

observaremos também estarão alinhadas com a fenda. 

Caso opte por usar cola, tenha cuidado para não sujar a 

superfície do CD. Nesse caso, fixe o pedaço de CD na 

parte interior do espectroscópio e aguarde o tempo 

necessário para a cola secar.  

 

5º- Para evitar que a luz penetre no interior do tubo por eventuais frestas, 

utilize fita isolante para vedar os pontos de união entre o cilindro e as tampas. 

 

 

 

 

 

Na realização da proposta sugerimos a confecção com tubo de pvc de ¾ de 

polegada, o qual os alunos já trouxeram cortado na medida certa (entre 10 e 15 cm). 
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Experimento sobre o efeito Doppler do som 
Prof. Ismerindo Laube de Oliveira - 2014 

 

Adaptação do experimento de Ricardo Moreno e Susana Deustua 

(http://sac.csic.es/astrosecundaria/pt/cursos/formato/materiales/talleres/T8_pt.pdf) 

Material utilizado:  

1 alarme zumbidor (desses de porta) 

 1 pé de meia  

2m de barbante e um cabo de vassoura (como suporte). 

Procedimento: 

- Colocar o zumbidor dentro da meia (apenas por segurança). 

- Amarrar a meia em um suporte (ex. cabo de vassoura) por meio do 

barbante.

- Ligar o zumbidor e girar o suporte de modo que a meia com o zumbidor gire 

em círculo, aproximando-se e afastando-se do observador parado a certa 

distância da qual está o aparato (fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Fig.3 (esquerda): zumbidor, meia, fio e suporte.   

Fig.4 (direita), O zumbidor posto a girar em círculo ao redor do suporte (cabo de vassoura) nesta 

imagem o observador foi o fotógrafo. 
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O fenômeno 

 Esse efeito se aplica a situações nas quais uma fonte sonora afasta-se ou 

aproxima-se de um observador em repouso ou em movimento. Vamos considerar 

aqui apenas o caso em que o observador se encontra em repouso (parado a certa 

distância do suporte com o alarme). 

Quando o zumbidor se afasta do observador as ondas sonoras chegam ao 

observador em tempos cada vez maiores, 

assim, com maior comprimento de onda e, 

consequentemente, menor frequência (o que 

dá um som grave). Ao contrário, quando o 

zumbidor se aproxima, as ondas sonoras 

chegam com tempos cada vez menores, menor 

comprimento de onda e maior frequência (som agudo).  

De modo semelhante, se observa na figura da esquerda, o comprimento de onda 

aumenta para o observador da esquerda (A) e diminui para o da direita (B). 

Sejam: 

 

O sinal - indica que a fonte se aproxima e + indica que ela se afasta. 

 

Desvio para o vermelho (Redshift) 

 Em muitos fenômenos a luz tem comportamento ondulatório, analogamente à 

uma fonte sonora, quando uma fonte luminosa se ou aproxima-se afasta de um 

observador, ocorre o efeito Doppler. Analisando esse comportamento da luz os 

Astrônomos e Astrofísicos estabelecem os movimentos dos corpos celestes em 

relação à Terra. Eles sabem que quando uma fonte luminosa se aproxima de um 

referencial a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui, esse 

deslocamento é chamado de desvio para o azul (a parte azul do espectro luminoso 

possui frequências cada vez maiores e comprimentos de onda menores), já quando 

o corpo se afasta do referencial a frequência aumenta e o comprimento de onda da 
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luz diminui, no espectro os valores decrescentes de comprimentos de onda se dá na 

faixa vermelha, chamado de desvio para o vermelho ou redshift.  

Cálculo do Redshift (z): O redshift é definido pela relação 

 

Para valores muito pequenos de z, vale a relação: 
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I. TABELA 1 

GALÁXIA 

TIPO 
(espiral, 
elíptica ou 
irregular) 

DISTÂNCIA 
(EM MPC) 

Comp. De 
onda 
Observado 
(A) 

Redshift Velocidade 
(km/s) 

NGC1357 
 
 

    

NGC1832 
 
 

    

NGC2775 
 
 

    

NGC2903 
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Esticamento linear de um elástico: Simulação da lei de Hubble 
Ismerindo Laube de Oliveira-2015 

1ª Parte: O experimento 

1) Material necessário: 

- Elástico (liguinha de dinheiro). 

- Régua. 

- Aparelho de celular que filma. 

2) Número de componentes: 02 

3) Objetivos 

- Determinar a constante de esticamento do elástico. 

- Comparar o esticamento do elástico, com a expansão das 

galáxias demonstrada pela lei de Hubble. 

- Compreender a recessão das galáxias como o aumento das

dimensões do espaço-tempo. 

4) Procedimentos: 

I) Faça um corte no elástico tornando-o uma tira maior. 

II) Com uma caneta, marque 10 pontos separados por uma distância de 1cm 

e os identifique com as letras: A, B, C... , conforme o exemplo da figura abaixo. 

 

IV) Fixe o ponto A do elástico no zero da régua (pressionando com o dedo), 

com a outra mão, ajuste o elástico até que o último ponto coincida com o número 

dez da régua sem forçar o elástico, conforme a figura acima. 

V) O outro colega prepara o aparelho de celular para iniciar a filmagem, 

mantendo-o numa posição que dê para visualizar de maneira clara os pontos do 

elástico e a escala da régua. 

VI)   Com um dedo fixo no ponto ―A‖ comece puxando lentamente a outra 

extremidade do elástico procurando manter velocidade constante, nesse instante, 

diga ―já‖ para o outro colega iniciar a filmagem. Continue esticando o elástico até que 

o ponto ―L‖ atinja o número 19 da régua e peça para o colega encerrar a 

filmagem (o esticamento final ficará semelhante à figura abaixo). 
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2ª Parte: Coleta de dados 

I) Ponha o filme para rodar, observe que conforme o filme vai sendo 

executado, na parte inferior da janela aparece uma escala indicando o tempo. 

Escolha um instante qualquer, pause o vídeo, anote-o na célula T1 e as posições de 

todos os pontos do elástico na segunda linha da tabela abaixo (linha T1). 

II) Continue a rodar o vídeo e escolha outro instante, pause o vídeo, anote 

esse instante na célula T2 e as posições dos pontos na linha T2 da tabela abaixo. 

Observação: se preferir transfira o arquivo do vídeo para um computador, 

para facilitar na tomada dos dados. 

Quando o elástico estica os pontos tornam-se mais largos, nesse caso, 

procure anotar o valor que coincide aproximadamente com o ponto médio de cada 

ponto. 

 

TEMPO 
POSIÇÃO 

DO PONTO 

A 

POSIÇÃO 

DO 

PONTO 

B 

POSIÇÃO 

DO 

PONTO 

C 

POSIÇÃO 

DO 

PONTO 

D 

POSIÇÃO 

DO 

PONTO 

E 

POSIÇÃO 

DO

PONTO 

F 

POSIÇÃO 

DO 

PONTO 

G 

POSIÇÃO 

DO PONTO 

H 

POSIÇÃO 

DO 

PONTO 

I 

POSIÇÃO DO 

PONTO 

J 

T1 =  
          

T2 =  
          

 

VM           

3ª Parte: Cálculo das velocidades médias de afastamento dos pontos. 

Faça os cálculos com precisão centesimal, isto é, mantenha duas ―casas‖ 

após a vírgula, com os devidos arredondamentos.  

Para calcular a velocidade de afastamento de um ponto em relação à sua 

posição anterior, use a fórmula (exemplo para VA): 

 

Do mesmo modo, para calcular a velocidade VB deve fazer a diferença entre 

as posições do ponto B nos instantes T1 e T2 e dividir pela diferença dos instantes. 

Repita o cálculo para todos os pontos e preencha a linha VM da tabela. 
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4ª PARTE: Construção do gráfico vXd.  

Use papel milimétrico para fazer o gráfico. 

I) Anote os valores das velocidades no eixo da ordenada e os das 

posições no eixo da abscissa. Quando for unir os pontos, pode ser que eles não 

fiquem todos alinhados, nesse caso, trace uma reta que passe o mais próximo da 

maioria deles, conforme o exemplo.  

 

 

 

II) Após traçar a reta marque sobre ela três pontos que não coincidam 

com nenhum dos pontos que já foram marcados, como no exemplo abaixo. 

 

Calcule o coeficiente angular da reta, para tanto, use a relação:  

 

 

 

 

Veja que alguns pontos ficaram de 
um lado da reta e outros do outro 
lado, mas todos estão próximos da 
reta, essa é a reta média. 
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5ª Parte: Questões  
1) Quando o elástico foi esticado os pontos deslocaram-se em relação à 

régua ou em relação ao elástico? 

2) Pontos posteriores tiveram um deslocamento maior ou menor do que 

os pontos anteriores, para um mesmo intervalo de tempo?  

3) A velocidade de deslocamento de um ponto posterior foi maior, menor 

ou igual ao de um ponto anterior?  

4) Qual é a unidade da relação entre a velocidade e a distância 

(coeficiente angular da reta)? Descreva o significado dessa relação. 

5) Escreva a relação matemática entre a velocidade de afastamento dos 

pontos (v) e a distância entre eles (d). 

6) Compare seus resultados com os de outros colegas e procure observar 

semelhanças e diferenças.  

7) Se o experimento do elástico fosse comparado com o Universo e os 

pontos com as Galáxias:  

a) O que se poderia concluir sobre as velocidades das galáxias em 

relação às distâncias entre elas? 

b) Quem faria o papel do elástico? 

c) Quem faria o papel da mão que puxa o elástico? 

8) Esquematize esse experimento em três dimensões: considere três 

réguas com uma das extremidades encostadas, sobre cada régua um elástico sendo 

puxado de modo que as direções entre os três sejam perpendiculares. 

9) Comparando o esquema proposto na questão 8 com o Universo em 

três dimensões e considerando que cada ponto é uma galáxia. O que acontece com 

a velocidade de afastamento das galáxias quando a distância entre as elas 

aumenta? 

10) Nesse exemplo, a largura dos pontos marcados no elástico aumenta 

quando ele é esticado. Se esses pontos forem substituídos por objetos fixos como 

pequenos botões, que influência eles sofrerão quando o elástico for esticado?  

Comparando com o Universo, as galáxias e as estrelas e planetas sofrem alguma 

influência devido à expansão do Universo? Discutam suas opiniões. 



113 
 

Atividades: espectroscopia e desvio espectral 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ao analisar o espectro de três corpos celestes A, B e C, um astrofísico 

observou que o corpo A tinha espectro com características tendendo à faixa de cor 

vermelha e os outros dois, para o azul. Fazendo analogia com o efeito Doppler ele 

decidiu que esses corpos estavam aproximando-se ou afastando-se da Terra 

(considerada em repouso em relação aos citados corpos). A partir da análise do 

espectro luminoso abaixo. Explique a que conclusão chegou o Astrofísico, isto é, 

qual estava se afastando e qual estava se aproximando da Terra. 

2) Explique o significado do termo em inglês redshift. 

3) Cite a importância do estudo do espectro luminoso na determinação da 

idade do universo. 

4) Explique o efeito Doppler. 

5) Uma fonte sonora se propaga com velocidade igual a 100m/s, sabe-se 

que a frequência do emitida é de 500Hz e que a velocidade do som é 340m/s. 

Calcule a frequência percebida por uma pessoa em repouso, considerando: 

a) A fonte se aproxima.                                   

b) A fonte se afasta. 

6) Certa noite um objeto foi observado por um espectroscópio com 

deslocamento para a faixa azul. Sobre esse objeto, pode-se afirmar que ele está se 

afastando da Terra? Justifique. 
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7) Um corpo celeste é observado com comprimento de onda igual a 6800 

Angstrons a uma distância de 40Mpc. Sendo o comprimento de onda de referencia 

igual a 6562 Angstrons. Determine: 

a) O redshift, z. 

b) A velocidade de recessão desse corpo 

c) A constante de Hubble. 

d) O tempo transcorrido desde o instante que esse corpo estava em 

repouso. 

8) Explique a diferença entre espectro o luminoso de absorção e de 

emissão. 

9) Sobre a dúvida comum às pessoas em como saber a distância dos 

corpos celestes, que argumento pode ser usado como convencimento? 

10) O mais preciso valor da idade do universo foi obtido em 2003, como 

13,7 bilhões de anos. Como se explica a diferença entre esse valor e o que você 

obteve durante as aulas. 
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Resultados do pré-teste aplicado em 2014 
Os alunos expressaram suas concepções de Universo a partir de desenhos 

ou textos. 

Atividade 1: Explicite sua concepção de Universo (aquilo que você realmente 

acredita) 

Os dados a seguir são de 33 alunos da turma do 3ºD do período da manhã. 

Dos quais, apenas quatro deles explicitaram suas ideias por meio de texto, os 

demais, fizeram por desenhos. 

Análise das respostas nos permitiu classificar em três grupos, enumerados 

abaixo.  

1) A imagem do um sistema solar presente na maioria dos livros do 

Ensino fundamental: 17 alunos. 

O Universo representado por eles limita-se ao sistema solar, mas, sem

nenhuma preocupação com a ordem, com as distâncias em relação ao sol, nem com 

os tamanhos dos objetos, como se pode ver na num exemplo de um desenho (figura 

1) abaixo. No qual fizeram uma representação com os planetas no mesmo plano, em 

geral, como aparecem nos livros didáticos. 

(Fig.01) Desenho da percepção de Universo, realizado por um grupo de quatro alunos do terceiro ano 

D. Nota-se Mercúrio e Vênus do mesmo tamanho e ocupando a mesma órbita. 
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2) Representação ingênua/cultural: 12 alunos. 

Nesse caso, eles elaboraram suas percepções como se estivessem criando 

teorias novas de como é o Universo, deixando de lado as pesquisas e observações 

realizadas ao longo dos séculos. Aliás, esse tipo de representação na qual o senso 

comum se sobressai ao conhecimento científico, não é peculiar aos nossos 

estudantes, como mostraram algumas pesquisas. No Brasil (NEVES, 2005 e BISCH, 

1998); e no exterior: nos EUA (NUSSBAUM e NOVAK, 1976); na Inglaterra 

(BAXTER, 1989) e na Espanha (BARRABÍAN, 1995). 

Na figura 02 a seguir, temos um exemplo de uma concepção que parece 

inventada pelos alunos, de última hora para corroborar suas ideias. 

(Figura – 02) Durante as apresentações aos demais grupos, os alunos explicaram que a galáxia 

vista na “janela” é a nossa Via-láctea, questionados sobre a galáxia em que situa o sistema 

solar, assumiram estarem equivocados, mas que o Universo “poderia ser desse jeito”. 

 
3) Representação religiosa/científica: 4 alunos. 

Nesse caso, os alunos fazem uma representação de mundo que, ora 

considerando o que assimilaram na Escola ou na cultura geral, ora, fazendo menção 
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direta ao ponto de vista religioso. Como no exemplo da figura 03. Ao ser 

questionada sobre a mão que foi posta sob o planeta a aluna explicou que sua ideia 

era apenas de mostrar a proteção divina, uma vez que outros colegas lembraram de 

que o contato com a mão causaria algum distúrbio (atrito).  

Outra situação digna de atenção foi outra aluna que fez um desenho como os 

dos livros e numa extremidade oposta da página, fez o desenho do Deus tradicional 

do cristianismo. 

 
(Fig. 03) A representação de Universo, aqui está limitada apenas ao planeta Terra, com a mão de 
Deus, conforme a própria aluno escreveu.  
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Questionário “A Cosmologia e a Inserção da Física Moderna e 
Contemporânea no Ensino Médio”.36 – pré-teste aplicado em 2015. 

Responda em folha avulsa. Para tanto, use as folhas de papel almaço 

disponíveis. Numere as respostas com o mesmo número das perguntas. Use 

quantas folhas precisar. 

1. Sexo: ( ) Masculino          ( ) Feminino 

2. Idade: (  ) anos 

3. Para você, o que é Cosmologia? 

4. Qual sua principal fonte de informações sobre Cosmologia? 

5. Quais as imagens que você faz sobre: 

a. Teoria da relatividade: 

b. Big Bang: 

c. Buracos negros: 

d. Galáxias: 

e. Quasares: 

f. Pulsares: 

g. Fauna interestelar: 

h. Nebulosas: 

6. Os dias da semana estão relacionados com que fenômeno celeste? 

a) a rotação da Terra      

b) a translação da Terra           

c) a rotação do Sol 

d) as fases da Lua          

e) o posicionamento das estrelas 

7. As estações do ano ocorrem em função: 

a. De a Terra estar mais próxima ou afastada do Sol 

b. Da inclinação do eixo de rotação da Terra 

c. Da maior ou menor emissão de luz pelo Sol 

d. Do afastamento da Lua de acordo com as estações 

e. Da Translação da Terra 

                                                 
36

 Adaptado da dissertação de mestrado de Jorge Henrique Lopes de Oliveira 2006. 
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8. O que pode ser dito a respeito da localização do centro do Universo: 

a. A Terra é o centro         

b. O Sol está no centro         

c. A Via Láctea está no Centro 

d. Uma Galáxia distante e desconhecida está no Centro        

e. Não existe centro do universo 

9. Qual das seguintes sequências está corretamente agrupada em ordem de 

maior proximidade da Terra. 

a. Estrelas, Lua, Sol, Plutão        

b. Sol, Lua, Plutão, Estrelas        

c. Lua, Sol, Plutão, Estrelas 

d. Lua, Sol, Estrelas, Plutão        

e. Lua, Plutão, Sol, Estrelas 

10. Das seguintes alternativas, qual melhor representa o Sol: 

a. Asteróide          

b. Planetóide           

c. Planeta           

d. Galáxia         

e. Estrela 

11. Das alternativas abaixo, qual melhor expressa o Big Bang: 

a. A origem do sistema solar      

b. A criação da Terra            

c. A origem do Universo 

d. Criação da Galáxia                 

e. Criação do Sol 

12. Das alternativas abaixo, qual melhor expressa Anos-luz: 

a. Uma medida de distância       

b. Uma medida de tempo      

c. Uma medida de velocidade 

d. Uma medida de intensidade luminosa                   

e. Uma medida de Idade 
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Resultados do pré-teste: (Questionário aplicado em 2015). 
São apresentados em seguida, os resultados do questionário respondido 

pelos alunos no ano de 2015.  Como são resultados estatísticos, não revelam os 

porquês dos estudantes. Mesmo assim, nos permite vislumbrar o conhecimento dos 

alunos em relação à Cosmologia/Astronomia. 

Como a primeira e a segunda questão são dados relativos a idade e a gênero, 

começamos pela terceira questão. 

Para a análise das respostas selecionamos uma turma de cada série para 

assim observar se há discrepâncias entre elas. 

Nas questões cujas respostas são redigidas livremente pelos alunos e 

consequentemente o número de termos diferentes é grande, agrupamos os termos 

que que apresentam alguma semelhança, como no exemplo da terceira questão: 

―estudo do Cosmos, do espaço, da Terra,...‖.

 

É importante observar que nesta questão, onde os alunos apresentam algum 

conhecimento sobre Cosmologia, os do primeiro ano se sobressaem até mesmo 

sobre os alunos do terceiro ano.  
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As respostas a esta questão evidenciam a Escola como lugar pouco relevante 

para a aquisição de informações.  

 

 

Como se pode observar, o assunto ―relatividade‖ é de pouco conhecimento 

dos alunos. Mas, os do primeiro ano apresentam maior curiosidade do que os do 

terceiro e do segundo ano. 
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Os alunos dessa turma de segundo ano demonstram ter alguma informação 

sobre o termo ―Big Bang‖, já os do terceiro são mais cautelosos em darem repostas. 

 

 

 

A relação entre termos ―buracos negros‖ e‖ buraco sem fim‖ aparece de modo 

consistente nas três turmas analisadas. Poucos alunos do terceiro ano fazem 

menção a um corpo que surge em consequência do estágio final das estrelas. 



123 
 

 

Chama-nos a atenção ao baixo número de alunos do terceiro ano que 

mencionam a Galáxias como um conjunto de estrelas. 

 

 

As respostas a essa questão mostram claramente o desconhecimento dos 

alunos sobre esses objetos de grande massa localizados nos limites do Universo. 
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Aqui se repete a situação da questão anterior. 

 

 

Outros termos que os alunos assumem o desconhecimento. 
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Mais um termo que a maioria dos alunos desconhece. Mas, os alunos do 

primeiro ano mostram alguma curiosidade e conhecimento ao relacionar nebulosas 

com nuvens de poeira. 

 

 

 

As respostas a essa questão mostram a total falta de conhecimento dos 

alunos das três turmas e evidencia a preocupação com o ensino dos tópicos básicos 

de Astronomia.  



126 
 

 

Apesar de uma boa quantidade de alunos responderem assertivamente, a 

maioria atribui ao movimento da Terra ao redor do Sol como fenômeno responsável 

pelo aquecimento do nosso planeta.  

 

Aqui se pode ver ainda a presença, embora tênue do geocentrismo. O 

heliocentrismo bem distribuído e um Universo sem centro. Indagações sobre as 

respostas de um Universo acêntrico não permitiram concluir as razões de tais 

respostas.  
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Apesar da turma do segundo ano ter tido considerável acerto, mesmo assim 

as respostas indicam a dificuldade com que os alunos percebem sua localização no 

espaço. 

 

 

As respostas a essa questão não deixam dúvidas de que a questão de o Sol 

ser uma estrela está superada. 
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Outra questão resolvida, embora saibamos que a teoria do Big Bang ainda

necessita de comprovações, caiu nas ―graças do povo‖, parece uma questão 

resolvida. 

 

Embora dois terços considerasse o ano-luz uma medida de distância, ainda é 

uma definição que carece de ser mais trabalhada, em vista dos resultados 

discrepantes. 
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Avaliação aplicada em dezembro de 2015 
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Resultados da avaliação final (item XI) 
O objetivo dessa análise é de obter a validação dos métodos aplicados 

durante as aulas dobre Cosmologia. Essa avaliação foi aplicada, propositalmente, no 

final do quarto bimestre, quase três meses depois de ser trabalhado o assunto. Os 

resultados se podem ver nos gráficos adiante. Essa avaliação foi realizada por 20 

alunos do 3ºA, essa turma foi escolhida porque os tópicos de Cosmologia foram 

trabalhados apenas teoricamente, isto é, os alunos não realizaram os experimentos 

que foram propostos para as demais turmas. Os resultados foram comparados com 

os de um grupo de 20 alunos das turmas dos terceiros C e D (10 alunos de cada 

uma).     

 

Em relação ao item (a) observamos certa contradição, uma vez que a mais de 

70% dos alunos tenham indicado um universo acêntrico na questão 8 da pré-teste 

(questionário), nessa questão a maioria indicou como falsa a afirmação de que o 

Universo parece não ter um centro. De modo semelhante o item (e) que fora 

respondido acertadamente no pré-teste, agora foi negado, onde a maioria. 

No item (b) não houve novidade em relação ao pré-teste. Os itens (c) e (d) 

foram sobre assuntos discutidos durante as aulas, razão pela qual o resultado era 

esperado e se concretizou. 
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Exceção do item (e), as respostas apresentadas pelos alunos dos 3ºC e D 

não divergiram muito das dadas no pré-teste. 

 

O grande índice de acerto obtido pelos alunos das turmas C e D, comparados 

com os da turma A, pode ser justificado pelo fato de que eles realizaram os 

experimentos do espectroscópio e do efeito Doppler, e em seguida discutiu-se o uso 

desses fenômeno no cálculo da velocidade de recessão das Galáxias por meio da 

relação v = c.z. 
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Apesar dos alunos do terceiro A terem alcançado maior acerto nos itens (a) e 

(d), tiveram maior dificuldade no item (c), esse exigia que se fizesse a relação entre 

o espectro e o redshift, o que foi deito em maior número pelos alunos dos demais 

terceiros.  

 

A exemplo das questões 2 e 3, as respostas apresentadas a essa questão 

indica mais uma vez a importância da experimentação, uma vez que os alunos da 

turma A não realizaram o experimento do elástico. Dos 14 alunos que responderam 

corretamente, 3 deles relacionaram com uma das questões daquele experimento, 

realizado quase três meses antes.  
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O objetivo dessa questão foi de verificar a quantidade de informações sobre a

temática das aulas que foi retida pelos alunos após determinado tempo. Chama-nos 

a atenção o fato de que poucos alunos terem mencionado Hubble e nenhum ter se 

lembrado do termo ―expansão do Universo‖, que foi o principal objetivo da UEPS.    

 

 

 

 

 

 

 


