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Introdução

Resultados e Discussão

Poucas pessoas fazem ideia de nossa situação no
cosmo ou da hierarquia universal dos conjuntos de
corpos celestes e de nossa posição na Terra,
havendo professores que explicam erroneamente
conteúdos de Astronomia, com embasamento
unicamente em livros didáticos. Partindo para o
outro extremo, essa situação de insegurança com
relação à Astronomia pode levar o professor à
omissão total no seu ensino de conteúdos dessa
natureza, conforme atestam as pesquisas da área
[1]. Um dos conteúdos pouco abordados, mas
presente nos PCN, é o movimento aparente do Sol.
Assim, este estudo pretende analisar este tema e
faz parte de um projeto internacional intitulado
Proyecto
de
observación
conjunta
“CONSTRUCCIÓN OBSERVACIONAL DE LA
ANALEMA”.

Os resultados preliminares tendem a apontar para
uma melhor compreensão na área de formação de
professores e a educação em Astronomia, além de
trabalhar a divulgação de Astronomia em ambientes
não-formais, como o Observatório da UNESP. A
análise das concepções levantadas utilizando a
metodologia de Análise de Conteúdo indica algumas
categorizações e inferências para futuros estudos e
aperfeiçoamento dos atendimentos do Observatório,
além de contribuir para a área de pesquisa em
Educação em Astronomia.

Objetivo
Levantar e estudar as concepções alternativas de
alunos e professores que visitam o Observatório
Didático de Astronomia da UNESP Bauru, com
relação ao movimento aparente do Sol na esfera
celeste a partir da construção e observação de um
analema solar, interagindo os resultados com outras
universidades e instituições parceiras no projeto.

Figura 1. Analema e gnômon do Observatório.

Material e Métodos
A coleta de dados será realizada a partir de
entrevistas coletivas não estruturadas com as
escolas visitantes do Observatório [2]. Este
momento se dará durante a observação, pelo grupo
visitante, de um gnômon sobre uma superfície plana
sob a luz do Sol. Cada escola ou monitor do
observatório fará uma marcação no chão sempre
em um mesmo horário do dia a cada semana,
produzindo ao final de um ano um gráfico chamado
Analema (figura 1). A atividade de construção deste
analema está sendo realizada de maneira
colaborativa dentro de um projeto internacional,
acima citado, com participantes do Brasil, Argentina,
Venezuela, Colômbia e Chile. Cada grupo visitante é
observado e notas de campo são tomadas durante
as conversas informais sobre o movimento do Sol
na esfera celeste, visando coletar as concepções
alternativas e, posteriormente, estudá-las por meio
da Análise de Conteúdo [3].
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Conclusões
Os dados coletados geram informações relevantes
que podem ser exploradas de maneira eficiente
tanto no ensino de Astronomia quanto de Geografia,
além de estreitar relações entre colegas de
profissão a nível internacional, demonstrando a
importância dessas áreas no desenvolvimento
científico e social da humanidade [4].
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