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Aproveitando a oportunidade que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

dá aos licenciandos participantes de sugerirem e testarem estratégias de ensino com alunos das escolas públicas, 

foi elaborada uma aula introdutória sobre astronomia, com a finalidade de divulgação dessa importante área da 

ciência. Foram abordados os seguintes tópicos: O que é conhecido no Universo; Procura por vida Extraterrestre 

Inteligente e os Projetos SETI; Descoberta de planetas fora do sistema solar e Zona Habitável. Para introduzir o 

assunto, foi exibido um vídeo1 produzido pelo American Museum of Natural History que mostra de maneira 

eficaz, em virtude da qualidade do material, o nosso lugar no Universo e aquilo que já foi descoberto pelos 

astrônomos. É importante salientar que havia uma grande quantidade de conversas paralelas entre os alunos 

antes desse vídeo ser mostrado, entretanto essas cessaram no instante da reprodução, tamanha a qualidade visual 

presente. Feita essa discussão inicial, com todos os alunos com a atenção voltada ao que se estava sendo falado, 

introduzi o segundo tópico: Procura de Vida Extraterrestre Inteligente. Foi abordado de maneira superficial o 
caráter científico da busca por vida Extraterrestre Inteligente, sendo mencionados institutos sérios que trabalham 

com pesquisa nessa área, tal qual o SETI Institute2. Por fim, foi discutida a descoberta de planetas fora do 

sistema solar, feitas pela sonda espacial Kepler. Com a finalidade de explicar a maneira como esses planetas são 

identificados, foi aplicada uma atividade3 desenvolvida pela equipe de Educação da NASA, sendo utilizada uma 

lanterna, uma webcam, uma bolinha de isopor e um programa de computador. Aproveitando a temática abordada 

anteriormente, foi discutida a questão da Zona Habitável e como determinar se um dado planeta descoberto 

poderia ter características similares àquelas encontradas na Terra. Em síntese, os assuntos foram trabalhados com 

o intuito de motivar a curiosidade dos alunos nessa importante área da Ciência, a Astronomia. Tal objetivo foi 

atingido, pois os alunos se mostraram interessados em tudo que foi discutido ao longo da aula. Além disso, 

certamente, aprenderam como a sonda Kepler detecta planetas fora do Sistema Solar, em virtude da clareza 

atividade aplicada. Apesar disso, esse é o resultado menos importante, pois a maioria deles não vai utilizar esse 
conhecimento para nada no seu futuro acadêmico ou profissional. O que fica é a cultura e o respeito pela 

Astronomia.  


