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RESUMO

Quando chegou ao Brasil, a Astronomia trouxe uma visão inovadora de conhecimento. Mas, mesmo despertando um grande interesse nas pessoas de qualquer faixa etária, a

astronomia ainda não faz parte da matriz curricular dos ensinos fundamental e médio, de maneira efetiva, o que poderia inclusive, contribuir na compreensão de ciências como a

física, a química ou a biologia. Diante disso, e contando com um Planetário no Centro de Ciências da UEMG Passos (CDC), este estudo foi realizado com alunos de 6ª série do

ensino fundamental de duas escolas públicas do município de Passos, sendo uma militar (escola 1) e outra estadual (escola 2). Foi feito um questionário no qual se buscava

analisar os conhecimentos prévios dos alunos, com relação à astronomia. Em seguida passaram pela apresentação do Planetário e da Sala Universo, acompanhados de

monitores do CDC. Após esse percurso foram encaminhados a um segundo questionário, composto por questões idênticas ao primeiro, a fim de avaliar se houve acréscimo de

aprendizado ou não. Pode-se verificar que os alunos de ambas as escolas tiveram um acréscimo de acertos após a passagem pelos equipamentos, ainda que o desempenho

tenha sido diferenciado entre eles. No primeiro resultado, a escola 1 teve um total de acertos de 73,7% nas questões, enquanto a escola 2 acertou apenas 40% delas. Analisando

o segundo resultado, ou seja, após a visita pelos equipamentos relacionados à astronomia, a escola 1 teve 82,5% de acerto e a escola 2 somou um total de 74,8%. Os resultados

evidenciaram que o Planetário pode ser utilizado como importante ferramenta no nivelamento de conhecimento dos alunos com diferentes níveis de formação, uma vez que

propicia a transferência de conhecimento de forma dinâmica e lúdica, permitindo aos alunos, através de uma “viagem interplanetária”, conhecer o sistema solar como um todo,

intensificando a aprendizagem e potencializando a fixação de conceitos abstratos.
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