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Unidade Didática 

 

Você pode descobrir mais sobre uma pessoa em uma hora de 

brincadeira do que em um ano de conversa. 

Platão 

 

Na sociedade atual, existem algumas diferenças no que se refere ao entender da 

ciência, mais especificamente no âmbito da Astronomia. Algumas pessoas ouvem a 

palavra Astronomia e logo abrem um sorriso admirado ou um sorriso duvidoso. Por 

quê? Hoje em dia, boa parte das pessoas já deveria conhecer ao menos o significado 

desta palavra. Mas qual é este significado? Astronomia significa olhar para o céu ou 

fazer anotações de números, desenvolver ou resolver contas? 

Segundo Jacqueline Mitton (2009), a Astronomia significa o estudo do universo 

e tudo o que nele está, além dos limites da atmosfera da Terra e indo mais além. 

Segundo a autora, a astrofísica é a teoria física de objetos astronômicos e fenômenos. 

Esse termo foi introduzido no século XIX para distinguir entre o uso da física para 

entender as observações astronômicas e do uso da mesma para mostrar mera gravação 

de posições, movimentos e fenômenos. Embora a astrofísica “original” mantenha o seu 

significado, Astronomia é geralmente considerada para abranger todos os aspectos do 

estudo do universo, incluindo astrofísica. E de acordo com o Dicionário Enciclopédico 

de Astronomia e astronáutica, o autor Mourão (2008) afirma que Astronomia é a ciência 

que estuda os astros e mais genericamente, aborda todos os objetos e fenômenos 

celestes. 

Mas o que não é visto nessas definições é que pode-se estudar Astronomia ao 

olhar para o céu e perceber uma constelação, identificar uma estrela. Antes de tudo, 

olhar para o céu pode ser o começo para inspirar os alunos a mirarem além, observarem 

mais do que se pode ver, criticarem e auxiliarem na construção do conhecimento.  

Na escola, desde cedo, todas as crianças deveriam ter um acesso maior a esta 

área do conhecimento. Às vezes, têm acesso à teoria, mas por que não têm acesso à 

teoria e à prática juntas? 

 Você, professor, pode usar esta Unidade didática e entender melhor sobre a 

Astronomia e ajudar a seus estudantes a conhecê-la. Com este trabalho, como uma 

forma de começar a auxiliar neste contexto e ajudar na configuração existente no que 

concerne à educação, é proposta uma Unidade didática que tem o objetivo de indicar 



uma das possíveis formas de aplicar o Jogo Perfil Astronômico - que foi criado pela 

autora - em algum momento em sala de aula.  

É pertinente mostrar o conceito de Unidade didática usado neste trabalho, que é 

definido por Ostermann e Cavalcanti (2010), em que afirmam que deve ser um 

planejamento de aula. A ideia desses autores está na organização e sistematização da 

abordagem de conhecimentos. Logo em seguida, frisam ser necessário explicar sobre o 

conteúdo da aula, desenvolver os objetivos específicos, a metodologia e as estratégias, 

assim como dizer qual recurso didático será usado. Esta aula, em que será aplicado o 

Jogo Perfil astronômico, pode ser desenvolvida em quantas aulas achar necessário, de 

acordo com o desenvolvimento da turma. 

 

 Conteúdo da aula: O conteúdo da aula é Astronomia. Temas que serão 

trabalhados de forma direta são instrumentos usados na Astronomia, 

também cientistas que tiveram alguma importância nesta área de 

conhecimento e corpos celestes, como planetas, estrelas, além de 

instituições que tem relação com a Astronomia, como a Agência Espacial 

Brasileira. De forma indireta, serão trabalhados temas da história da 

Astronomia, contextualização no que concerne a uma época específica na 

história da ciência e pensamentos da sociedade, além de conceitos como 

estrelas e constelações, sistema solar, galáxias, dentre outros. 

 

 Objetivos específicos: Ao final desta aula, o aluno deve ser capaz de 

refletir acerca do tema Astronomia e cosmologia, discutir de forma crítica 

sobre a ciência em sociedade, por meio de atitudes. O aluno poderá 

interpretar e analisar informações da ciência, realizar inferências, 

compreender, organizar uma informação, por meio de procedimentos. O 

aluno terá acesso às informações e à integração de conteúdos do tema 

Astronomia e cosmologia por meio de conceitos.  

 

 Metodologias e estratégias: Os grupos serão divididos (podem ser grupos 

com nomes de planetas), em sala, e as regras (estão no final deste 

documento) serão explicadas pelo professor. Logo em seguida, o 

professor vai escolher o grupo que começará a brincadeira. Com tabuleiro 

e cartas à mão, além dos grupos divididos e regras claras, o Jogo se inicia. 



O professor poderá interagir com os alunos de uma forma a auxiliá-los na 

aprendizagem. O professor saberá até que ponto pode ir nessa ajuda aos 

grupos e definirá em quais momentos explicará além do que está presente 

nas cartas do Jogo. 

 

 Recurso didático: Jogo Perfil Astronômico. 

 

 Avaliação: A avaliação pode ocorrer aula após aula, com a análise do 

professor no que concerne a participação do aluno. Não se torna 

conveniente aplicar uma prova escrita por aula, pois avaliações existem de 

formas diversas. Observar o aluno diariamente é uma forma exitosa e caso 

seja necessário anotar sobre estas atitudes dos alunos, fica a critério de 

cada professor. Avaliar é também pensar na prática do professor, se os 

objetivos foram atingidos, se a estratégia foi proveitosa. É no 

desenvolvimento do aluno que o professor pode avaliar seu trabalho. 

 

O JOGO E O PENSAMENTO CIENTÍFICO 

 

“Através da boa observação durante o funcionamento do jogo, o 

professor poderá registrar também as atitudes dos alunos, bem como: o 

espírito de cooperação, o relacionamento, o poder de observação, a 

atenção, o interesse, o poder de concentração, a comunicação, o 

desembaraço. [...] o professor poderá levantar dados de cada aluno e 

orientá-lo”. (ALMEIDA, 1990, p. 52) 

 

Um jogo possui um grande potencial de divertir, entreter ou recrear. Desde a 

Grécia antiga, têm-se relatos de que jogos fazem parte da sociedade. Pode ser uma 

brincadeira se tiver só o objetivo de diversão e não de aprendizado. Mas um jogo pode 

estimular o aprendizado concomitante à diversão. Segundo o texto de Bittencourt 

(2013), o jogo é uma atividade que se configura como fundamental no processo de 

formação existencial do ser humano e representa a instauração simbólica de uma 

reapropriação criadora do tempo em uma atividade afirmadora da vida e do prazer 

próprio da ludicidade. 



Quando se joga, tem-se a liberdade de todo julgamento e preocupação moral. É 

possível jogar com tamanha liberdade, perguntar, ser curioso, falar o que se pensa, que 

aprender será uma consequência natural.  

 O Jogo Perfil Astronômico possui as cartas, quatro peões e um tabuleiro. As 

opções de tabuleiro são mostradas na Figura 1, e também exemplos de cartas. Como 

peões, podem ser usados pequenos paper-sciencecrafts (modelos de papel temáticos), 

inclusive os que são modelos dos planetas. Eles servem para indicar a evolução no jogo 

de cada um dos quatro (4) possíveis jogadores ou grupo de jogadores.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tabuleiros 

do Jogo 

 

O Jogo Perfil 

Astronômico terá até quatro 

(4) pessoas envolvidas na 

partida, mas pode ser aplicado 

para um grupo grande de 

pessoas; pois, se o Jogo for proposto coletivamente, podem participar diversos 

jogadores: um grupo, para cada peão.  

 Aqui fica sugerido, a cada partida, que o professor fique como o aplicador. Outra 

opção é um grupo coordenar o Jogo a cada partida, fazendo as perguntas e depois o 

grupo que está do lado esquerdo mobiliza a segunda partida, assim por diante. Cabe 

ressaltar que o grupo que está administrando as dicas e fornecendo-as aos jogadores 



andará a quantidade de dicas que os outros três grupos houverem pedido até acertar. Os 

grupos respondem, cada um na sua vez, sobre a mesma carta. O grupo que acertar, 

caminhará o resultado encontrado a partir da subtração de vinte, que é o número 

máximo de dicas de cada carta, menos o número de cartas que já foram pedidas. 

Exemplo: 20 – 11 = 9 (Número de dicas possíveis em uma carta menos a quantidade de 

dicas que já foram pedidas pelos grupos. O grupo que acertou caminhará nove casas do 

tabuleiro e o grupo que administrou a partida andará a quantidade de dicas que foram 

pedidas até acertarem (11)). 

 A dinâmica do Jogo é a seguinte: O professor aplicador escolhe as cartas que 

quer trabalhar com seus alunos, de acordo com o tema que quer desenvolver com eles, 

assim como pelo nível das cartas que são azuis (nível básico) e vermelhas (nível 

avançado). Outra maneira de proceder frente ao Jogo é um dos jogadores sortear uma 

carta, sem olhá-la. Esta carta conta com vinte (20) dicas acerca de um tema, que pode 

estar relacionado com uma pessoa, um lugar ou um instrumento relevante na história da 

Astronomia. O próximo jogador ou grupo de jogadores é convidado a dizer um número 

entre um (1) e vinte (20), que corresponderá a uma dica, que será lida. Assim que ouvir 

a dica, ele poderá responder ou passar a vez. Caso acerte, ele avançará no tabuleiro um 

número de casas igual ao número de dicas não utilizadas. Caso passe a vez, outro 

jogador é convidado a falar o número de uma dica, e assim por diante. Ganha o Jogo 

quem percorrer todo o tabuleiro ou caminhar o percurso escolhido pelo grupo de 

jogadores. 

No entanto, para alegrar a dinâmica, entre as vinte (20) dicas de cada carta, 

várias são, na verdade, armadilhas que levarão o candidato a perder sua vez ou andar 

para trás ou para frente, no tabuleiro. Pode também receber um Palpite a qualquer hora 

para usá-lo na hora que quiser, mesmo que esteja na vez do outro grupo. Cabe lembrar 

que, ao caminhar, caso o jogador ou grupo de jogadores pare em cima de alguma 

interrogação que há no tabuleiro, ganha uma carta para responder individualmente, 

porém poderá escolher seis dicas e responder apenas uma vez. Caso acertem na primeira 

dica andam seis (6) casas, na segunda andam cinco (5), na terceira andam quatro (4), na 

quarta andam três (3), na quinta andam duas (2) e na sexta andam uma (1) casa. 

Um conjunto de cartas do Jogo que trata do tema “Cientista” permite ligar o 

personagem histórico com suas características físicas, com seu lugar e com sua época ou 

com os seus feitos e suas realizações. E, como esse mesmo cientista pode estar ligado a 



um lugar ou a um instrumento, o jogador poderá tecer as conexões e fixar o 

conhecimento. Os outros dois tipos de cartas são “Local” e “Instrumento”. 

Vale ressaltar que, mesmo que um jogador não saiba muito sobre um tema da 

carta, ao jogar, aprenderá mais sobre ele e ouvirá novas informações. Existem dicas, nas 

cartas, que ajudarão a descobrir sobre o tema, pois por meio da dica pode-se usar o 

raciocínio lógico, o pensar dos conhecimentos que já se sabe e concluir a resposta. A 

cada jogada, de maneira geral, aprende-se mais em relação ao início do jogo, pois se 

escuta diversas informações a respeito de cada carta.  

 

O Jogo Perfil Astronômico e o Pensamento Científico 

Importante salientar que os dados das cartas do Jogo Perfil Astronômico são 

direcionados dentro de um contexto da Astronomia e da cosmologia. O que se quis 

desenvolver ao utilizar as cartas com os alunos? O jogo foi analisado pela autora, 

identificando como as cartas propiciam o desenvolvimento de parte do pensamento 

científico por meio de suas características embasadas em conteúdos atitudinais, 

procedimentais e conceituais. Estão explicados adiante. 

Segundo Pozo e Crespo (2006) “Os alunos devem, na verdade, aprender a 

conviver com diversidade de perspectivas, com a relatividade das teorias, com a 

existência de interpretações múltiplas de toda informação. E devem aprender a construir 

seu próprio julgamento ou ponto de vista a partir de tudo isso” (Pozo & Crespo, 2006, p. 

24). O pensar cientificamente possibilita que os alunos tenham esta maneira individual 

de agir e de construir um julgamento próprio do mundo em que vive. 

Ainda segundo Pozo & Crespo (2006), as atitudes não tem sido objeto de ensino 

explícito. Cabe ressaltar que as atitudes dos estudantes se configuram em seus valores, 

em sua forma de se comportar na sala de aula e fora dela, e como não são ensinadas, de 

forma geral, perfaz uma das principais dificuldades para o ensino. Pozo e Crespo (2006) 

completam e dizem que dessa maneira, os professores dizem das atitudes dos alunos 

quando tem deficiências para ensinar: “Há falta de educação dos alunos, falta de 

interesse pela matéria Ciências Naturais”. Entende-se ser necessário desconstruir estas 

falas docentes ou ao menos reduzi-las, pois a Ciência merece mais destaque em sala de 

aula, e a má formação em conteúdos atitudinais, quando se diz dos alunos, não pode ser 

o fator limitante para o desenvolver da ciência. 

Referente aos conteúdos atitudinais, Coll (1996) põe o significado como sendo 

correspondente ao compromisso filosófico da escola. Discorre um pouco mais: 



“Atitudes devem promover aspectos que nos completam como seres humanos, que dão 

uma dimensão maior, que dão razão e sentido para o conhecimento científico” (COLL, 

1996, p.13). Os conteúdos atitudinais que podem ser incorporados pelos estudantes 

devem ser protagonistas junto aos conteúdos conceituais e procedimentais. É uma 

tríplice união que possibilita, de forma natural, o aparecimento e desenvolvimento do 

pensamento científico. 

 No que concerne aos conteúdos procedimentais, que podem ser entendidos como 

sinônimo de habilidades concomitante às estratégias, relacionados ao fazer e ao 

elaborar, o autor César Coll (1996), afirma que 

 

procedimentos, isto é, habilidades, estratégias e outras formas de ação articulam 

esses conteúdos no triângulo – objetivos, resultados e os meios de alcançá-los – 

fora do qual nenhuma aprendizagem da criança ou intenção pedagógica do 

professor serão concretizadas. (CÉSAR COLL, 1996, p.13) 

 

 Como parte do pensamento científico, há os conteúdos conceituais que não são 

apenas um resultado de transmissão de palavras e sim um processo. A formação de 

conceitos se faz pelo uso das palavras, por combinações entre operações mentais, 

alcançando-se a síntese ou o conceito, que Sampaio & Silva (1998) afirmam que não se 

mede, mas se persegue para que os alunos possam chegar lá. Esses conteúdos 

conceituais são os mais vistos, diariamente, nas escolas, pois é adequado à maneira de 

avaliação que se faz. Quando se fala em Conceitos, sabe-se que 

 

correspondem ao compromisso científico da escola: transmitir o conhecimento 

socialmente produzido e que, atualmente, melhor responde à nossa necessidade 

de explicar leis da natureza ou da vida social, bem como, por extensão, resolver, 

pela tecnologia, questões de sobrevivência (biológica, cultural, social). (COLL, 

1996, p.13). 

 

 O Jogo Perfil Astronômico foi analisado e se concluiu que estes conteúdos 

(conceituais, atitudinais e procedimentais) podem ser desenvolvidos ao jogá-lo. Em 

relação aos temas das cartas do Jogo, exemplos de cartas com o tema “Local” estão na 

Figura 2, mas todas as cartas podem ser encontradas a partir do livro Jogos para o 

Ensino de Astronomia (2013). A autora percebeu, em sua pesquisa, que com as cartas 



do Jogo Perfil Astronômico que tem o tema “Local”, os conceitos atitudinais e 

procedimentais são mais expressos. Os alunos quiseram olhar para o céu, construir 

instrumentos, comparar corpos celestes, pesquisar mais sobre Astronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cartas com tema Local 

    

 

 No tema “Instrumento”, os conteúdos procedimentais e os conteúdos conceituais 

são mais expressos. Alguns estudantes dizem que agora querem usar ou olhar em 

instrumentos estudados no Jogo. Falam que agora sabem as partes do instrumento e 

alguns dizem que até descobriram a função dele, porque nunca tinham escutado falar a 

respeito. Alguns querem observar o céu com o auxílio deste instrumento, e até querem 

construí-lo. Essa é uma ótima inspiração para a introdução de aulas para montagem de 

recursos didáticos. Montar um planisfério, astrolábio, lunetas, depois das aulas com o 

Jogo Perfil Astronômico, pode ser outra maneira de aproximar o aluno da Astronomia. 

Exemplos de cartas deste tema estão na Figura 3. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Cartas com tema Instrumento 

 

 O tema “Cientista” tende a propiciar o aparecimento dos conteúdos atitudinais e 

conceituais pelos alunos. Às vezes os alunos expressam que já viram ou escutaram o 

nome de algum cientista, na escola básica, e que lembram de alguma informação, algum 

conceito referente ao cientista. Exemplos de cartas deste tema estão na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Cartas com tema Cientista 



 

REGRAS       

 

JOGO PERFIL ASTRONÔMICO 

 

IDADE: a partir de 09 anos  

PARTICIPANTES: 2 ou mais (para aplicar em turmas, sugere-se grupos) 

COMPONENTES  

63 cartas com dicas  

4 peões celestes  

24 círculos vermelhos (20 para usar no Jogo e 4 reserva)  

4 círculos amarelos  

10 círculos azuis  

1 tabuleiro   

OBJETIVO  

Levar o peão até o espaço marcado como “CHEGADA”.   

PREPARAÇÃO  

Categorias das Cartelas:  

As sessenta (63) cartelas são distribuídas em três (3) categorias, da seguinte maneira:  

Instrumento; Local; Cientista. 

Cada categoria deve ser assim entendida:  

Instrumento: objetos utilizados para o estudo da Astronomia e animais.  

Local: planetas, estrelas e seus tipos, constelações, satélites, agências espaciais.  

Cientista: qualquer cientista, matemático, ou conhecedor da área de Ciências que tenha 

relação com Astronomia.  

COMO JOGAR  

1. Os jogadores decidem entre si quem começará o jogo e quem passará a ser o 

mediador. Depois de escolhido, o mediador deve pegar a primeira cartela da pilha e 

dizer aos jogadores qual a sua categoria (instrumento, local, cientista), colocando a 

estrela amarela sobre o respectivo nome no tabuleiro (instrumento, local, cientista). 2. O 

jogador ou grupo de jogadores sentado à esquerda do mediador escolhe um número de 

um (1) a vinte (20) e, em seguida, coloca uma estrela vermelha sobre a casa do tabuleiro 

de mesmo número. 3. O mediador lê em voz alta a dica com o número escolhido pelo 

jogador. 4. Após a leitura da dica, o jogador que escolheu o número tem direito a dar 

um palpite sobre a identidade da cartela, dizendo em voz alta quem ou o que ele pensa 



estar retratado nela. Caso o jogador não queira dar seu palpite, ele simplesmente passa a 

vez ao jogador à sua esquerda.   

ACERTANDO OU NÃO OS PALPITES  

Ao dar o palpite o jogador pode acertar ou errar:  

a) Se acertar, o mediador devolve a cartela ao fim da pilha, avança os peões celestes 

(veja item pontuação) e retira as fichas vermelhas que estiverem sobre o tabuleiro. O 

jogador à esquerda, então, passa a ser o mediador.  

b) Se errar, a vez de jogar passa para o próximo jogador à esquerda, que fará o mesmo 

que o anterior: escolherá um número de um (1) a vinte (20), dentre os quais ainda não 

foram escolhidos, ocupará a respectiva casa numerada com outra ficha vermelha, 

receberá a dica, dará um palpite, e assim por diante. Não há penalidade para o jogador 

que erra o palpite.   

PONTUAÇÃO  

Cada cartela de Perfil Astronômico vale vinte (20) pontos, que são divididos entre o 

mediador e o primeiro jogador a acertar o palpite.  

O mediador recebe um ponto para cada dica revelada (basta contar as fichas vermelhas 

que estiverem sobre os números nas respectivas casas do tabuleiro).  

O jogador que acertar o item da cartela com seu palpite receberá um ponto para cada 

dica não revelada (o que será igual ao número de fichas vermelhas fora do tabuleiro).  

Tanto o mediador quanto o jogador que acertarem o palpite registram seus pontos, 

avançando seus peões o número de espaços igual ao número de pontos recebidos.  

Exemplo: se um jogador acertar a identidade da cartela após a oitava dica, ele avançará 

seu peão doze espaços, enquanto o mediador avançará o seu peão apenas oito.  

Depois de reveladas dezenove (19) dicas quaisquer da cartela, sem que o palpite certo 

seja dado, o próximo jogador deverá pôr a última ficha vermelha sobre o número 

restante e ouvir a última dica. Neste momento, já não importa se o jogador acertará ou 

não seu palpite: o mediador já terá marcado, sozinho, os vinte (20) pontos, vinte dicas 

reveladas. Porém será preciso ler a última dica de qualquer modo, pois ela poderá ser 

uma instrução (veja item seguinte).   

AS INTRUÇÕES  

Às vezes, ao escolher um número, o jogador pode receber uma instrução em vez de uma 

dica. As principais instruções são:  

 Perca sua vez: o jogador perde o direito de dar um palpite, e a jogada passa para o 

próximo jogador à sua esquerda.  



 Avance (ou volte) “y” espaço(s): o peão do jogador avança (ou recua) o número de 

espaços mencionados, mas não perde o direito de dar um palpite naquela jogada.  

 Um palpite a qualquer hora: o jogador recebe uma ficha azul, que lhe permite dar um 

palpite imediatamente antes da jogada de qualquer outro participante ao longo de todo o 

jogo; isto é, antes que o adversário escolha uma nova dica. Isso, no entanto, não lhe tira 

o direito de dar um palpite em sua jogada. Após usar uma ficha azul, o jogador deve 

devolvê-la ao centro da mesa. Se alguém usar uma ficha azul imediatamente antes da 

sua jogada, não perderá o direito de dar seu palpite “normal” nessa mesma jogada.  

 Escolha um jogador para avançar (ou voltar) “y” espaço(s): a escolha é livre, e não é 

permitido escolher a si próprio.  

 

CASAS COM A MARCAÇÃO “??” NO TABULEIRO  

As casas no tabuleiro marcadas com o símbolo “??” dão a quem cair nelas o direito de 

tentar adivinhar o conteúdo de uma cartela-brinde, isto é, o mediador retira uma nova 

cartela da pilha e o jogador poderá escolher até seis dicas dela. Ele vai solicitando as 

dicas, uma por vez, pelos números, e só tem o direito de dar um simples palpite durante 

as seis dicas, no momento em que achar conveniente. Se o palpite for correto, seu peão 

avançará segundo à regra a seguir:  

Após uma dica: seis espaços.  

Após duas dicas: cinco espaços.   

Após três dicas: quatro espaços.  

Após quatro dicas: três espaços.   

Após cinco dicas: dois espaços. 

Após seis dicas: um espaço. 

 

Se, entre as cinco dicas escolhidas, aparecer um “perca sua vez”, o jogador perde o 

direito à cartela-brinde e a devolve no fim do monte. As instruções de “volte” e 

“avance” são aplicadas normalmente.  

As fichas azuis não dão direito a palpites sobre as cartelas-brindes. Somente os 

jogadores que acertarem os palpites podem ganhar o direito à cartela-brinde.  

Atenção:  

Se algum jogador cair sobre um símbolo “??” como consequência de uma instrução, não 

ganhará direito à cartela-brinde.  

 



VENCEDOR  

Vence o jogo o primeiro jogador a chegar com seu peão celeste ao espaço marcado 

“CHEGADA”. (Não é necessário chegar lá com o número exato).  

JOGO EM EQUIPES  

O Perfil Astronômico pode ser jogado em equipes. Nesse caso, cada um participa com 

um só peão e age como se fosse um só jogador. Cada equipe deve ter um líder, que se 

encarregará de ler as dicas quando sua equipe estiver atuando como mediadora, caso 

não tenha um professor como administrador de todo o Jogo. Os membros da equipe 

podem trocar ideais entre si, mas, para evitar confusões, devem deixar que seu líder fale 

por eles, no jogo.  

BOM JOGO E APRENDIZADO!        
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