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APRESENTAÇÃO 
A presente História em Quadrinho tem como objetivo auxiliar e municiar os 

professores e/ou monitores de espaços não formais de educação, como Clubes de 

Astronomia, através do desenvolvimento de atividades práticas previstas em Manual com 

sequências didáticas sobre temas relacionados à Astronomia, que utilizam a investigação 

científica, a observação e a experimentação como metodologia de ensino, constituindo-se 

em importante instrumento na busca do planejamento e dinamização curricular destes 

espaços. A mesma encontra-se referenciada no trabalho de final de curso – TFC, 

dissertação do Mestrado Profissional em Ensino de Astronomia, bem como análise 

estatística de desempenho da aplicação desta. 

Muito além mostra que é possível ensinar e aprender Astronomia de maneira 

contextualizada, motivadora e significativa, utilizando para isto a leitura, ferramenta 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem. É resultado dos trabalhos práticos 

experimentais planejados para estudantes que participam do Clube de Astronomia 

Equilibrium de uma escola pública de Valente-BA executarem durante as etapas de 

pesquisa do curso de Mestrado de Ensino em Astronomia fomentado pela Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS).   

Outro intuito desta HQ é abordar a Astronomia de uma forma sequencial e lógica, 

desmitificando erros conceituais e fazendo a transposição de conhecimento científicos 

tornando-os entendíveis numa linguagem mais acessível a professores e alunos. 

Nesse contexto, apresentamos este HQ, desenvolvido a partir de pesquisas na 

literatura especializada, onde o produto educacional originado desenvolve um 

aprendizado através da leitura e interação entre os sujeitos, base para consolidação do 

conhecimento.  

O enredo da HQ versa sobre um programa de televisão, onde a apresentadora 

realiza entrevista com os principais cientistas que contribuíram significativamente para 

Astronomia, desde antiguidade até os dias atuais, através de uma máquina do tempo e 

efeitos de holográficos que permitem-na viajar no tempo. A história apresenta uma 

mescla entre a ficção e o mundo real, sem abrir mão de uma fundamentação científica 

rigorosa. 

A mesma pode ser baixada gratuitamente através do sítio on line 

https://issuu.com/adaltro_araujo, em tabletes, smartphones, notebooks, computadores 

em formato pdf (e-book), para facilitar a leitura e acesso de todos.    

Esperamos que a experiência decorrente da leitura e aplicação desta HQ possa 

promover importantes resultados no que tange a diversidades de estratégias de ensino e 

elevação no desempenho acadêmico dos estudantes, sobretudo levando-se em conta a 

necessidade da introdução de modernos métodos e procedimentos de ensino, sendo esta 

evolução determinante para a elevação dos índices avaliativos escolares. 
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