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As teorias de aprendizagem construtivistas, como a Teoria de Aprendizagem Significativa, afirmam que a
construção  do  conhecimento  ocorre  a  partir  dos  conhecimentos  prévios  dos  estudantes.  Assim,  a
intervenção pedagógica que tem como objetivo educacional a promoção da aprendizagem necessita de
instrumentos  que  permitam  identificar  tais  concepções.  Esse  trabalho,  portanto,  tem  como  objetivo
comparar  o  uso de questionários  abertos  e  com alternativas para identificar  as  concepções prévias  em
estudantes.  Pensando em disseminar a Astronomia para jovens aprendizes,  criaram-se oficinas que são
realizadas  no projeto  Encorajando Meninas  em Ciência  & Tecnologia  na Universidade de Caxias  do Sul,
nas quais se aplicou questionários antes e após as oficinas. Na primeira turma, 15 meninas participaram
da oficina, sendo que os questionários pré e pós foram abertos, ou seja, as estudantes descreveram suas
respostas.  Primeiramente,  aplicou-se  o  questionário  pré-oficina  e  então,  realizou-se  o  estudo  sobre  as
fases  da  Lua,  onde  as  estudantes  formaram  grupos,  cada  um  possuindo  uma  bola  de  isopor
(representando  a  Lua),  um  globo  terrestre,  e  uma  lâmpada  (reproduzindo  os  raios  solares).  Por  meio
deste  modelo,  discutiram-se  as  diferentes  fases  da  Lua,  o  Eclipse  Solar,  o  Lunar  e  a  relação
Terra-Universo. Posteriormente, a ocorrência das estações do ano foi explicada utilizando quatro globos
terrestres  dispostos  em classes  e  iluminados  por  lanternas  (representando  os  raios  solares).  Por  fim,  o
questionário  aberto  foi  novamente  aplicado  para  analisar  se  houve  algum progresso  nas  respostas  das
estudantes após o estudo realizado. Na segunda turma, 17 meninas participaram da oficina e o tipo de
questionário  aplicado  foi  com questões  de  assinalar,  onde  pôde-se  observar  progresso  nos  acertos  das
questões de em média 53,3%. No questionário aberto aplicado antes da oficina para a primeira turma, 22,
4% das estudantes acertaram as questões. Todavia, no questionário aplicado após a oficina, as mesmas
responderam as perguntas de forma mais elaborada, com um percentual de acertos de 78%. Conclui-se
que, através do questionário com questões descritivas (abertas), foi possível compreender as dificuldades
que as estudantes apresentaram sobre Astronomia, assim como instigá-las a criar respostas que exigiam
conhecimentos  prévios  e  adquiridos  durante  a  oficina,  a  fim  de  que  construíssem  o  conceito  de
Astronomia como ciência interdisciplinar.
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