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RESUMO 
 

 

Ao longo do seu processo histórico, a Astronomia vem ganhando grande destaque, 
seja no campo social e econômico, seja no campo educacional. Não se sabe por 
certo quando se deu início ao seu estudo, porém ela é considerada uma das mais 
antigas Ciências. Começando pelos homens pré-históricos que associavam a 
Astronomia aos seus deuses e divindades, até se chegar, por meio de estudiosos e 
pesquisadores, a uma inovação tecnológica totalmente fundamental ao cotidiano das 
pessoas, como: telescópicos modernos, computadores pessoais, Sistema de 
Posicionamento Global (popularmente conhecido como GPS), entre outras 
aplicações. Tais avanços tecnológicos geram riquezas, impulsionando a economia e, 
consequentemente, a educação. Com o passar do tempo, esta Ciência foi, sendo 
gradativamente, aprimorada e compreendida, chegando, assim, a ser inserida como 
eixo temático “Terra e Universo” encontrado nos PCN’s. O tema Astronomia se 
encontra presente em todos os aspectos educacionais, tanto nos livros didáticos, 
quanto nos documentos legais que amparam a educação nacional. Frente às 
dificuldades existentes no campo educacional por parte dos alunos e, até mesmo de 
alguns professores, é proposto, neste Trabalho de Conclusão de Curso, o livro 
paradidático intitulado “Astronomia passo a passo”, que será utilizado como material 
de apoio ao livro didático, com o objetivo de despertar o interesse e a curiosidade 
dos estudantes, no qual o aluno aprenderá de forma lúdica e prazerosa os 
conteúdos sugeridos pelos PCN’s. O livro produzido é direcionado aos alunos do 6º 
ano, compreendidos no segundo segmento do Ensino fundamental. Neste 
trabalhado será apresentado o livro e sua confecção. 
 

Palavras-chave: Astronomia. Ensino/Aprendizagem. Recursos Didáticos. Livro 

Paradidático. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



ABSTRACT 
 

 
Throughout its historical process, Astronomy has been gaining great prominence, be 
it in the social and economic field, or in the educational field. It is not known for 
certain when his study began, but it is considered one of the oldest Sciences. 
Beginning with the prehistoric men who associated Astronomy with their gods and 
deities, until, through scholars and researchers, we reached a technological 
innovation totally fundamental to the daily life of people, such as: modern telescopes, 
personal computers, Global Positioning System (Popularly known as GPS), among 
other applications. Such technological advances generate wealth, boosting the 
economy and, consequently, education. Over time, this Science has been gradually 
improved and understood, thus being inserted as the thematic axis "Earth and 
Universe" found in NCPs. The Astronomy theme is present in all educational aspects, 
both in textbooks and in the legal documents that support national education. Faced 
with the difficulties in the educational field on the part of the students and, even of 
some teachers, in this Course Conclusion Work, the paradidático book titled 
"Astronomy step by step" is proposed, that will be used as material to support the 
textbook , With the purpose of arousing the interest and the curiosity of the students, 
in which the student will learn in a fun and playful way the contents suggested by the 
NCPs. The book produced is directed to the students of the 6th grade, included in the 
second segment of Elementary School. In this work will be presented the book and 
its preparation. 
 
Keywords: Astronomy. Teaching/Learning. Didactic Resources. Paradidtic Book. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho teve como ponto inicial apresentar a Astronomia de uma 

maneira bem didática para ser trabalhada em sala de aula. Como se sabe, A 

Astronomia é uma Ciência que estuda o Universo, os astros (planetas, estrelas, 

cometas, asteroides, entre outros corpos celestes), fenômenos que se originam fora 

da atmosfera terrestre, além de tentar responder algumas eternas questões 

filosóficas que perpassam no tempo, como: “quem somos?”, “de onde viemos?”, “por 

que estamos aqui?”, “existe vida em outros planetas?”, entre outros 

questionamentos. 

 Seja nos hábitos rudimentares dos homens pré-históricos, nas descobertas 

ocorridas no Mundo Antigo e Medieval, seja nos avanços tecnológicos atuais, a 

Astronomia encontra-se direta e indiretamente inserida no cotidiano das pessoas. 

Impossível imaginar a vida humana, sem a existência de todos os benefícios que o  

estudo desta Ciência proporciona e pode possibilitar ao homem. 

Entretanto, a ausência dessa disciplina nos cursos de formação de 

professores de Ciências e/ou Física, faz com que os docentes acabem não 

conseguindo explorar de forma adequada o caráter interdisciplinar da Astronomia 

que pode ser trabalhada nas aulas de Matemática, Química, Geografia ou História. 

Sendo um componente curricular com menos incentivo que o Português e a 

Matemática, por exemplo, as Ciências Naturais e, em seu bojo, a Astronomia não 

podem ser entendidas como conteúdos menos significativos ou de menor 

importância para o conhecimento humano ou para a transformação da informação 

em conhecimento ou para a construção da identidade ou da cidadania.  

Frente a esta ótica, o presente trabalho tem como objetivo geral, apresentar 

o livro paradidático “Astronomia Passo a Passo” como sugestão de ferramenta para 

o ensino de Astronomia, bem como a confecção e estrutura do material em questão.  

O segundo capítulo apresenta o processo histórico pelo qual a Astronomia 

passou para se tornar esta Ciência como é conhecida atualmente. Iniciando pelos 

homens pré-históricos e passando por monótonas observações que eram realizadas 

durante o processo de nomadismo. Além disso, será destacada a civilização 

Suméria, a Astronomia chinesa e o conhecimento da Astronomia entre os egípcios. 

Em seguida, será falado sobre os memoráveis pensadores, astrônomos, físicos e 
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matemáticos, que tiveram uma importância ímpar para a evolução da Ciência. E, por 

fim, será mostrada a evolução tecnológica, econômica e social resultantes da 

evolução do conhecimento astronômico. 

O terceiro capítulo transcreve, de forma cronológica, os acontecimentos e as 

conquistas que o estudo das Ciências, de forma geral, adquiriu ao longo dos anos. 

Neste momento, é dado ênfase em como as transformações, no campo político e 

econômico, refletiram diretamente sobre a educação, por causa de diversos fatores 

ocorridos na década de 50, como por exemplo, o lançamento do primeiro satélite 

artificial da Terra, o Sputnik. A partir do reconhecimento da Ciência e da Tecnologia 

como essenciais ao desenvolvimento econômico, cultural e social das nações, o 

ensino das Ciências vai ganhando, com o passar do tempo, diversas formas e 

implementações necessárias para seu desenvolvimento até ser, finalmente, 

reconhecida como parte integrante no currículo escolar, sendo peça fundamental 

dos documentos educacionais legais. O capítulo apresenta, também, um 

levantamento dos principais conteúdos que são abordados no segundo segmento do 

Ensino Fundamental, além de fazer algumas considerações sobre o primeiro 

segmento do Ensino Fundamental. 

O quarto capítulo apresenta alguns recursos didáticos que podem ser 

utilizados em sala de aula pelo professor, em especial, o livro paradidático. Nesta 

parte, é discutida a importância dos livros paradidáticos, bem como, sua contribuição 

para a formação do aluno. 

O quinto capítulo trata exclusivamente do livro paradidático Astronomia 

Passo a Passo, (Souza & Nogueira 2017). Neste capítulo serão apresentados: a 

estrutura do livro, os conteúdos abordados, as atividades, os experimentos e as 

sugestões de leitura presentes na literatura. 

Ao abordar a Astronomia de uma maneira mais didática e atrativa, o 

professor poderá despertar o interesse, a atenção, a curiosidade e o espírito de 

investigação do estudante. Quem nunca se deparou olhando para um céu 

estrelado? Quem nunca fez um pedido para uma estrela cadente? Ou, até mesmo, 

quem nunca esperou com tamanha ansiedade para observar um eclipse lunar? São 

acontecimentos celestes que continuam por gerar nas pessoas e, ainda mais nas 

crianças e pré-adolescentes, um encantamento inexplicável.  

O principal objetivo da confecção deste livro paradidático foi permitir que o 

aluno possa brincar e, ao mesmo tempo, aprender de forma lúdica e prazerosa os 
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conteúdos a serem ministrados. Aproveitando as curiosidades infantis que são 

próprias das características dos estudantes para que possam, a partir delas, se 

surpreender e se apaixonar pelas peculiaridades do Universo.  

Enfim, no sexto capítulo, serão apresentadas as considerações finais deste 

trabalho.    
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2 O UNIVERSO E SEU PROCESSO HISTÓRICO RELACIONADO À 
HUMANIDADE 
 

 

Desde a Antiguidade, por ser uma fonte inesgotável de mistérios e 

surpresas, o céu tem sido um dos grandes desafios para a humanidade. Entre estes 

mistérios estão: a origem do Sol como fonte de vida; milhares de pontos brilhantes 

que surgem no céu durante a noite; a existência ou não de vida em outros planetas; 

o início e o fim do Universo; entre outros questionamentos e perspectivas.  

São desafiadores os caminhos a serem percorridos pelo ser humano na 

busca por desvendar o Universo. Copérnico (apud MARTINS, 1990, p. 27-28) 

declarou: 

 

Desde a Antiguidade, o homem observou a existência de fenômenos 
celestes que se repetiam regularmente: o nascer e pôr do Sol; o 
deslocamento aparente das estrelas, em cada noite; as fases da Lua; o 
sucessivo aparecimento das constelações, à noite, durante o ano. 

 

Ainda é muito complexo saber com exatidão quando se deu início aos 

estudos astronômicos, porém a curiosidade do homem pelos céus é antiga e 

coincide com o início das civilizações.  

As primeiras observações iniciaram-se com os homens pré-históricos. Estes, 

associavam as divindades, ou seja, os deuses, com as estrelas e planetas. Ao 

deixarem o processo de nomadismo, os primeiros homens que passaram a cultivar a 

terra para o sustento, precisaram adquirir alguma informação sobre as estações do 

ano e outros fenômenos astronômicos e meteorológicos, visando o favorecimento 

das colheitas e outras atividades. 

Com aquisição de conhecimentos, o homem foi percebendo também, que 

conseguia fazer uso das estrelas para nortear suas locomoções. E, com a 

frequência de acontecimentos de vários fenômenos astronômicos, poderia fazer 

algumas marcações acerca do tempo. 

Já com a organização de pequenos povos nômades, no período Neolítico, 

surgiu o crescimento das civilizações no Mundo Antigo. A Astronomia e a Astrologia 

(recurso que, utilizando os astros, faz previsões para o indivíduo ou para um grupo 

social), estiveram interligadas até o século XVII. 
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Com o passar do tempo, por volta de 2000 anos a.C., na Mesopotâmia, 

inúmeros conhecimentos astronômicos foram sendo transmitidos para outros povos, 

que por sua vez, foram aperfeiçoando tais estudos.  

A civilização Suméria ganhou bastante destaque em relação ao 

entendimento da Astronomia, introduzindo a Matemática neste estudo. São 

atribuídas aos sumérios as observações sistemáticas de grupos de estrelas 

(constelações), que descreviam imagens de animais, surgindo assim, o Zodíaco 

(que significa círculos de animais). O Zodíaco é usado até os dias de hoje pela 

Astrologia para designações de signos. 

A Astronomia chinesa possui cerca de 4000 anos de narrativa. Assim como a 

da Mesopotâmia, ela possui uma forte relação com a Astrologia e a religião. O 

conhecimento astronômico dos chineses é destacado por Horvath (2008, p. 16-17):  

 

[...] Os astrônomos chineses observaram com particular interesse o 
aparecimento de cometas (associados, segundo eles, a importantes fatos 
no Império), tarefa que resultou na confecção do chamado Livro de Seda no 
século 5 a.C. no estado de Lu, descoberto num túmulo em 1973 e que 
contém dados bastantes precisos a respeito de 29 cometas. Os astrônomos 
chineses notaram que a cauda sempre aponta na direção contrária ao Sol. 
Também descobriram um método para medir o raio da Terra análogo ao 
utilizado por Eratóstenes. Seus métodos de localização eram muito 
similares aos modernos, utilizando coordenadas que vieram a ser 
desenvolvidas 1500 anos mais tarde no Ocidente. A duração do ano era 
conhecida pelos chineses com precisão de horas, e também registraram o 
aparecimento de “guest stars” (supernovas, por exemplo, a de 1006 d.C. 
que passou quase despercebida na Europa Medieval) e inventaram cartas 
com a posição de estrelas que somente vieram a ser superadas na Europa 
depois do Renascimento.  

 

No ano de 203 a.C., por ordem imperial, a maioria dos livros deste império foi 

queimada. Estudiosos e pensadores que se opunham a isto foram queimados vivos. 

É importante ressaltar que este foi o primeiro registro de queima de livros da história 

da humanidade e muitas informações dos estudos dos chineses antigos foram 

perdidas. 

O conhecimento da Astronomia entre os egípcios era dotado de praticidade. 

Essencialmente agricultores, desenvolveram uma Astronomia direcionada para 

atender as suas necessidades, como, por exemplo, sabiam quando se davam as 

cheias do Nilo, seu recuo e o tempo das plantações e colheitas. 
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Os egípcios tiveram um papel significativo enquanto divulgadores da 

Astronomia, fazendo com que todo o conhecimento astronômico e astrofísico 

babilônico chegasse ao Ocidente.   

Além de ter uma riquíssima tradição cultural, a vida da população egípcia 

estava relacionada com o deus Ra, que era associado ao Sol. As pirâmides, por sua 

vez, são um bom exemplo dos conhecimentos deste povo. Elas foram construídas 

com suas faces orientadas na direção dos quatro pontos cardeais. 

 

A riquíssima tradição cultural egípcia contribuiu também com a Astronomia. 
Além das associações dos planetas e estrelas com os deuses e do elo 
divino dos faraós com o deus Ra, o Sol, os egípcios desenvolveram uma 
Astronomia prática, voltada para predizer fatos de importância para eles, 
tais como as enchentes do rio Nilo. Para isto, construíram um calendário de 
365 dias que estava baseado no ciclo da Lua (com meses de 28 dias 
correspondentes às 4 fases). Reconheciam os 5 planetas (Marte, Júpiter, 
Mercúrio, Vênus e Saturno) e monitoravam os movimentos de um conjunto 
de estrelas que definia a duração do dia. Os egípcios davam grande 
importância ao horizonte, já que sua mitologia continha o Sol como 
elemento primordial. (...) As conhecidíssimas pirâmides egípcias foram 
orientadas com boa precisão segundo os pontos cardeais (HORVATH, 
2008, p. 15-16). 

 

O apogeu da ciência aconteceu na Grécia, entre os anos 600 a.C. e 400 

d.C., chegando a graus avançados no desenvolvimento não só da Astronomia, mas 

da ciência de maneira geral. Tais níveis só foram superados no final do século XV e 

no começo do século XVI, atravessando assim, toda a Idade Média.  

Mesmo que os gregos apresentassem uma enorme satisfação de aprender 

sobre os acontecimentos da natureza, foi a partir do período da Grécia Antiga que 

surge uma nova concepção de poder compreender o mundo através da observação 

e do raciocínio humano, ocorrendo então o rompimento entre a Astronomia (e outras 

ciências) com a religião.  

Todo o contexto inexplorado por meio da contemplação e da racionalidade 

própria do ser humano era interpretado não mais buscando a contribuição de deuses 

e outras divindades; embora, mesmo com a divisão, os deuses continuassem tendo 

importância para a civilização grega.  
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Os gregos foram os primeiros a olhar o céu com uma visão científica. Qual o 
tamanho da Terra? A que distância estava o Sol? O Sol gira em torno da 
Terra ou a Terra gira ao redor do Sol? Até onde se estende o nosso 
Cosmos? No entanto, com o desaparecimento da civilização grega, o modo 
racionalista de ver o firmamento virtualmente, acabou. A chama foi mantida 
acesa durante mil anos em terras árabes (COUPER & HENBEST, 2009, p. 
8). 

 

Com o passar do tempo, os gregos tiveram inúmeras realizações que 

possibilitaram consideráveis transformações no contexto da época, possibilitando 

renomadas descobertas no campo da Química, Geometria, Matemática entre outras 

áreas. 

 

 

2.1 GRÉCIA ANTIGA: PRINCIPAIS ASTRÔNOMOS E ALGUMAS DE SUAS 
REALIZAÇÕES  
 

 

No decorrer do período pertencente à Grécia Antiga, houve memoráveis 

astrônomos que tiveram um papel fundamental no estudo da Astronomia e que, até 

hoje, repercutem no tempo, transferindo seus conhecimentos e descobertas 

primordiais para tudo que se conhece atualmente no campo da Astronomia e áreas 

afins.  

Como exemplos, de grandes pensadores desta época, destacam-se: Tales 

de Mileto (~ 624-546 a.C.); Pitágoras de Samos (~ 572-497 a.C.) e Heraclides de 

Pontus (388-322 a.C.). Segundo Horvath (2008), outros cientistas também tiveram 

grande destaque neste período: 

1. Aristóteles de Estagira (384 – 322 a.C.): discípulo de Platão, teve suma 

importância na Astronomia, defendeu com mais vigor a esfericidade dos astros; 

explicou as fases da Lua; inseriu esferas concêntricas, com o objetivo de esclarecer 

o deslocamento dos planetas, com a Terra no centro; entre outras contribuições. 

2. Aristarco de Samos (310 – 230 a.C.): viveu grande período de sua vida 

em Alexandria, onde trabalhava na biblioteca. Nesta época, Aristarco já apresentava 

uma elaboração de um sistema heliocêntrico, ideia esta que não foi muito aceita.  

3. Eratóstenes de Cirene (276 – 194 a.C.): acredita-se que ele foi o primeiro 

a calcular o raio da Terra e a empregar um globo, a fim de representá-la. Fez ainda, 
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várias cartas geográficas e um tratado sobre a posição das estrelas, bastante 

detalhado para a época. 

4. Hipparco de Nicéia (190 – 125 a.C.): ficou conhecido por suas medidas 

bastante precisas. Deduziu a precessão da Terra; calculou a distância da Terra à 

Lua, encontrando entre 59 e 67 raios terrestres (o valor correto é aproximadamente 

60 raios terrestres); sem contar o cálculo da duração do ano, com erro de apenas 

seis minutos. Além disso, catalogou milhares de estrelas - classificadas por ele pelo 

seu brilho -, e elaborou a tabela trigonométrica, muito conhecida na matemática.  

5. Cláudio Ptolomeu (87 – 165 d.C.): autor de “Almagesto”, que significa o 

“Grande Livro”. Este era um trabalho composto por treze volumes, para fins de 

navegação e comércio. Utilizou também o modelo geocêntrico, bem elaborado, para 

representar o Sistema Solar, que só seria superado, no século XVI, por Nicolau 

Copérnico. 

É realmente de se admirar que com poucos recursos de equipamentos e de 

tecnologia, tais astrônomos e estudiosos possam ter alcançado tão alto grau de 

conhecimento. Segundo Horvath (2008, p. 20), foi nesta época em que houve o 

rompimento entre a ciência e a religião: 

 

Mas o fato mais marcante que herdamos da Grécia antiga é nem mais nem 
menos que a própria formulação da Ciência como a procura de causas e 
efeitos racionalmente ligados, sem a intervenção de entes sobrenaturais. É 
na Grécia que aparece pela primeira vez a noção de um Universo inteligível, 
e do ser humano como ator principal na sua compreensão. 

 

 

2.2  IDADE MODERNA: AS REVOLUÇÕES NA ASTRONOMIA 
 

 

Antes de se falar em Astronomia na Idade Moderna, é importante ressaltar 

que o estudo dessa Ciência foi essencial na Idade Média. Um dos principais 

acontecimentos foi quando Afonso, o Sábio, Rei de Castela na Espanha, em 1252, 

contratou os melhores astrônomos para revisar as tabelas astronômicas de 

Ptolomeu, que passaram a ser conhecidas como “Tabelas Afonsinas”. Neste 

período, também se destacaram estudiosos que contribuíram de forma significativa 

para o estudo da Astronomia: John Holywood (1200 – 1256) e Nicolau Cusano (1401 
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– 1464). Porém, nada se compara ao grande Nicolau Copérnico (1473 – 1543), que 

viveu entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. 

Até esse momento, a Astronomia dava-se através da observação e de 

concepções, porém sem comprovação científica. Num céu, no qual eram conhecidos 

apenas: o Sol, a Lua e cinco planetas (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno); 

onde a Terra era classificada como uma imensa planície e posicionada no centro do 

Sistema Solar; as aparências e simetrias dos astros em perfeita harmonia; entre 

tantas outras incertezas; fizeram com que, na Idade Moderna, novas concepções e 

novos métodos de observação fossem surgindo e, com isso, a Astronomia passou 

por sua Primeira Revolução, segundo Couper & Henbest (2009).  

E, desta maneira, ilustres nomes foram reconhecidos frente a esta 

necessária transição. Entre eles, estão:  

1. Nicolau Copérnico (1473-1543): que apresentou o modelo heliocêntrico 

(modelo astronômico onde o Sol ocupa o centro do Sistema Solar), tornando este, 

um dos estudos científicos mais importantes de todos os tempos. Ele ainda manteve 

as ideias da perfeição das formas e do movimento planetário, entre outros conceitos; 

2. Tycho Brahe (1546-1601): foi o último grande astrônomo da era pré-

telescópica. Este fazia medidas com bastante precisão, e assim encontrou erros nas 

“Tabelas Afonsinas”, descobriu anomalias nas órbitas planetárias e, além disso, 

estudou o movimento do planeta Marte. 

3. Johannes Kepler (1571-1630): astrônomo alemão, contemporâneo de 

Galileu, que trabalhou com Tycho Brahe. Logo após o falecimento de Tycho Brahe, 

Kepler utilizou muitas de suas ideias e, com isso, propôs as três leis que regem o 

movimento planetário: Primeira Lei de Kepler ou Lei das Órbitas; Segunda Lei de 

Kepler ou Lei das Áreas e Terceira Lei de Kepler ou Lei dos Períodos. 

4. Galileu Galilei (1564-1642): personagem que teve uma importância 

fundamental no campo da Astronomia. Melhorou, significativamente, o telescópio. 

Galileu era um observador nato. A ele se devem os primeiros registros das manchas 

solares e dos anéis de Saturno; o descobrimento de “montanhas” na Lua e; além 

disso, em 1610, conseguiu descobrir os quatro maiores satélites de Júpiter; entre 

outras contribuições. A partir das descobertas e dos estudos de Galileu Galilei, a 

Astronomia tomou novos rumos. 
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Sobre Galileu, Couper & Henbest (2009, p.8) afirmam: 

 

Montava-se então, o cenário em que a Astronomia mudou para sempre. Em 
1609, Galileu Galilei voltou a seu “tubo óptico” – o recém-inventado 
telescópio – na direção do céu. Galileu fez descobertas ousadas: que a 
Terra circulava em torno do Sol e que os corpos celestes não eram 
perfeitos. A Lua era marcada por crateras; e o Sol era intermitente. 

 

E com tais colaborações, Galileu tornou-se o “Pai da Ciência Moderna”. 

Suas ideias, avançadas para a época, fizeram com que ele entrasse em confronto 

com as ideologias da Igreja, sendo acusado pela Inquisição, terminando, desta 

maneira, seus últimos anos de vida em prisão domiciliar.  

Com o passar do tempo, novas reflexões fizeram-se necessárias. O estudo 

em relação a uma “nova força”, que ficaria mais tarde conhecida como “Força 

Gravitacional”, ainda era bastante limitado; foi então que Isaac Newton (1643 – 

1727) apresentou ideias significativas para esta questão.  

Em 1687, Newton publicou a obra “Philosophia e Naturalis Principia 

Mathematica”, mais conhecida como “Principia”. Nesta obra, ele anunciou a Lei da 

Gravitação e também suas três leis: Primeira Lei de Newton ou Princípio da Inércia; 

Segunda Lei de Newton ou Princípio Fundamental da Dinâmica e Terceira Lei de 

Newton ou Princípio da Ação e Reação. Apresentou, ainda, importantes 

contribuições para a Física e a Matemática, tais como: telescópio refletor; 

decomposição de cores utilizando prismas; série de polinômios e cálculo diferencial. 

Além disso, trabalhou com Alquimia e Cronologia Bíblica, sendo um profundo 

estudioso das profecias dos livros de Daniel e Apocalipse. 

 

Da época de Newton em diante, o avanço da Astronomia acelerou. No 
século XVIII, um músico transformado em astrônomo, William Herschel, 
literalmente dobrou o tamanho do Sistema Solar ao descobrir um novo 
planeta – Urano. E abriu caminho para a exploração de um Universo mais 
amplo, com suas pesquisas sobre a natureza da Via Láctea (COUPER & 
HENBEST, 2009, p. 8). 

 

Convém, ainda, destacar outros nomes como: 

Edmund Halley (1656-1742): foi o primeiro astrônomo a prever o regresso 

periódico de cometas às imediações da Terra. Descobriu o cometa que ganhou seu 

nome “Cometa Halley”.  
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Charles Messier (1730-1817): conhecido como o caçador de cometas, 

conseguiu catalogar objetos do espaço como: nebulosas, grupos de estrelas e 

galáxias.  

Caroline Hershel (1750-1848): foi a primeira mulher a descobrir um cometa, 

que ficou conhecido como “o primeiro cometa feminino”. Detectou um total de 8 

cometas. Caroline também publicou o catálogo “1500 nebulosas descobertas pelos 

Herschel” o qual lhe conferiu a medalha de ouro da Sociedade Astronômica Royal.  

George Ellery Hale (1868-1938): é um pioneiro na astrofísica observacional, 

fundou dois importantes laboratórios: Lick e Yerkes. Sem contar da construção de 

vários telescópios grandes, como o “Telescópio Hooker” de 2,5 metros e o 

“Telescópio Hale” de 5 metros de diâmetro. Este último foi inaugurado em 1949, no 

entanto George não viveu para ver sua conclusão. 

Karl Schwarzschild (1873-1916): primeiro astrônomo a sugerir a ideia de 

buracos negros, cuja ideia é estudada e revista até os dias atuais. 

Edwin Hubble (1889-1953): observou galáxias distantes e constatou que o 

Universo se encontra em expansão, tornando-se a primeira evidência concreta de 

que houve um Big Bang há 13,7 bilhões de anos atrás. Toda essa descoberta fez 

com que a teoria do Universo aplicada por Albert Einstein fosse revista. 

Clyde Tombaugh (1906-1997): confirmou a existência de Plutão e fez várias 

outras descobertas, como: aglomerados estelares, estrelas variáveis, novas, 

nebulosas e alguns planetoides.  

Carl Sagan (1934-1996): conhecido por ser bastante comunicativo, teve sua 

vida atrelada a exploração espacial norte-americana, o que lhe possibilitou a dar 

instruções aos astronautas das naves Apollo e conduziu experiências das missões 

planetárias Mariner, Viking, Voyager e Galileu. Foi grande entusiasta da pesquisa 

por vida extraterrestre.  

Vera Rubin (1928-2016): conseguiu fazer que a comunidade científica 

aceitasse que o Universo também é composto por Matéria Escura, evidenciando que 

as galáxias tem muito mais massa do que apresentavam.  

 Stephen Hawking: é um dos mais admirados cientistas nos dias atuais. 

Seus estudos e descobertas fizeram como que ele ocupasse cargo emérito de 

professor lucasiano na Universidade de Cambrigde. Formado em Física pela 

Universidade de Oxford, Stephen é responsável por contribuições fundamentais ao 

estudo dos buracos negros.  

http://www.zenite.nu/glossario/galileu/
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A partir de todos esses feitos e descobertas, ocorre a evolução dos 

conhecimentos científicos, principalmente nos últimos 50 anos, permitiu a 

substituição de lunetas, dos telescópios pouco eficientes, observações a olho nu e 

linhas de estudos que eram realizadas de modo restrito, por uma aparelhagem 

computacional mais sofisticada, fotografias, instituições específicas de pesquisas, 

grandes telescópios modernos e potentes satélites que trazem imagens em tempo 

real.   

Tudo isso fez com que a Astronomia passasse por uma Segunda Revolução, 

deixando para trás uma referência observacional primitiva, para se tornar uma 

ciência ampla e com diversas linhas de pesquisa como: a Astrometria, a Mecânica 

Celeste, a Astrofísica, a Astronomia Estelar, incluindo também a Engenharia 

Aeroespacial, Computação, etc. 

 

E, muito recentemente, aconteceu uma nova revolução na Astronomia – 
uma revolução tão grande quanto a que surgiu na era de Copérnico e 
Galileu. Novas tecnologias significam que os astrônomos não estão mais 
limitados a simplesmente observar o céu. Agora, eles podem sintonizar o 
Cosmos ao longo de toda uma gama de comprimentos de onda – desde os 
energéticos raios gama até as ondas de rádio de baixa frequência 
(COUPER & HENBEST, 2009, p. 9). 

 

E com novas tecnologias e linhas de estudos, significa que os astrônomos 

não mais estão restritos a simples observações. A partir de agora poderão realizar 

estudos, reformular e comprovar evidências, registrando assim, suas investigações 

pela eternidade a fora. 

 

 

2.3  A ASTRONOMIA E SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 
 

 

A maioria da população, atualmente, vive nas cidades e, poucas pessoas 

têm a oportunidade de observar o céu, seja por questões de poluição luminosa nos 

grandes centros urbanos, seja pelos inúmeros compromissos pessoais, profissionais 

e familiares. Sem contar, ainda, que os moradores das cidades do interior e da área 

rural por motivo de formação acadêmica, trabalho e outros afazeres estão perdendo 

o hábito de observar este maravilhoso firmamento durante a noite. 
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Como se discutiu antes, as grandes civilizações, no passado, vivenciaram a 

importância da Astronomia não só na agricultura, como também em outros 

parâmetros: na contagem do tempo, para marcar as estações do ano, para 

realização de longas caminhadas ou mesmo para migrações e, sobretudo, nas 

navegações marítimas. De um jeito ou de outro, as civilizações antigas percebiam 

que suas vidas estavam entrelaçadas com os fenômenos celestes e atmosféricos.  

Os resultados dos avanços científicos e tecnológicos estão intimamente 

ligados ao crescimento populacional. Inovações estas que já se encontram 

presentes no cotidiano da maioria das pessoas, como: “(...) computadores pessoais, 

satélites de comunicação, celulares, Sistema de Posicionamento Global 

(popularmente conhecido por GPS), painéis solares, scanners de ressonância 

magnética, micro laser e muitas outras aplicações na medicina.”; evoluções que são 

apresentadas por Alberto (2009). Sem contar, ainda, da possibilidade do homem em 

realizar explorações no espaço, tornando a Astronomia uma ciência de importância 

vital, conduzindo a humanidade ao futuro. 

  Não tem como falar em Astronomia e deixar de mencionar sobre “a 

sobrevivência da biosfera” que se faz presente nos principais debates dentro do 

campo das Ciências. E tal compreensão perpassa pelo âmbito astronômico, como: 

Terra-Sol, ação humana no planeta, astrobiologia, geofísica, entre outros 

conhecimentos. 

Desta maneira, a partir do entendimento de tais assuntos, o homem vai se 

situando como indivíduo conhecedor de sua formação, adaptação e compromisso 

enquanto ser humano, podendo entender todo processo de formação pelo qual o 

planeta Terra precisou passar para que se pudesse chegar a tudo aquilo que se 

encontra nos dias atuais, inclusive, a vida.  

Com isso, o homem estará construindo, gradativamente, uma preocupação 

global em cuidar dos recursos naturais essenciais para todos. Pois, como escreve 

Picazzio (2009): “Aprendemos, enfim, que embora nossa casa seja a Terra, nossas 

raízes e nosso destino estão no espaço”.   

Todas essas questões só serão compreendidas e concretizadas por meio da 

educação. E nos dias atuais? Nos bancos escolares, como fica a questão da 

Astronomia para os modernos alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio? E aqueles alunos que usam e abusam das novas tecnologias, cujas 
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aulas tradicionais já não bastam, não motivam, não despertam a curiosidade, nem o 

espírito investigativo que impulsiona os conteúdos das Ciências Naturais? 

Diante desta ótica, é necessário que os educadores junto com a 

coordenação pedagógica das escolas criem possiblidades para que o aluno se sinta 

interessado em participar das aulas e aprender os conteúdos ministrados. Também 

vale destacar a importância dos professores estabelecerem “pontes” no ensino da 

Astronomia com outras disciplinas ou áreas do saber, fazendo com que os 

conteúdos interagem como forma de complementação.      

Como destacado por Bernardes & Souza (2008): 

 

A Astronomia, com seu caráter interdisciplinar, envolvendo conhecimentos 
de Química, Física, Matemática e hoje em dia até mesmo Biologia, devido 
ao surgimento da Astrobiologia (ciência que estuda a possibilidade de vida 
em outros planetas) abre perspectivas para um trabalho transversal tanto no 
Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio. 

 

A Astronomia se bem utilizada no trabalho pedagógico, com a articulação 

entre os professores das mais variadas disciplinas, pode ser um poderoso 

instrumento de interdisciplinaridade, transformando as aulas em encontros atrativos, 

tanto para alunos quanto para professores, com troca de conhecimentos, de 

experiências prazerosas, de enriquecimento das experiências de vida, de 

descoberta e de desenvolvimento do espírito investigativo.  

Enfim, a partir dos próximos capítulos, será apresentado o 

desencadeamento que se fez necessário dentro do contexto educacional, tratando 

do campo das Ciências Naturais, campo este em que a Astronomia se encontra 

inserida. Para então, poder começar a pensar alternativas e recursos para uma 

aprendizagem mais significativa e motivadora.    
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3 ABORDAGENS DIDÁTICAS DAS CIÊNCIAS, ASTRONOMIA E BASE LEGAL 
 

 

É notório na cultura brasileira, bem como em todas as outras culturas, que 

os setores artístico, econômico, social, político e religioso vêm enfrentando, em 

menor ou maior escala, profundas e significativas mudanças. O setor educacional 

não fica fora desta realidade. Daí, pergunta-se: Quais mudanças vêm ocorrendo no 

ensino de Ciências? Essas mudanças se refletem no trabalho docente? E quanto ao 

aprendizado, quais os impactos no contexto sócio-político-econômico-cultural 

nacional? 

Segundo Krasilchik (2000), no campo da política e da economia, nota-se, 

principalmente a partir da década de 50, que as transformações nessas áreas 

refletiram diretamente sobre a educação. Nesta década, pode-se listar diversos 

acontecimentos: as intensificadas ações das redes de espionagens internacionais do 

governo soviético; explosão da primeira bomba de Hidrogênio (bomba H., em 1952); 

lançamento do primeiro satélite artificial da Terra (Sputnik, em 1957); a descoberta 

do DNA; o primeiro transplante de rim realizado; sem contar, o sucesso financeiro 

vivido pelos EUA. Para a autora, a partir do reconhecimento da Ciência e da 

Tecnologia como essenciais ao desenvolvimento econômico, cultural e social das 

nações, o ensino das Ciências, em todos os níveis, foi igualmente crescendo em 

importância. 

Na fase dos projetos de primeira geração (ensino de Física, Química e 

Biologia), o objetivo do trabalho em Ciências era desenvolver a racionalidade, a 

capacidade de fazer observações controladas, preparar e analisar estatísticas, 

respeitar a exigência de replicabilidade dos experimentos, isentando o pesquisador 

do juízo de valores. Tornando, desta maneira, a Ciência neutra em suas descobertas 

e que os conhecimentos delas decorrentes seriam verdades únicas e definitivas. 

No período de 1950 a 1970, valorizando-se o método científico, surge a ideia 

de uma sequência fixa e básica de comportamentos, como: identificação de 

problemas, elaboração de hipóteses e verificação experimental dessas hipóteses. O 

que permite chegar a uma conclusão e levantar novos questionamentos. Vale 

destacar, que os alunos ainda continuavam passivos e, com isto, os docentes 

davam ênfase às explicações acabadas. 
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 Os projetos iniciais de ensino, segundo Santos & Greca (2006), 

proporcionaram uma visão globalizada de cada campo, com os processos de 

produção e desenvolvimento realizados pelos cientistas. Segundo as autoras, tais 

projetos provocaram uma mudança naquilo que pensava ser Ciências, sua produção 

e validação pelos cientistas, sendo firmemente ancorada na concepção positivista de 

Ciências e na presença de que a aplicação de seus resultados pudessem resolver 

todos os problemas da humanidade, assim como prever e evitar que outros 

problemas surgissem. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) criou, em 1963, visando o 

aprimoramento do ensino de Ciências, seis Centros de Ciências nas maiores 

capitais brasileiras: Centro de Treinamento para Professores de Ciências de São 

Paulo, sediado em São Paulo (CECISP); Centro de Treinamento para Professores 

de Ciências do Rio Grande do Sul, sediado em Porto Alegre (CECIRS); Centro de 

Treinamento para Professores de Ciências da Guanabara, sediado no Rio de 

Janeiro (CECIGUA); Centro de Treinamento para Professores de Ciências de Minas 

Gerais, sediado em Belo Horizonte (CECIMIG); Centro de Treinamento para 

Professores de Ciências da Bahia, sediado em Salvador (CECIBA) e Centro de 

Treinamento para Professores de Ciências do Nordeste (CECINE), sediado em 

Recife.     

O CECIMIG existe até hoje e está estreitamente associado à Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). O centro do Rio de Janeiro é mantido pela 

Secretaria de Ciências e Tecnologia. Os demais foram fechados ou incorporados 

pelas Universidades. 

 A partir de 1964, com o golpe militar, o cenário político do país teve uma 

nova reviravolta e o papel social da escola também. Com o embasamento da Teoria 

do Capital, inícios dos anos 70, evidencia-se a interferência direta dos Estados 

Unidos na política educacional brasileira. Este modelo traz a ideologia que visava o 

aperfeiçoamento do sistema industrial e econômico capitalista, voltada para a 

industrialização e a modernização (primeiros microprocessadores que se 

desenvolveram e deram origem aos microcomputadores, inicia-se também a 

produção de fibras óticas, entre outros fatos), formando mão de obra especializada. 

No Brasil o ensino profissionalizante foi regulamentado pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971).  
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Nos anos 70, notou-se que era necessário que o aluno fizesse seu próprio 

percurso, respeitando algumas ideias e noções que estes já traziam consigo em 

relação ao conteúdo a ser trabalhado. Com isso, foi crescendo gradativamente o 

interesse dos estudantes pelo ensino de Ciências. O essencial passava, neste 

momento, a se apoiar em questionamentos que eram pertinentes aos educandos e, 

foi despertando o interesse daqueles pelo conhecimento. 

A Ciência que até então era vista como uma atividade neutra foi perdendo 

suas forças na década de 70, pois os profissionais formados para aplicar os 

resultados dos avanços científicos não mais davam conta dos problemas que lhes 

eram apresentados, sendo assim, seus conhecimentos não se ajustavam às 

necessidades demandadas pela sociedade. 

Então, começou-se a constatar as enormes lacunas na formação científica e 

na educação, esta que mudava repentinamente e que urgia por necessidades cada 

vez maiores de conhecimentos. A Ciência, entendida como indiferente, levou a uma 

visão filosófica e sociológica que passou a reconhecer as limitações, 

responsabilidades e cumplicidades dos cientistas, considerando a Ciência e a 

Tecnologia (C&T) como processos sociais, incorporando, desta forma, o caráter 

social da Ciência às propostas curriculares nos cursos primário e ginasial. 

A partir da década de 70, surgem ainda linhas de pesquisas de como 

acontece a aprendizagem da criança, o fundamental passou a se apoiar em 

questões que fizessem sentido ao estudante, o qual passa a trilhar seu caminho. 

O ensino público brasileiro expandiu-se e sua pretensão não mais era formar 

cientistas, mas formar cidadãos que, munidos dos elementos necessários, 

pudessem viver melhor e participar do processo de redemocratização, 

correlacionando a Ciência com a sociedade, a política, a economia e a cultura. 

Diante desse contexto, os alunos passam a estudar conteúdos relevantes 

para si e para o ambiente no qual estão inseridos, tais como: poluição, lixo, fontes de 

energia, economia de recursos naturais, crescimento populacional, entre outros 

aspectos. Daí, surgem projetos que estimulam o diálogo com outras disciplinas e, 

portanto, requerem tratamento interdisciplinar.  

Os currículos escolares passaram a destacar a importância dos estudantes 

estarem preparados para compreender a natureza, o significado e a importância da 

tecnologia para a sua vida como indivíduos e cidadãos. Perante isto, os cursos 

deveriam inserir, em suas grades, temas sociais de relevância que tornassem os 
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alunos aptos a participarem, de modo qualificado, de importantes decisões que 

afetariam sua comunidade local e atingiriam, também, as comunidades globais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692, promulgada em 11 de 

agosto de 1971, (BRASIL, 1971), promoveu mudanças significativas no sistema de 

ensino e, consequentemente, reformas no ensino de Ciências. 

Para Borges & Lima (2007), os anos 80 caracterizaram-se pelo desejo 

nacional de redemocratização da sociedade brasileira, oriundas de diversas 

correntes educativas. Desta forma, a reconstrução da sociedade democrática 

refletiu, também, no ensino de Ciências, e isto, mobilizou instituições como 

Secretarias de Educação, Universidades e grupos independentes de professores. 

Em 1998, o MEC disponibilizou o documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), como uma proposta de reorganização curricular coerente com a 

LDBEN nº 9394/96 (BRASIL, 1996), sem pretensões normativas, mas com o cunho 

de princípios norteadores. 

Vale ressaltar que os PCN’s e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 

definem, para os conteúdos relacionados à Astronomia, o eixo temático Terra e 

Universo desde o 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. 

Em suma, como mostrado por Santomauro (2009), a linha do tempo do 

ensino de Ciências no Brasil, pode ser representada da seguinte forma: 
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 (...)1950 - Os livros didáticos são traduções ou versões desatualizadas de 
produções europeias, e quem leciona a disciplina são profissionais liberais. 
Vigora a metodologia tradicional, baseada em exposições orais. 
1955 - Cientistas norte-americanos e ingleses fazem reformas curriculares 
do Ensino Básico para incorporar o conhecimento técnico e científico ao 
currículo. Algumas escolas brasileiras começam a seguir a tendência. 
1960 - A metodologia tecnicista chega ao país, defendendo a reprodução de 
sequências padronizadas e de experimentos, que devem ser realizados tal 
como os cientistas os fizeram. 
1961 - Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
passou a ser obrigatório o ensino de Ciências para todas as séries do 
Ginásio (hoje do 6º ao 9º ano). 
1970 - A Sociedade Brasileira para o progresso da Ciência critica a 
formação do professor em áreas específicas, como Biologia, Física e 
Química, e pede a criação da figura do professor de Ciências. Sem 
sucesso. 
1971 - A LDB torna obrigatório o ensino de Ciências para todas as séries do 
1º Grau (hoje, Ensino Fundamental). O Ministério da Educação (MEC) 
elabora um currículo único e estimula a abertura de cursos de formação. 
1972 - O MEC cria o Projeto de Melhoria do Ensino de Ciências para 
desenvolver materiais didáticos e aprimorar a capacitação de professores 
do 2º Grau (hoje, Ensino Médio). 
1980 - As Ciências são vistas como uma construção humana e não como 
uma verdade natural. São incluídos nas aulas temas como tecnologia, meio 
ambiente e saúde. 
1982 - Surge o modelo de mudança conceitual, que teve vida curta. Ele se 
baseia no princípio de que basta ensinar de maneira lógica e com 
demonstrações para que o aprendiz modifique ideias anteriores sobre os 
conteúdos. 
2001 - Convênio entre as Academias de Ciências do Brasil e da França 
implementa o programa ABC na Educação Científica - Mão na Massa, para 
formar professores na metodologia investigativa (SANTOMAURO, 2009). 

 

Além dessas mudanças, segue outras mais recentes, como: a mudança do 

Ensino Fundamental de 8 para 9 anos; a inserção do Ciclo de Alfabetização a partir 

dos 6 anos de idade; a inclusão da Educação Infantil como etapa da Educação 

Básica, a partir dos 4 e 5 anos de idade, e consequentemente a inserção da 

Educação Infantil no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), tendo direito ao amparo 

das verbas federais; e a recente reforma do Ensino Médio que está em fase de 

implementação. 

 

 

3.1 PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

Entender o Universo e suas características só foi possível mediante a 

Astronomia, uma das mais antigas Ciências. Sendo um instrumento relevante no 
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trabalho voltado para o ensino de Ciências no contexto escolar, uma possibilidade 

de espaço destinado à compreensão acerca da vida, como também, de 

desenvolvimento da alfabetização científica na Educação Básica. O que faz com que 

os estudantes entendam a Ciência não apenas como estudo dos fenômenos, mas 

como construção social, resultando em conhecimentos científicos, podendo, desta 

maneira, desenvolver nas crianças um olhar de Ciências nos contextos sociais e 

culturais que permeiam a vida. 

 

A Astronomia está vinculada ao desenvolvimento de outras atividades 
humanas. Suas descobertas facilitam a construção de objetos e tecnologias 
que melhoram a qualidade de vida do homem. Aos conhecimentos 
produzidos por esta ciência se fazem sentir em quase todas as áreas da 
produção tecnológica da atualidade. As descobertas feitas foram das mais 
revolucionárias (CANIATO, 1973). 

 

Pensar na amplitude da Astronomia dentro do contexto escolar, é acreditar 

no seu caráter interdisciplinar dentro das escolas, o que durante algum tempo, vem 

sendo motivo de importantes reflexões. Visto o tema, na atualidade, se bem 

trabalhado e explorado, por professores que acreditam nela como potencial 

pedagógico, poderá ser uma poderosa ferramenta na organização e dinamização 

das aulas. 

 

[...] a interdisciplinaridade pode significar que diferentes disciplinas 
encontram-se reunidas como diferentes nações o fazem na ONU, sem, 
entretanto, poder fazer outra coisa senão afirmar, cada uma, seus próprios 
direitos e suas próprias soberanias em relação às exigências do vizinho 
(ALMEIDA & CARVALHO, 2007, p. 50). 

 

Portanto, a escola é o espaço destinado ao encontro das disciplinas, num 

diálogo constante voltado para uma dinamização pedagógica compatível com as 

necessidades e o tempo de aprendizagem do aluno. 

Uma reflexão considerável dentro desta possibilidade pedagógica de 

trabalho é conduzir o aluno a entender a Ciências, a qual ultrapassa a construção de 

maquetes desenvolvidas com os estudantes, que não reproduzem, na íntegra, os 

conhecimentos científicos uma vez que a mesma, muitas vezes, é voltada somente 

para o desenvolvimento de habilidades artísticas. Um exemplo dessa situação é a 

construção de maquetes do Sistema Solar, que não consideram a proporção entre o 

tamanho dos planetas ou a distância entre eles.    
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A dinamização da sala de aula com conteúdos voltados para o estudo da 

Astronomia tende a ser rico e significativo na medida em que favorece uma relação 

com as demais disciplinas, enriquecendo a pesquisa e o aprendizado do aluno. E 

com isto, pode-se pensar em um estudo de forma mais aprofundada, explorando o 

Universo e fazendo uma relação deste com a escrita, a leitura, o desenho, a fala, 

entre outros direcionamentos. Assim, a interdisciplinaridade se torna uma grande 

possiblidade de ampliação do pensamento, mudando concepções e conduzindo a 

novas elaborações e conceitos em relação ao mundo e, porque não dizer, em 

relação à própria vida do estudante.  

Muitos dos tópicos, nos recentes PCN’s (BRASIL, 1998), associados ao 

ensino de Ciências são atualmente tidos temas transversais, como: Ambiente, 

Saúde e Orientação Sexual. Apesar da sugestão ser de uma abordagem 

interdisciplinar destes assuntos, na realidade, observa-se que a responsabilidade 

incide basicamente nas matérias científicas, sobretudo em Biologia.    

 No ensino de Ciências, uma das questões argumentadas em conferências 

específicas, apontado por Lellis (2003), é o destaque dado aos assuntos destituídos 

de sentidos no cenário social do educando com foco na memorização, o exercício da 

experimentação como mera ilustração, separado de um método de ensino mais 

ampla e, sem contar também do excesso de aulas que são ministradas.  

Em seus argumentos, a UNESCO (2005, p. 4) é bem objetiva quando o 

assunto é sobre o risco de em ensino científico deficiente:  

 

Ensinar mal as Ciências é matar a galinha dos ovos de ouro. Vital para o 
desenvolvimento da economia e da indústria, a educação científica e 
tecnológica é também essencialmente importante no processo de promoção 
da cidadania e inclusão social, uma vez que propicia às pessoas 
oportunidades para discutir, questionar, compreender o mundo que as 
cerca, respeitar os pontos de vista alheios, resolver problemas, criar 
soluções e melhorar sua qualidade de vida. Além disso, a aprendizagem 
dos alunos na área científica é reconhecidamente importante, uma vez que 
está relacionada à qualidade de todas as aprendizagens, contribuindo para 
desenvolver competências e habilidades que favorecem a construção do 
conhecimento em outras áreas. Portanto, quando se melhora a educação 
científica não se melhora só a aprendizagem de Ciências: o seu impacto 
atinge outros campos. 

 

A UNESCO (2003, p. 56-57) ainda ressalta a ação primordial do educador 

neste processo inicial de ensino (alfabetização) científico e tecnológico, assim como 

a necessária reformulação dos currículos: 
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Os professores de Ciências de todos os níveis do ensino, bem como o 

pessoal engajado em educação científica, devem ampliar seus 

conhecimentos para o melhor desempenho possível de suas tarefas 

educacionais. Devem ser desenvolvidos pelos sistemas educacionais 

nacionais novos currículos, metodologias de ensino e novos recursos que 

levem em conta o gênero e a diversidade cultural, como resposta às 

mudanças ocorridas nas necessidades educacionais das sociedades [...]. 

 

É de se admirar a simplicidade e possibilidade ali expostas de se explorar o 

ambiente, criando uma situação de investigação científica, de despertamento do 

espírito investigativo e da curiosidade, peças imprescindíveis ao pesquisador. 

Poucos professores de Ciências possuem a ousadia pedagógica de romper 

com os paradigmas do tradicionalismo, com as abordagens frias e as sequências 

monótonas dos conteúdos. Observa-se que alguns dos currículos de Ciências ainda 

são marcados pela fragmentação, pela rigidez dos pré-requisitos, pelas dificuldades 

de articulação do professor de Ciências com colegas de outras disciplinas e o 

diálogo interdisciplinar necessário ao ensino dos conteúdos no âmbito da própria 

disciplina. Pontos estes em que a organização curricular dos livros didáticos possui 

alguma parcela de responsabilidade. 

Desse modo, é preciso que o educador mude seu pensamento e 

comportamento no que diz respeito a algumas metodologias de ensino e permita 

que os alunos correlacionem os conteúdos aprendidos em sala de aula com seu 

contexto social no qual estão inseridos. E com isso, o ensino de Ciências começará 

a ter novos significados. 

 

O ensino de Ciências na escola deve proporcionar conhecimentos 
individuais e socialmente necessários para que cada cidadão possa 
administrar a sua vida cotidiana e se integrar de maneira crítica e autônoma 
à sociedade a que pertence. Deve, ainda, levar crianças e jovens a se 
interessar pelas áreas científicas e incentivar a formação de recursos 
humanos qualificados nessas áreas. (UNESCO, 2005, p. 4)  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) propõem para o 

ensino de Ciências Naturais, no primeiro segmento do Ensino Fundamental, três 

blocos temáticos: Ambiente, Ser Humano e Saúde e Recursos Tecnológicos. Cabe 

lembrar que esses eixos não estão distribuídos um em cada ano letivo, mas que 

devem ser desenvolvidos paralelamente, no planejamento curricular, ao longo de 
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todos os anos escolares. E, complementa com os temas transversais: Saúde, Ética, 

Meio Ambiente, Orientação Sexual e Pluralidade Cultural, apresentando 

perspectivas de exploração de assuntos complexos do planejamento curricular, de 

maneira contextualizada. 

 

 

3.2 SEGUNDO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

Atualmente para cada milhão de habitantes, o Brasil possui 700 cientistas, 

enquanto que a Argentina e os Estados Unidos possuem 1200 e 3900 cientistas, 

respectivamente, ABC (Academia Brasileira de Ciências) (2017). 

A diferença entre o número de pesquisadores existentes no Brasil e nos 

Estados Unidos é enorme e, pode ser justificada devido às condições sócio-

econômica-educacionais entre os dois países. Mas o que dizer da diferença gritante 

entre o número de cientistas existentes entre o Brasil e a Argentina? As perguntas 

que se fazem são: como aumentar o número de brasileiros interessados em 

Ciências? Com que tipo de ensino pode-se alcançar tal meta? Quais mudanças são 

necessárias? Qual o papel do professor frente a esta realidade? 

O professor acaba tendo uma importância fundamental diante deste 

contexto. Dentro de uma visão do aprender a aprender, de acordo com Ausubel 

(apud Moreira, 2012), bem como com a troca de experiências proposta por Vygotsky 

(1998), o professor deixa de ser encarado como fonte única de sabedoria e 

conhecimento, sem ter o seu papel diminuído, atuando como mediador e interventor 

para todas as situações propostas e, quando os alunos apresentam dificuldades 

sentem-se apoiados e incentivados pela assistência recebida, ao mesmo tempo em 

que os alunos mais experientes desenvolvem e aperfeiçoam mais suas habilidades 

e aumentam o grau de discernimento numa atividade de tutoria. 

Diante do exposto, o professor não pode mais simplesmente ensinar, ele 

deve criar condições para que os alunos aprendam. De que forma? Propondo-lhes 

novos problemas, novas questões e fazendo com que percebam a insuficiência das 

soluções quando estas não forem satisfatórias. O aluno que desenvolve capacidade 

de pensar e de encontrar soluções para os problemas é aquele que realmente 

aprende a aprender e que pode buscar interagir e confrontar os próprios 
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conhecimentos. É papel da escola, portanto, gerar situações em que o aluno pense 

e não apenas repita. Os acertos nas respostas passam a ser meros resultados da 

memorização. Os erros, porém, refletem deficiências de compreensão e problemas 

que o aluno esteja enfrentando, deixando claro ao professor onde deve ele atuar. 

Santos (2001 apud Barreto Filho 2001) ao analisar dissertações e teses 

publicadas no Brasil no período de 1972 a 1995, relativas à experimentação no 

ensino de Ciências no Ensino Fundamental, declarou:  

 

[...] Mesmo os pesquisadores que se utilizaram de referenciais teóricos 
construtivistas, reproduziram, de um modo geral, abordagens 
comportamentalistas nas atividades, o que evidencia uma incoerência. 
Usam, por exemplo, referenciais teóricos piagetianos e terminam reforçando 
o modelo de atividade por redescoberta que tem por base o 
comportamentalismo [...]. Até mesmo quando lançam mão de recursos 
lúdicos o fazem mais com a intenção de ilustrar conceitos que estão 
querendo transmitir; é um reforço à transmissão de conhecimento 
(SANTOS, 2001, p. 77). 

 

Os documentos que apoiam tais procedimentos didático-pedagógicos são: 

LDBEN; DCN; PCN e Orientações Curriculares Nacionais (OCN). Os PCN’s 

(BRASIL, 1998) para este segmento de ensino propõem o eixo temático “Terra e 

Universo” a fim de que os alunos ampliem, construam e reconstruam, 

gradativamente, e concebam conceitos de um Universo ilimitado. No terceiro ciclo de 

ensino (5ª e 6ª séries), os conteúdos relacionados com a Astronomia são: 

 
- Ciclo Dia e Noite; - Noções do movimento aparente da esfera celeste, no 
movimento das estrelas, de Leste para Oeste; - Construção histórica dos 
calendários, conteúdo que pode ser desenvolvido em conexão com a 
Pluralidade Cultural; - Evolução da marcação do tempo, com a possível 
construção de um relógio solar; - Fases da Lua; - Constelações e seu uso 
pelas sociedades; - Noções de escalas do sistema Sol-Terra-Lua; - O 
planeta Terra e a raridade de planetas que sustentam a vida; - 
Características do planeta Terra quanto à forma, dimensão e constituintes 
geológicos; - A importância da água para a vida; - Concepção de Universo 
(IACHEL, 2009, p. 46). 

 

Para o quarto Ciclo (7ª e 8ª séries), Iachel (2009), segundo os PCN’s, 

destaca: 
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- Compreensão mais aprofundada do movimento da esfera celeste, com a 
estimativa de tempo entre fenômenos astronômicos; - Reconhecimento de 
planetas a olho nu, como Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno; - 
Identificação de constelações que são características de cada estação do 
ano (Ex. Orion para verão, Escorpião para inverno); - A evolução do 
conhecimento científico desde o modelo geocêntrico de Universo até o 
modelo heliocêntrico do Sistema Solar; - Estações do ano; - Gravidade e 
fenômenos gravitacionais, como as marés; - Eclipses, com o auxílio de 
projeções; - Como a vida se originou no planeta, ou seja, quais as 
condições astronômicas relacionadas a esse evento; - Características 
geológicas do planeta Terra, como as placas tectônicas e a ocorrência de 
vulcões e terremotos; - Consideração da evolução histórica dos 
conhecimentos relacionados à Astronomia até hoje (IACHEL, 2009, p. 46). 

 

É importante ressaltar ainda que o PCN+ (Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais) (BRASIL, 2002), 

direcionado para o Ensino Médio (1º ao 3º ano) apresenta como eixo temático 

“Universo, Terra e vida”, e os conteúdos sugeridos para serem trabalhados são: 

 

1. Terra e Sistema Solar 
• Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para 
a descrição de fenômenos astronômicos (duração do dia e da noite, 
estações do ano, fases da lua, eclipses etc.); 
• Compreender as interações gravitacionais, identificando forças e relações 
de conservação, para explicar aspectos do movimento do sistema 
planetário, cometas, naves e satélites. 
2. O Universo e sua origem 
• Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, evolução e 
constituição do Universo, além das formas atuais para sua investigação e os 
limites de seus resultados no sentido de ampliar sua visão de mundo; 
• Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a 
vida (e vida humana), temporal e espacialmente no Universo e discutir as 
hipóteses de vida fora da Terra. 
3. Compreensão humana do Universo 
• Conhecer aspectos dos modelos explicativos da origem e constituição do 
Universo, segundo diferentes culturas, buscando semelhanças e diferenças 
em suas formulações; 
• Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar 
a constituição do Universo (matéria, radiação e interações) através dos 
tempos, identificando especificidades do modelo atual; 
• Identificar diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do 
Universo influenciaram a cultura e a vida humana ao longo da história da 
humanidade e vice-versa (PCN+, 2002, p. 79). 

 

O PCN proposto para os anos finais do Ensino Fundamental, ao abordar a 

área de Ciências Naturais, incluindo a Biologia, a Física e a Química, fica 

encarregado de apresentar aos alunos a estrutura conceitual e a linguagem 

científica dessas três áreas do conhecimento.  

Os conteúdos dos blocos de Ciências Naturais relacionados ao segundo 

segmento do ensino fundamental apresentam-se separados de acordo com a 
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natureza de cada disciplina, em duas partes: a de Ciências Naturais, que envolve 

conhecimentos de outras ciências; e as Ciências Tecnológicas, que são 

basicamente organizadas em teorias científicas. Os blocos temáticos são divididos 

em quatro: Ambiente, Ser Humano e Saúde, Recursos Tecnológicos, Terra e 

Universo. Neste trabalho serão abordados os conteúdos do eixo “Terra e Universo”.  

Ao longo do Ensino Fundamental a aproximação ao conhecimento científico 

se faz gradualmente. Nos primeiros anos o aluno constrói coleções de imagens, 

fatos e noções e, o estabelecimento dos conceitos científicos se configura no 

segundo segmento do ensino fundamental. E ao professor, cabe selecionar, 

organizar e problematizar conteúdos de modo a promover um avanço no 

desenvolvimento intelectual do aluno e na sua construção como ser social. 

O aluno de hoje, além de crítico, deve ser multiplicador das informações 

elaboradas em sala de aula, deve ser dinamizador de novas experiências que 

transformem o meio ambiente, deve ser criativo, proativo e capacitado para 

compreender e utilizar os recursos tecnológicos, compartilhando e ampliando seus 

conceitos e construindo novos conhecimentos. 

Um dos principais recursos utilizados tanto pelo professor quanto pelo aluno 

para aprender/divulgar os conhecimentos, e talvez até o único, é o livro didático. 

Porém, ele não é o único caminho para atingir tal objetivo, há outros meios dos quais 

o docente pode se apropriar para garantir a excelência e o sucesso do binômio 

ensino/aprendizagem. No próximo capítulo, será discutido o uso do livro paradidático 

como ferramenta auxiliar neste processo.  
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4 ALTERNATIVAS PARA UM DESENVOLVIMENTO EFICIENTE NO VÍNCULO 
ENSINO/APRENDIZAGEM 
 

 

Ao falar em aprendizagem, nos dias atuais, adentra-se em uma esfera 

gigantesca de alternativas de materiais didáticos, devido às inúmeras possibilidades 

de se obter resultados diferenciados, satisfatórios ou não, na área da Educação 

Básica. Para caso satisfatório, ou seja, para o sucesso do processo 

ensino/aprendizagem, fazer uma investigação do conhecimento prévio da turma com 

a qual o professor irá compartilhar experiências, torna-se uma questão de suma 

importância para um bom funcionamento de todas as atividades planejadas. Além da 

cautela acerca das transformações sofridas pelas crianças e adolescentes em cada 

estágio de seu desenvolvimento, o que afeta diretamente à aprendizagem, deve o 

professor aperceber-se de como seus alunos se deparam com os novos 

conhecimentos e descobertas que lhes são apresentados. 

Dentro desta ótica, ao passar por cada ano de escolaridade, os alunos 

tendem a aguçar sua criatividade e espírito investigativo (o que também dependerá 

dos estímulos que eles recebem), sempre procurando respostas e utilidades aos 

problemas propostos. Por isso, é preciso criar caminhos a fim de que o professor 

possa atender a toda demanda a ele confiada. 

 A partir deste contexto, encontram-se sugestões de atividades 

diversificadas para todos os eixos educacionais. Tais atividades se espalham em 

todas as disciplinas como uma forma de tornar os conteúdos em tarefas prazerosas, 

e, portanto, fáceis de serem aprendidas e compreendidas. Enumera-se, então, 

algumas propostas de atividades:  

1. Salas de vídeo e de brinquedoteca;  

2. Livros paradidáticos como forma de complementação dos conteúdos ensinados 

em sala de aula;  

3. A musicalização através de paródias que podem ser utilizadas em qualquer 

disciplina; 

4. Proposta de experimentos científicos, com a finalidade de aguçar a pesquisa e a 

observação dos alunos; 

5. Produção de vídeos feitos pelos próprios alunos, associando sempre essas 

filmagens com os conteúdos propostos; 
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6. Utilização das redes sociais (sites, blogs, aplicativos, entre outros) como uma 

forma de pesquisar qualquer tema que esteja sendo discutido pelos alunos; 

7. Feiras de Ciências ou do Conhecimento como uma proposta de acentuar ainda 

mais a interdisciplinaridade; 

8. Utilização de jogos, mostrando a Física por meio dos movimentos do esporte. 

Neste trabalho se dará destaque ao item de número 2: Livros paradidáticos 

como forma de complementação dos conteúdos ensinados em sala de aula. 

 

 

4.1 O LIVRO PARADIDÁTICO E SUA ELABORAÇÃO  
 

 

O livro paradidático é uma forma de complementação do livro didático e de 

tantas outras atividades de sala de aula, onde os alunos a partir da utilização deste 

material poderão aprender brincando, imaginando e sonhando. 

Menezes (2001) ressalta que os livros paradidáticos já eram utilizados, mas 

foi dado uma maior ênfase partir dos Temas Transversais, dos PCN’s, para auxiliar 

no trabalho com tais conteúdos. Os PCN’s acrescentam que os livros paradidáticos 

têm, também, a função de proporcionar aos professores o desenvolvimento de 

trabalhos voltados para alguns valores, como: bondade, amizade, respeito, 

honestidade, convivência e educação, responsabilidade, desprezo e solidariedade, 

mentira e verdade, respeito mútuo, dentre outros. 

Dessa forma, na sala de aula, além de contribuírem para a formação do 

aluno leitor, servem de instrumento para um trabalho educativo de qualidade, 

desenvolvendo valores éticos e morais, trazendo discussões acerca de fatos que 

acontecem no cotidiano, fazendo com que repensem suas atitudes com os colegas, 

professores e familiares, apresentando também, de forma prazerosa, os conteúdos 

obrigatórios da Base Nacional Comum. 

Neste trabalho optou-se por desenvolver o livro paradidático “Astronomia 

Passo a Passo” para ser utilizado pelos professores da Educação Básica como um 

material complementar (ou de apoio) às aulas de Astronomia. O objetivo é de 

apresentar o livro e o processo de elaboração do mesmo: critérios para a elaboração 

do livro, escolha dos conteúdos, faixa etária dos estudantes, personagens e seleção 

das atividades. 
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A literatura destina-se aos alunos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental, em específico aos estudantes do 6º ano, trazendo, ainda, conteúdos 

do primeiro segmento (4º e 5º ano).  

A elaboração do livro contou com o apoio da Escola Municipal Pedro 

Henrique Soares, localizada no município de Miracema-RJ, na pessoa da Diretora, 

Pedagoga Hosana Coutinho de Araújo, que disponibilizou alguns dos livros de 

Ciências do Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) para a pesquisa de conteúdos. Os 

livros utilizados foram:  

Tabela 1: livros que foram utilizados para a escolha dos conteúdos presentes no 

material confeccionado. 

 

O objetivo do uso destes livros foi o de fazer um levantamento dos 

conteúdos pertinentes para serem abordados no livro paradidático, sempre seguindo 

as sugestões dos PCN’s. 

No capítulo seguinte será apresentado o livro paradidático “Astronomia 

Passo a Passo”, de Souza & Nogueira (2017), alternativa sugerida para o trabalho 

didático-pedagógico, bem como os textos, atividades, sugestões de leitura, 

experimentação, entre outros temas que foram abordados na literatura. 

Livros Autores 

A conquista 4º ano (Godoy & Ogo, 2014) 

Aprender juntos 1º ano (Org. Ed. SM, 2014) 

Aprender juntos 2º ano (Org. Ed. SM, 2014) 

Coleção Brasiliana 5º ano (Camargo & Bonduki, 2014) 

Hoje é Dia de Ciências 4º ano (Fonseca; et al, 2011) 

Ligados.com 4º ano (Org. Ed. Saraiva, 2014) 

Porta aberta 2º ano (Mendes; et al, 2014) 

Porta aberta 4º ano (Mendes; et al, 2014) 

Porta aberta 5º ano (Mendes; et al, 2014) 

Projeto Araribá 6º ano (Org. Ed. Moderna, 2010) 

Projeto Buriti 5º ano (Org. Ed. Moderna, 2014) 

Projeto coopera 4º ano (Júnior; et al, 2014) 

Projeto coopera 5º ano (Júnior; et al, 2014) 

Projeto Pitanguá 5º ano (Org. Ed. Moderna, 2008) 
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5 ASTRONOMIA PASSO A PASSO 
 

 

O livro paradidático “Astronomia passo a passo”, de Souza & Nogueira 

(2017), insere dois personagens fictícios de 12 anos, estudantes do 6º ano. Os 

nomes destes personagens são Lucy e Thejota, que tiveram suas vidas totalmente 

mudadas depois de irem a uma tradicional Feira de Ciências, realizada na escola 

onde estudam. 

Em um universo absolutamente novo, acabam por ficarem fascinados por 

cada detalhe desta Feira: estandes, cartazes, experimentos científicos, curiosidades, 

peças de teatro e até mesmo por uma famosa banda musical composta por alguns 

alunos do Ensino Médio. Porém, nada lhes chamou tanta atenção quanto um 

estande que estava localizado bem no cantinho da quadra de esportes, que tinha 

como tema: Astronomia. 

Logo depois deste encontro tão inesperado com a Ciência, Lucy e Thejota 

decidem se aventurar em novos conhecimentos e descobertas, buscando nos livros, 

na internet e com a simpática professora Raquel, explicações para este grandioso 

Universo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Capa e contracapa do livro “Astronomia Passo a Passo”, de Souza & Nogueira 

(2017). 
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O livro “Astronomia passo a passo”, de Souza & Nogueira (2017), 

compreende cinco capítulos: 

 O Universo, como tudo começou?; 

 Sistema Solar, viajando pelo Universo...; 

 O Sol é uma estrela!; 

 Terra e Lua, o planeta água e seu satélite natural!; 

 Os primeiros astronautas e suas conquistas.... 

Os capítulos apresentados são compostos por uma parte relacionada com a 

temática de cada seção, onde são encontrados: atividades lúdicas, confecção de 

maquetes, sugestão de leitura, dicas de experimentos, curiosidades, entre outras 

tarefas. A seguir, serão apresentados os assuntos, propostas e atividades de cada 

capítulo em questão. 

 

 

5.1 O UNIVERSO, COMO TUDO COMEÇOU? 
 

 

No primeiro capítulo do livro foi abordado o início do Universo, desde a 

grande explosão do Big-Bang até o cosmo como se conhece hoje. Este tema está 

relacionado com o conteúdo “Concepção de Universo”, como apresentado na 

secção 3.2. A seguir, apresenta-se a definição de alguns dos principais astros, tais 

como: o Sol, os planetas, os satélites naturais, os cometas e os asteroides. São 

mostradas também algumas curiosidades sobre o Universo, fala-se sobre as 

constelações e como elas se encontram presentes no dia a dia, seja na bandeira do 

Brasil, seja para auxiliar na localização geográfica. Essa abordagem está 

diretamente ligada ao tema “Constelações e seus usos pelas sociedades”, proposto 

pelos PCN’s. 

Como forma de atividade, foi elaborado um “cruza palavras”, esta que é 

conhecida popularmente como palavras cruzadas ou cruzadinhas, onde os alunos 

precisam desvendar as palavras corretas, através de algumas pistas, a fim de 

completar os espaços correspondentes, estimulando assim a memória e o raciocínio 

dos estudantes. 
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Figura 2: Atividade “cruza palavras”, na qual os alunos terão que preencher os quadrinhos 

com a resposta correta a partir da dica apresentada na tarefa, de Souza & Nogueira (2017). 

 

Na segunda atividade que traz como título: “Estrelas”, os alunos, usando a 

sua imaginação, são estimulados a criarem suas próprias constelações, ligando os 

pontos entre as diversas estrelas desenhadas. Depois que as constelações são 

formadas, eles não podem esquecer de nomeá-las. Ao executar esta tarefa, os 

alunos trabalham o cognitivo e a motricidade. 

Já na terceira atividade, os alunos são convidados a observarem o céu 

durante o dia e durante a noite, para identificarem alguns elementos e, assim, 

redigirem um pequeno texto. O objetivo desta atividade é que o estudante 

desenvolva a estrutura textual, construindo um texto com coesão e coerência, 

respeitando questões gramaticais e atingindo a correta produção dentro do contexto. 

Com a finalidade de estimular a criatividade e a investigação científica, foi 

implementada uma pequena experiência para auxiliá-los a entender de forma 

concreta como aconteceu a expansão do Universo. É propício, neste momento, que 

o professor aproveite a ocasião para elaborar, com seus alunos, um “Relatório de 

Experimentos”, criando uma agenda onde serão anotados materiais, procedimentos 

e resultados; a fim de que os alunos compreendam o rigor científico. 

Ao final do capítulo é deixado como sugestão de leitura o livro “Entre 

estrelas e galáxias”, de Sueli Viegas (2011). A leitura deste livro poderá estimular 

outras atividades, para avaliação ou não, segundo critérios e objetivos do professor. 
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5.2 SISTEMA SOLAR, VIAJANDO PELO UNIVERSO! 

 

 

O segundo capítulo tem como tema principal o Sistema Solar. Este capítulo 

inicia-se apresentando de uma forma bem resumida a origem do Sistema Solar. 

Na primeira atividade, os alunos terão que encontrar as letras com os 

números iguais e, com isto, formar o nome dos planetas, colocando-os em seus 

respectivos lugares no Sistema Solar, despertando-lhes, a atenção e o 

reconhecimento.  

Em seguida, são apresentadas algumas das principais características dos 

astros da atividade anterior, tais como: diâmetro, período orbital, número de 

satélites, entre outras particularidades. Esta abordagem entra como forma de 

conteúdo sugerido pelo PCN de Ciências para o terceiro ciclo (6º e 7º anos de 

escolaridade); “O planeta Terra e a raridade de planetas que sustentam a vida” 

(BRASIL, 1997, CIÊNCIAS NATURAIS, p.62-67). 

Dando prosseguimento, são colocadas algumas curiosidades sobre o 

Sistema Solar. Outras três atividades são sugeridas. Na primeira, é solicitado que os 

alunos relacionem os astros do Sistema Solar com suas peculiaridades. Na 

segunda, terão que preencher as lacunas com as palavras que serão expostas 

dentro de um quadro, para que possam, a partir delas, completarem um pequeno 

texto. Já na terceira, eles são estimulados a usarem sua imaginação para a 

elaboração de uma história em quadrinhos. 
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Figura 3: Atividade para a elaboração e complementação da “história em quadrinhos”, de 

Souza & Nogueira (2017). 

 

Para finalizar o grupo de atividades, dá-se a lista de materiais e sugere-se a 

construção de uma maquete do Sistema Solar, mostrando as diferenças de tamanho 

existentes entre os planetas. Desta forma, promove-se a interdisciplinaridade da 

Astronomia com a Artes e a Matemática. 

Como recomendação de leitura, indica-se o livro “O pequeno príncipe”, de 

Antoine de Saint-Exupéry (1982), mais uma vez incentivando o hábito de leitura. 

 

 

5.3 O SOL É UMA ESTRELA! 

 

 

Começa-se este capítulo apresentando o Sol e sua importância para a vida e 

todas as atividades humanas no planeta Terra, bem como algumas curiosidades 

sobre este astro.  

A primeira atividade é uma “carta enigmática” onde os alunos deverão 

descobrir a mensagem na “frase escondida”. Logo em seguida, é colocada uma 

atividade recreativa, na qual os estudantes terão que confeccionar um belo mural 

para exposição no colégio. 
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Após a leitura do texto “Eu e minha sombra” são propostas algumas 

atividades relacionadas com o conteúdo abordado no texto. 

Outra atividade, que desafia os pré-adolescentes, é a brincadeira de 

projeção das sombras. Tal atividade aguça a imaginação, desenvolve o raciocínio e 

desperta a curiosidade. 

A sexta atividade apresentada, trata-se de um experimento relacionado ao 

contorno de paisagens através da projeção da sombra do Sol. Esta atividade 

incentiva a observação e o espírito investigativo do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sugestão de experiência sobre a “projeção de sombras”, de Souza & Nogueira 

(2017). 

 

Finalmente, como sugestão de leitura, aponta-se o livro “O menino que 

trocou de sombra”, de Walcyr Carrasco (1999). 

 

 

5.4 TERRA E LUA, O PLANETA ÁGUA E SEU SATÉLITE NATURAL! 

 

 

Este capítulo traz a origem da Lua e a formação da Terra através do texto “A 

origem da Lua e a formação da Terra”, contendo ilustrações interessantes sobre os 
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dois astros, animais pré-históricos e os primatas. Assunto este que é sugerido pelo 

PCN de Ciências para o terceiro ciclo (6º e 7º anos de escolaridade), 

“Características do planeta Terra quanto à forma, dimensão e constituintes 

geológicos. A importância da água para a vida” (BRASIL, 1997, CIÊNCIAS 

NATURAIS, p.62-67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Trecho do texto: “A origem da Lua e a formação da Terra”, de Souza & Nogueira 

(2017).  

 

 As atividades deste capítulo iniciam-se com três questões de múltipla 

escolha, onde os estudantes terão que fazer a marcação correta de acordo com as 

abordagens do texto. 

O texto seguinte “Modelos geocêntrico e heliocêntrico”, mostra a diferença 

entre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, assunto este que está inserido 

nos temas: “Noções do movimento aparente da esfera celeste, no movimento das 

estrelas, de Leste para Oeste”; “Construção histórica dos calendários, conteúdo que 

pode ser desenvolvido em conexão com a Pluralidade Cultural” e “Evolução da 

marcação do tempo, com a possível construção de um relógio solar”, que são 

indicados pelo PCN de Ciências (BRASIL, 1997).  Na segunda atividade os alunos 

deverão assinalar a alternativa exata partindo do texto que foi trabalhado. Esta 

atividade requer habilidades de concentração, atenção e interpretação. 

Dando continuidade às informações, é apresentado o texto “Quais são os 

movimentos que a Terra realiza?”, no qual é abordado os movimentos da Terra, 

ressaltando que tal conteúdo é indicado pelo PCN de Ciências (BRASIL, 1997) 
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dentro da temática “Ciclo dia e noite”. A atividade proposta é a organização de uma 

frase, através da correlação entre sinais e letras, que resume a ideia do texto e 

concretiza as noções aprendidas sobre o assunto. 

As estações do ano são tratadas na sequência, inclusive, com algumas 

curiosidades. Logo após, é sugerido uma elaboração textual, na qual o aluno 

descreverá qual a sua estação preferida e por qual motivo gosta desta. Numa escala 

de grau de dificuldade, a próxima atividade traz “palavras cruzadas diretas” que por 

meio de dicas associadas a sinais gráficos, números, setas e repetições de letras 

com a mesma numeração, darão lugar às respostas corretas que irão compor o 

quadro de palavras. 

A temática a ser apresentada, desta vez, é a Lua e suas fases, 

mencionando, inclusive, a viagem do homem ao satélite natural da Terra. Sugere-se, 

também, neste capítulo, a elaboração de mais uma experiência, reforça-se ao 

professor que deve ser incentivada a produção de um caderno com o relatório de 

cada experiência realizada pelos alunos, individualmente ou em grupos, quer na sala 

de aula ou como tarefa de reforço fora do ambiente escolar. O livro “Astronomia 

passo a passo” apresenta a listagem do material necessário e detalha o “como 

fazer”. O objetivo da atividade é ilustrar, para melhor compreensão, as fases da Lua. 

E, em seguida, é proposto um pequeno questionário, para uma melhor observação e 

entendimento do experimento. 

Neste capítulo ainda se encontra uma atividade muito útil na educação, que 

é a música, ferramenta esta que utilizada de forma significativa e contextualizada 

com a realidade do educando, contribui para a criação de hábitos e valores 

imprescindíveis à formação do indivíduo e ao exercício da cidadania, além de 

despertar sentimentos e emoções. 

A música indicada é “Oi”- do grupo Palavra Cantada de autoria de Paulo 

Tatit e Edith Derdyk.  

A leitura sugerida para esta seção é “O mistério da Lua”, de Sonia Junqueira 

(2007). 
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5.5 OS PRIMEIROS ASTRONAUTAS E SUAS CONQUISTAS 

 

 

O capítulo final trata dos primeiros astronautas e suas principais conquistas, 

revelando o sonho do homem em desbravar o Universo. O texto “Querendo 

conhecer o espaço mais de perto...”, presente logo no início, fala sobre os primeiros 

satélites enviados ao espaço pelos russos, destacando o envio da cadela Laika. 

Homenageia, também, os pioneiros que tiveram a oportunidade de conhecerem o 

espaço mais de perto: Yuri Gagarin (primeiro homem a ver a Terra do espaço); Neil 

Alden Armstrong (primeiro homem a deixar sua pegada na Lua); Valentina 

Vladimirovna Tereshkova (a primeira cosmonauta a conhecer o espaço) e Marcos 

Pontes (o primeiro astronauta brasileiro). 

A primeira atividade deste último capítulo é um labirinto para encontrar o 

caminho certo entre a cadela Laika e a espaçonave. A segunda é um caça palavras 

com nomes de animais e de astronautas que foram ao espaço. 

O próximo texto intitulado “Os extraterrestres existem ou não?”, tem como 

temática principal a possibilidade da existência de vida em outro planeta. Nele são 

apresentadas duas áreas que investigam o tema: a ufologia e a astrobiologia, 

destacando a diferença entre elas. Também é dado destaque a grandes projetos 

científicos cujo objetivo é investigar/descobrir planetas que possuem as condições 

necessárias para o desenvolvimento da vida. Como atividade, é proposto que o 

aluno descubra os sete erros existentes em uma foto tirada pelo personagem 

principal, Thejota, em sua viagem para o espaço. 

Além disso, é sugerida a construção de um foguete utilizando materiais de 

baixo custo, tais como: papelão, pinceis, tinta guache, papel e cola.  

Estas quatro atividades possibilitam o diálogo da Astronomia com os temas 

transversais, como o meio ambiente, a sustentabilidade e a tecnologia. Sem contar 

também da interdisciplinaridade com as disciplinas: Geometria, Artes e Português.  

Concluindo o capítulo com mais uma sugestão para leitura: “O menino do 

espaço – a história do primeiro astronauta brasileiro” texto de Christiane Corrêa 

(2012) e ilustração de Marcos Pontes, que aborda a história de Marcos Pontes, 

desde a sua infância até à “Missão Centenário”. 
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(a)                                                             (b) 
 
Figura 6: Praticando a interdisciplinaridade: exemplos de atividades que relacionam a 

Astronomia com as diversas áreas do saber: (a) Construindo e aprendendo: modelo de um 

foguete confeccionado com materiais de baixo custo; (b) Sugestão para leitura: “O menino 

do espaço – a história do primeiro astronauta brasileiro”. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

A proposta deste estudo foi de abordar o tema Astronomia de uma forma 

atrativa e didática, para os alunos do segundo segmento do Ensino fundamental, em 

especial, para os estudantes do 6º ano. 

Reconheceu-se, em primeiro lugar, a trajetória desta Ciência e sua 

importância intimamente ligada com a vida humana e, sobretudo por meio da sua 

relação com a agricultura e com as navegações, por exemplo. 

Através da análise dos documentos legais que amparam a Educação 

Nacional (PCN’s, DCN’s, OCN’s, entre outros documentos), constatou-se a 

importância de desenvolver propostas didáticas que tenham caráter interdisciplinar 

para o ensino da Astronomia. 

Também foi destacado que a Astronomia precisa buscar a competência 

investigativa, o espírito questionador, o desejo de conhecer o mundo, 

compreendendo-o ainda em sua dimensão social e considerando o aluno enquanto 

cidadão.    

Com isso, a utilização de recursos didáticos, tais como a integração com 

outras disciplinas, a realização de atividades experimentais, as visitas e as 

excursões dirigidas, os estudos dos aspectos geográficos, históricos e econômicos, 

entre outras iniciativas, destacam-se como importantes ferramentas para que aulas 

e os conteúdos ministrados se tornem mais significativos.  

Tais práticas prenunciam-se como motivadoras e favorecedoras na 

interatividade e construção coletiva dos saberes, evidenciando, desta forma: a 

criatividade, a organização, uma visão interdisciplinar, a incentivação do trabalho e 

da cooperação coletiva; além de oportunizar o diálogo e a discussão entre os alunos 

X professores X comunidade escolar X comunidade científica. 

No ensejo de tornar essas propostas possíveis, foi elaborado o livro 

paradidático “ASTRONOMIA PASSO A PASSO”, cujo principal objetivo é fazer com 

o aluno aprenda de uma forma divertida e prazerosa os conteúdos referentes à 

Astronomia. Tal literatura traz textos teóricos, curiosidades, atividades lúdicas, 

conteúdos atualizados, experimentação, sugestões de leituras, dobraduras, um 

capítulo ao final contendo as respostas de suas respectivas atividades e muitas 
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outras propostas que terão como ponto de partida despertar o interesse dos 

estudantes em conhecer um pouco mais sobre o Universo. 

Ressalta-se que não houve aplicação do mesmo, o chamado trabalho de 

campo. O livro encontra-se em fase final de elaboração e pretende-se submetê-lo à 

editais de publicação para que assim possa ser disponibilizado e distribuído nas 

escolas, sem contar também, que a literatura poderá ser utilizada como material de 

apoio em atividades de extensão promovidas pela própria Universidade.  

Espera-se que, após a utilização do livro “Astronomia Passo a Passo”, os 

estudantes se sintam desafiados a buscarem outras informações, experiências, 

livros, brincadeiras e pesquisas que poderão, quem sabe, instigá-los a seguirem 

uma carreira acadêmica relativa ao campo das Ciências.  

Enfim, espera-se que este Trabalho de Conclusão de Curso desperte a 

vontade de outros professores a criarem não apenas livros paradidáticos, mas 

também elaborem novos materiais, jogos e variados outros recursos didáticos, para 

que assim, seus alunos se sintam motivados a aprender e, por fim, os educadores 

se sintam realizados com o alcance de seus objetivos. 
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