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Resumo:

Este trabalho consiste em uma análise qualitativa dos elementos de astronomia contidos em uma coleção
de livros didáticos de Ciências aprovados no PNLD 2016 dos anos iniciais, com o objetivo de identificar
como a coleção apresenta os conteúdos de astronomia, através de uma observação/descrição dos
elementos propostos desta coleção. Para analise selecionamos alguns elementos com base nos PNC,
como: Sol, Terra, lua, sistema solar, universo, dias e noites, estações do ano, por serem conteúdos
propostos na coleção analisada.

Palavras-chave: Astronomia. Livro Didático. Anos Iniciais.

Abstract:

This work consists of a qualitative analysis of the elements of astronomy contained in a collection of
science textbooks approved in PNLD 2016 of the initial years, with the objective of identifying how the
collection presents the contents of astronomy, through an observation / description of the elements of this
collection. For analysis, we selected some elements based on PNC, such as: Sun, Earth, moon, solar
system, universe, days and nights, seasons of the year, because they are proposed contents in the
analyzed collection.

Keywords: Astronomy. Textbook. Early Years.

Resumen:

Este trabajo consiste en un análisis cualitativo de los elementos de astronomía contenidos en una
colección de libros didácticos de Ciencias aprobados en el PNLD 2016 de los años iniciales con el objetivo
de identificar cómo la colección presenta los contenidos de astronomía, a través de una observación /
descripción de los elementos propuestos de esta colección. Para el análisis seleccionamos algunos
elementos basados en los PNC, como: Sol, Tierra, luna, sistema solar, universo, días y noches,
estaciones del año, por ser contenidos propuestos en la colección analizada.

Palabras clave: Astronomía. Libro Didáctico. Años iniciales.

Introdução:

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no final da década de 90, foi um documento de forte
influência, este documento, teve como objetivo estabelecer orientações curriculares em todas as regiões
brasileiras, afim de subsidiar a pratica curricular e a elaboração de projetos educativos das escolas de
educação básica. Outros elementos que tem forte influência nas definições curriculares e no planejamento
dos professores em aulas e são os materiais didáticos, principalmente o livro didático.

Os livros didáticos são a principal fonte de conhecimento levada para sala de aula pelos professores, esse
recurso é utilizado de forma indispensável na formação dos alunos, por isso se dá a importância da
seleção de conteúdos que são propostos nestes livros, além de se relacionar com fenômenos presentes
no dia a dia do aluno é fundamental que o livro não apresente erros conceituais e nem deixe a desejar em
certos aspectos como exemplo (explicação de conceitos científicos). Segundo o Ministério da Educação, o
livro didático é uma das principais formas de documentação e consulta utilizadas por professores e alunos
no país, chegando, às vezes, a “influenciar o trabalho pedagógico e o cotidiano da sala de aula” (BRASIL,
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2003).

As crianças diariamente estão rodeadas de fenômenos científicos mesmo que não percebam, um desses
fenômenos recorrentes é a astronomia, a criança ao observar fenômenos cíclicos como o dia e a noite já
está se envolvendo com conteúdo astronômicos, o que acabam despertando curiosidades sobre vários
outros fenômenos relacionados a astronomia e que muitas vezes são ensinados de forma errada ou
contraditória, sem muita exploração pela escola e principalmente por livros didáticos.

Observamos que os PCN orientam que os conteúdos de astronomia sejam abordados a partir do terceiro
ciclo, mas os livros didáticos apresentam conteúdos de astronomia, desde o primeiro ciclo. Mesmo os
livros didáticos participantes do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), apresentam tal contradição.
Desta forma, desejamos neste trabalho, através da análise qualitativa de uma das coleções do PNLD para
os anos inicias, identificar como os conteúdos de astronomia estão presentes. Utilizamos duas categorias
para apresentarmos nossos resultados.

Por que Ensinar Astronomia nos Anos Iniciais

Porque incluir o ensino de astronomia nos anos iniciais Estamos constantemente em contato com
aspectos astronômicos, quando olhamos para o céu para olhar como está a lua, ou que ela está tão cheia
que nos chama atenção, quando corremos para janela ou rua porque saiu nos jornais que iria acontecer
um eclipse, uma lua vermelha ou outros fenômenos astronômicos por mais que simples que seja,
desperta-nos uma curiosidade de ver ou entender como aquilo acontece.

O mesmo acontece com as crianças que buscam no céu outras fontes de conhecimento, crianças essas
que acreditam que existem vida em marte e lá moram os extraterrestres tão temidos e mostrados em
desenhos pelas mídias, essas que acreditam no poder da estrela cadente e sonham em poder um dia em
olhar a aparição de um no céu. Desta forma, as crianças estão em contato com elementos da astronomia
diariamente, esses conteúdos que podem parecer impossíveis de ser explicados a criança, por a sua
complexidade. Embora possa parecer que os conteúdos de astronomia sejam complexos e difíceis de ser
explicados para crianças, ela é uma ciência que pode ser aprendida nos anos iniciais, como uma vasta
possibilidade de representações, fazendo com que as crianças desenvolvam sua visão de mundo e
realidade, interagindo dessa forma com o mundo que a cercam através da sua curiosidade em descobrir
coisas novas, sobre esse vasto campo. Já afirma BOCZKO (2008), “A educação em Astronomia deve
iniciar-se na infância quando a criança pode receber uma formação cultural e científica ampla, desde a
mais tenra idade”.

Neste sentido uma das muitas potencialidades é o exercício da dúvida, pesquisa e sistematização do
conhecimento, compreender o céu como uma consequência do aprendizado da astronomia, entender o
que são os astros, conhecer suas posições, relacionar seus movimentos compreendendo o dia e a noite,
descobri que existem outras luas, que a lua que vimos todos os dias, apresenta fases, conhecer estrelas e
planetas, tempo, meses, anos, estações e etc... Para CANIATO (1974), entre as diversas razões que
justificam a introdução da astronomia como um dos meios para o processo ensino-aprendizagem, as
principais são:

1. A astronomia, pela diversidade dos problemas que propõe e dos meios que
utiliza, oferece o ensejo de contato com atividades e desenvolvimento de
habilidades úteis em todos os ramos do saber e do cotidiano da ciência.

2. A astronomia oferece ao educando, como nenhum outro ramo da ciência, a
oportunidade de uma visão global do desenvolvimento do conhecimento humano
em relação ao Universo que o cerca.
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3. A astronomia oferece ao educando a oportunidade de observar o surgimento de
um modelo sobre o funcionamento do Universo, bem como a crise do modelo e
sua substituição por outro.

4. A astronomia oferece oportunidade para atividades que envolvam também
trabalho ao ar livre e que não exigem material ou laboratórios custosos.

5. A astronomia oferece grande ensejo para que o homem perceba sua pequenez
diante do Universo e ao mesmo tempo perceba como pode penetrá-lo com sua
inteligência.

6. O estudo do céu sempre se tem mostrado de grande efeito motivador, como
também dá ao educando a ocasião de sentir um grande prazer estético ligado à
ciência: o prazer de entender um pouco do Universo em que vivemos.

O estudo da astronomia vai sendo desvendado e sendo tão importante ao conhecimento como é para o
agricultor que precisa conhecer os dados do tempo e estações para organização da sua agricultura ou de
um navegante que pode ser gerado compreendendo o céu, como diz (BRONOWAKI, 1992) “ a astronomia
era um campo de conhecimento significativo que lhes permitia orientarem-se no mar, mesmo que
rusticamente, levando-os as novas descobertas geográficas. ”

Deste modo de compreende que o ensino de astronomia se torna uma possibilidade interessante de
despertar a curiosidade das crianças e instiga-las ao desejo de saber mais, simplesmente pelo fato de
sermos habitantes da terra que é situado no sistema solar, rodeado de galáxias e tanto outros objetos a
serem conhecidos. O próprio PCN concorda com isso ao afirmar em documento do 1° e 2º ciclo de ensino
fundamental que é papel de ciências colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações,
situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do universo. (BRASIL, 1997, P.15)

O que os PCN afirmam é a compreensão de natureza “ como indivíduo participativo e integrante”, então o
mesmo deve manter uma relação com a natureza intrínseca, assim acreditam que o ensino de astronomia
eleve o entendimento de ser humano como parte integrante à terra que por sua vez é um pedaço de um
grande universo, as vezes parecido tão distante, mas que está tão relacionado com os acontecimentos
cotidianos.

Apesar dos PCN ressaltar a importância da introdução dos conteúdos de astronomia nos anos iniciais do
1° e 2° ciclo, eles apresentam os conteúdos relacionados a astronomia em si só a partir do seu 3° ciclo. O
documento divide, assim, a disciplina em quatro grandes eixos de estudo: “Terra e Universo”, “Vida e
ambiente”, “Ser Humano e Saúde” e “Tecnologia e Sociedade”. Tendo o conteúdo sistema Sol-Terra-Lua
enfoque apenas no terceiro ciclo, nas reproduções do sistema solar em modelos tridimensionais, dia e
noite, estações do ano, fases da Lua, movimento dos universos, estrelas e etc... Como segue a tabela
abaixo:

Quadro 1. Conteúdos de Astronomia PCN- 3° ciclo

Fonte: Dados da pesquisa

Conteúdos de Astronomia- PCN

3° Ciclo
• Dia e Noite (Concepções)
• Lua e suas fases (Nova, Crescente, Cheia e Minguante)
• Sol (relógio do sol)

Estes são os
conteúdos
presentes no
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• Movimentos do Universo (Translação e Rotação)
• Terra
• Sistema Solar
• Estrelas
• Planetas
• Tecnologia (Lunetas, telescópio, foguete, satélite artificiais)

documento e
sugerido para os
professores
desenvolverem
em sala de aula,
a partir dos
ciclos
correspondentes
no documento.

Apesar dos conteúdos de astronomia só aparecerem a partir do 3° ciclo do ensino fundamental, o que
corresponde aos anos finais, entende-se que os conteúdos de astronomia também são importantes nos
anos iniciais, tendo em vista que, a criança ao olhar para o céu, busque entender os fenômenos
ocasionados por ele, que estão presentes no cotidiano dos nossos estudantes e que despertam a
curiosidade dos mesmos, através de filmes fictícios, lendas e etc... Diante disso, destacamos que a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) 2018 já inclui os conteúdos de astronomia nos anos iniciais[1] em seu
eixo “Terra e Universo” estes conteúdos estão presentes das séries de 1° ao 3° que correspondem ao
primeiro e segundo ciclos dos PCN, os elementos propostos são: “ Dia e noite, Sucessão de dias,
semanas, meses e anos ( O que correspondem ao movimento de rotação e translação da terra), Sol, Lua,
Estrela e Planetas”. Diante do que foi observado na introdução desses conteúdos pela BNCC/2018 é
possível trabalhar com as crianças conteúdos básicos de astronomia, ressaltando que além de estarem
presentes em seu cotidiano, ocorre nas escolas as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia (OBA).

A Olimpíada Brasileira de Astronomia surgiu no ano de 1998, nasceu a parti da conjunção do interesse
pelo desenvolvimento da ciência do professor Daniel Fonseca que buscava oportunizar no Brasil um
evento científico educacional. Com o objetivo de despertar o interesse pela astronomia de forma lúdica e
cooperativa tanto para crianças quanto para adolescentes. O evento acontece anualmente junto com
Mostra Brasileira de Foguetes, que é organizado pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em
parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). No site da OBA são disponibilizadas atividades
baseadas em atividades práticas e/ou observacionais para serem desenvolvidas com os alunos da
educação básica, as questões são divulgadas com antecedência com a proposta de orientar, estimular e
preparar os alunos para as olimpíadas que ocorre nas escolas públicas, privadas, urbanas e rurais.

De acordo com astrônomo BATISTA (2016) os conteúdos abordados nas provas das Olimpíada de
Astronomia são os que apresentam maior frequência nos livros didáticos. A seleção de conteúdos se dá
através de níveis classificatórios, cada ano apresenta um nível de acordo com sua faixa etária, o primeiro
nível é destinado aos alunos do 1° ao 3° ano, o segundo nível refere-se a alunos do 4º ao 5º ano, o
terceiro nível para alunos do 6° ao 9° e por fim o quarto nível que se caracteriza a qualquer aluno do
ensino médio.

Os conteúdos relacionados aos anos iniciais do 1° ao 5° ano se encontram no 1° e 2° nível[2] de acordo
com as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, são eles:

Tabela 1 – Conteúdos de Astronomia dos anos iniciais -OBA

NÍVEIS CONTEÚDOS

1° NÍVEL

( 1°, 2° E 3³ ANO)

• Terra (características)
• Movimentos da terra (rotação e

translação)
• Lua (fases da lua)
• Pólos, equador, pontos cardiais
• Dia e Noite
• Eclipses
• Sol
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• Meses, Semanas e ano
• Estações do ano
• Objetos do Sistema Solar
• Constelações
• Observação do céu

2°e 3° NÍVEL

( 4°, 5°, 6° e 9° ANO)

• Atmosfera
• Marés
• Bússola
• História da Astronomia
• Origem do Universo
• Coordenadas Geográficas
• Corpos Celestes
• Origem e desenvolvimento da

Astronomia
• Conquista do espaço
• Origem do Universo
• Fenômenos físicos e químicos
• Gravitação
• Unidade Astronômica

Fonte: Dados do autor

A importância do Livro Didático nos Anos Iniciais

Iniciado em 1929, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi se aperfeiçoando ao longo desses 80
anos. Voltado à educação Básica com exceção da educação infantil, o programa tem como objetivo
distribuir de forma gratuita livros didáticos às escolas públicas de educação básica das redes federais,
estudais e municipais.

Para receber os livros didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é
necessário que a escola pública participe do Censo Escolar do INEP e que a rede à qual está vinculada
ou a escola federal tenham feito adesão formal ao programa. A seleção das coleções didáticas é realizada
pelas escolas, as obras são escritas no programa conforme critérios estabelecidos em um edital e
avaliada por área de conhecimento, as aprovadas compõem o Guia Digital do PNLD com resenhas das
coleções, que são acessados pelas escolas no processo de escolha das coleções que escolhem aqueles
que melhor adequa à sua prática docente e ao projeto político pedagógico da escola.

[...], porque os livros didáticos que são incluídos nos guias são distribuídos para o
período de três anos. Os guias mais recentes são o Guia de Livros Didáticos de 1ª
a 4ª séries – PNLD/2004 e o Guia de Livros Didáticos de 5ª a 8ª séries –
PNLD/2005. A intenção do Ministério da Educação é disponibilizar os guias com
antecedência para que os professores de todo o Brasil possam fazer a escolha em
tempo hábil, e assim permitir aos alunos das escolas públicas – federais,
estaduais, municipais – o acesso ao principal instrumento pedagógico na
transmissão e problematização do conhecimento. (AZEVEDO 2010, p. 05)

Escolhida as coleções, são distribuídas as escolas e reutilizadas por 3 anos seguidos, excluindo o livro do
1° ano que são utilizados só por 1 ano. O FNDE distribui os livros didáticos de acordo com projeções do
censo escolar referente aos dois anos anteriores ao ano do programa.

A importância dos livros didáticos nas salas de aula, se destaca pelas pesquisas realizadas que revelam
que muitas vezes ele é a única fonte utilizada como recurso pedagógico pelo professor de ciências para
elaboração do seu plano de aula e a única fonte de conhecimento levada aos alunos.
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É o professor quem deve ter uma boa preparação para desenvolver essa atividade
de vital importância. Embora o desenvolvimento das novas tecnologias, da mídia,
dos textos digitais, numa Região como a Nordeste do Brasil, o livro didático
continua sendo o mais fiel aliado do professor e um recurso imprescindível para os
alunos. (NUÑEZ; et. al. 2006, p.2)

Porém, o professor não deve apenas utilizar o livro didático como única fonte de conhecimento levada
para sala de aula, mas sim como suporte para o ensino- aprendizagem dos sujeitos envolvidos nesse
processo tanto dentro como fora da sala de aula.

Porém diversas pesquisas sobre o livro didático no Brasil, tem mostrado que os professores (a) utilizam o
livro didático com uma sequência de ensino, no qual os conteúdos ali presentes é os conteúdos a serem
administrados e as atividades contidas um processo de aprendizagem e avaliação, principalmente no
ensino de ciências. San José, L. et al (1993) mostram como os livros didáticos no ensino de Ciências têm
um papel central e como cresce o número de estudos relativos ao aperfeiçoamento desses livros
didáticos. Pois é nestes livros que os autores expressam e apresentam para criança visualmente o mundo
na qual elas vivem, reproduzindo a realidade através de textos e imagens de aspectos físicos da realidade
utilizando as ciências naturais como base.

Neste sentido LAJOLO (1996) afirma que: “Assim, um livro didático não pode conter informações
incorretas, porque levariam seus usuários a operarem com significados inadequados para a vida que
vivem”.

Por este motivo, o professor no ato de sua escolha, deve refletir conscientemente nos elementos
propostos no livro dentro da sua perspectiva de ensino- aprendizagem que pretende obter, para que
exista uma interação concreta dos alunos com o material didático trabalhado em sala de aula, pois se
escolhido de forma errada resultará em um não consolidação ou consolidação inadequada dos
significados daquele conteúdo proposto.

Portanto o presente trabalho constitui, em uma contribuição no universo dos trabalhos com o ensino de
astronomia nos livros didáticos, buscando identificar em uma coleção de ciências naturais dos anos
iniciais aprovada no PNLD/2016, uma análise dos elementos da Astronomia presentes no objeto da
propagação de conceitos inserido na escola.

Procedimento Metodológicos

A pesquisa realizada refere-se a uma investigação qualitativa dos conteúdos de astronomia nos Livros
Didáticos (LD) da coleção “Projeto Coopera”, manual do professor, composto por três livros, 2°, 3° e 5°
ano de ciências dos anos iniciais com autoria de SILVA JÚNIOR [et al]. A escolha da coleção se deu
devido ao fato da mesma está presente no Guia de Livros Didáticos de Ciências de 2016 e aprovadas no
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no período de 2016 a 2018, e ser uma das coleções que
mais apresenta os conteúdos de astronomia, e, por isso, será a primeira a ser analisada de um conjunto
maior representativo a ser apresentado em futuros trabalhos. Nossa identificação da forte presença da
astronomia se deu pela observação do sumário, comparando aos das outras coleções.

Para iniciar o processo de análise dos livros didáticos foi preciso caracterizar primeiro da definição do que
é Astronomia, partimos do conceito que:

A Astronomia é a ciência do céu, e o céu é tudo que existe, é o espaço
Incomensurável que envolve tudo, e o conjunto de estrelas cada uma Delas um
sol; é o sistema planetário, é Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, é. Enfim nosso
planeta, a Terra, que como os demais, gravita isolada no Espaço. É a ciência do
infinito e da eternidade, ela abarca tanto as Origens como os extremos limites do
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Futuro. A Astronomia tem por fim. Fazer-nos conhecer o Universo onde nos
encontramos e do qual fazemos Parte. (NICOLINI, 1991, p. 96 apud CAMPOS E
NIGRO, 1999)

Definido as características acima que autor expõem, consideramos então, que astronomia é a ciência que
engloba todos os fenômenos que ocorre no céu. Então, a partir daí surgiram 2 etapas para análise dos
conteúdos. 1° Existência – Presença ou não dos elementos e por fim 2° definição – descrição dos
elementos propostos em forma de textos que representem os conceitos apresentados nas unidades de
astronomia presentes nos livros.

Escolhida a coleção a ser analisada, seguido de uma observação do sumário do livro didático e
sinalizando as unidades que se encontravam os conteúdos de astronomia, nossa primeira etapa a de
Existência, logo após selecionada as páginas nas quais se encontravam os conteúdos. Diante da
seleção, foi realizada uma leitura flutuante de forma minuciosa, constatando e a sistematizando cada
conteúdo da unidade do livro didático, que serviria de base para nossa análise, observou-se nesta etapa
que os conteúdos poderiam ser classificados em elementos temáticos, sendo eles: Sol, Terra, lua, sistema
solar, universo, dias e noites, estações do ano.

Após a classificação dos elementos, passou-se ao tratamento dos resultados.

Resultados

Para analisar os conteúdos de Astronomia presente na coleção “ Projeto Coopera”, foi necessário
codifica-los, com a presença ou não dos elementos selecionados em todas as coleções, essa codificação,
consiste em uma contagem frequência dos elementos nos livros dos anos iniciais.

Quadro 2- Lista de referência dos elementos nos livros didáticos[3]

Anos da coleção

Elementos da Lista de Referências

Sol Terra Lua
Sistema

Solar
Universo Dias e

Noites
Estações
do Ano

2° P P S P N S S
3° S P S S N N N
5° N N N S S N N

Fonte: Dados do autor

Diante do quadro acima, decidimos então listar os conteúdos propostos por cada ano da coleção,
juntamente a quantidade páginas dedicadas ao conteúdo de astronomia, para compreender a importância
que o autor dá ao conteúdo em cada livro. Segue a tabela abaixo:

Quadro 3- Tabela de conteúdos e páginas dedicadas aos elementos

Ano da coleção Conteúdos Quantidade de
páginas total

Quantidade de Páginas
com conteúdo de
astronomia

2°

O dia e a noite, A
rotação da Terra,
Movimento de
translação,
Satélites ao redor
da Terra

271 13

Sol, Sistema Solar,

08/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/astronomia_nos_livros_didaticos_de_ciencias_dos_anos_iniciais_ast.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



3° A Lua 272 14

5°
A origem do
Universo, Sistema
Solar

288 8

Fonte: Dados do Autor

Diante deste quadro notamos que as páginas destinadas aos elementos de astronomia são mínimas,
resultando o maior número de páginas 5,1% no 3° ano e o menor número de páginas 2,8% no 5° ano dos
anos iniciais, ou seja, os autores da coleção proposta não dedicam muito tempo aos conteúdos de
astronomia.

Seguimos com nossa segunda etapa Definição, que consiste na descrição dos elementos propostos em
forma de textos iremos aborda nesta etapa como os conteúdos de astronomia são apresentados nas
páginas de cada livro, investigando os conceitos presentes, as atividades propostas e por fim os
experimentos.

Conceitos de Astronomia nas coleções

Partimos dos elementos temáticos observado nos livros didáticos “Sol, Terra, Lua, Sistema Solar,
Universo, Dias e Noites, Estações do Ano”, os conteúdos serão analisados de acordo com a descrição
dos autores da coleção.

SOL

O elemento é apresentado no livro do 3°ano, os autores definem “sol como uma estrela que possui luz
própria” (P.142). Não trazem outros conceitos sobre o elemento, nem descrições sobre ele, como
tamanho, distância e etc... Apenas relacionam ao elemento Estrelas, relacionando com o conceito de que
as estrelas possuem luz própria e, portanto, o sol é uma estrela. O livro não apresenta erros conceituais
em sua descrição dos elementos, porém, também não traz a nomenclatura de “Corpo luminoso” que é
aquele que possui luz própria para descrever a emissão de luz do sol. Os autores relacionam o elemento
sol também com a projeção das sombras.

No livro do 2° ano, o elemento é apresentado no subtema “ A rotação da Terra” no qual se enquadra o
elemento, porém ele apresenta o conceito do sol, como uma estrela, especificando que não é a mais
brilhante entre as estrelas e relacionado com sua posição quando fala que “ o sol nasce de um lado do
horizonte, onde o céu parece encontrar a superfície terrestre, e se põe do lado oposto...” (P.144). Os
autores fazem um equívoco na palavra “Nasce”, pois o sol não nasce todos os dias[4], essa palavra se
apresenta não como um erro conceitual, mas como uma expressão utilizada no cotidiano.

TERRA

O elemento no livro do 3° ano se apresenta dentro do elemento “ Sistema Solar” no qual apresenta o
subtema “Os movimentos dos planetas”, nesse subtema os autores descrevem os movimentos de rotação
e translação da terra. Porém na apresentação desses elementos, os autores não citam em parte alguma
que os movimentos são feitos pela terra e sim pelos planetas, afirmando que “ Período de rotação é o
tempo que o planeta leva para dar uma volta em torno do seu eixo...” (P. 147) e “ O tempo que um planeta
leva para dar uma volta completa ao redor do sol se chama período de translação. ” (P.147). Observamos
nas citações descritas, que apesar dos autores destacarem em subtema movimento e rotações da
terra, os mesmos apresentam os conceitos dos movimentos de forma correta, porém omitem o período de
translação[5] em rotação[6] da terra e citam que cada planeta tem períodos diferentes para cada
movimento, neste caso o subtema não deveria se apresentar como movimento de rotação e translação da
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terra e sim dos planetas do sistema solar, já que o elemento se apresenta dentro de outro elemento que
se chama “sistema Solar”.

No livro do 2° ano o elemento se apresenta com o título rotação da terra e translação da terra, neste
tópico diferente do livro anterior, os autores apresentam o movimento de rotação relacionado a terra e não
aos planetas, quando cita “ A terra gira em torno de um eixo imaginário que passa pelo polo Norte e pelo
polo Sul. Esse movimento da Terra é chamado de rotação” (P.145) e “ A terra gira em torno do Sol. A
esse movimento damos o nome de translação. ” (P. 149). Desta forma, os autores também especificam o
tempo de duração dos movimentos, a relação dos movimentos com o dia e o ano, além de não
identificarmos erros conceituais.

LUA

No livro do 2° ano, o elemento é apresentado no tópico Satélites ao redor da Terra, neste elemento os
autores apresentam o conceito da lua relacionado com um corpo iluminado, os movimentos da lua, além
de suas características, neste livro não são demonstrados erros conceituais.

O elemento é apresentado no livro 3° ano em um tópico apenas para este elemento, na descrição do texto
os autores descrevem as características da superfície da lua, além de citar que ele é um corpo iluminado,
“ O sol ilumina a lua...” (P.151), nesta mesma página os autores apresentam seus movimentos e suas
fases (Cheia, Minguante, Nova e Crescente), os autores descrevem que cada fase da lua dura em torno
de 29,5 dias, o que corresponde ao período de um mês, porém os autores não ressaltam isso em seu
texto e nem relacionam as fases da lua com o conceito de mês[7].

SISTEMA SOLAR

O elemento é apresentado no livro do 3° ano em um tópico só para ele, os autores fazem a nomeação
dos planetas e a divisão entre planetas gasosos e líquidos, porém não apresentam a caracterização dos
planetas, além de apresentar os movimentos de rotação e translação dos planetas, com um subtema
equivocado, intitulado com “ Movimentos de rotação e translação da terra” no qual a descrição dada é dos
movimentos dos planetas. Neste livro a descrição do elemento “Sistema Solar” se dá de forma superficial
apenas com breves nomeações e poucos conceitos.

No livro do 5° ano o elemento é apresentado de forma histórica, as ideias levantadas pelos autores são
apenas descrever como surgiu o sistema solar, ele traz todo levantamento e descrição do fenômeno
“nebulosas”, não apresenta planeta algum, nem de forma descritiva, nem apenas apresentação do
sistema solar. Neste sentido observamos que os autores se preocuparam mais com o conceito de origens,
formação do sistema, do que a apresentação dos planetas. O que deixa a desejar, pois o texto fica
incompleto sem obtermos os resultados após o fenômeno ocorrido.

UNIVERSO

O único livro que trata do elemento Universo é o livro do 5° ano, foi notável que os autores se dedicaram a
apresentação das origens, levantando tanto a origem do universo, quanto ao do sistema solar. Porém os
autores não se aprofundaram na descrição do fenômeno causador da origem do universo, eles trazem
apenas uma breve discussão da teoria do Big Bang, de forma superficial e não detém de todo o processo
de surgimento do universo, apenas o pensamento de “Gamow”. “ Hoje em dia a teoria do Big Bang é a
mais bem aceita pelos cientistas para explicar o surgimento do Universo. Mas está claro que não há
respostas definitivas, pois ainda há muito o que descobrir e confirmar. ” (P. 160). Desta forma,
observamos que além dos autores não apresentarem a teoria de forma detalhada, eles deixam um ponto
de interrogação se a teoria é verdadeira ou não, o que pode ocasionar uma confusão de ideias nas
crianças.
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DIAS E NOITES

O único livro que apresenta o elemento Dia e Noite é o livro do 2° ano, porém, não descreve nenhum
conceito ou origem do fenômeno[8], em sua P.145, quando apresenta a rotação da terra, ele descreve
que “ Durante o movimento de rotação, enquanto metade da terra está voltada para o sol e, portanto, está
sendo iluminada, a outra está na escuridão da noite. ”

ESTAÇÕES DO ANO

No livro do 2° ano, é citado como ocorre as estações do ano de forma incompleta e apresentando erros
conceituais, quando ele diz “ Podemos acompanhar a translação da Terra ao longo do ano. Neste tempo,
a Terra dá uma volta completa ao redor do sol. E nós percebemos esse movimento pelas mudanças do
clima durante as estações do ano. “ (P.149). Sabe que as estações do ano, não são ocasionadas pelo
movimento de translação e sim pelo eixo de inclinação[9] que a terra apresenta neste movimento. O livro
também não apresenta quais são as estações do ano e nem apouco suas características.

Foi observado nesta etapa que os elementos de astronomia apresentados nos livros, são reportados de
forma superficial, muitas vezes não apresentado conceitos ou descrições concretas sobre os elementos, o
que dificultam muitas vezes a dinâmica em sala de aula por a pouca informação proposta nos livros ou
informações incompletas, notamos também que houve erros conceituais que muitas vezes são aceitos e
reproduzidos pelos professores em sala de aula, desta forma, podendo ocasionar consolidação
inadequada dos significados dos elementos propostos.

ATIVIDADES E EXPERIMENTOS

No livro do 2° ano são apresentadas atividades argumentativas que levam aos alunos refletirem sobre o
elemento estudado, todos os elementos neste livro trazem questões iniciais intituladas “Começo de
conversa” que levanta o conhecimento prévio dos alunos sobre o conteúdo e questões finais intituladas
com “Agora é com você” que exploram o entendimento ao final do conteúdo. Em analise a estás questões
é possível notar que são questões que iniciam instigando a curiosidade do aluno e levando- o a pensar e
as questões finais apenas ressaltam os conteúdos que foram trabalhados.

O mesmo livro nos apresenta também experimentos sobre os elementos propostos, em sua parte “Vamos
investigar” este livro traz apenas um experimento intitulado como “Um modelo para o dia e a noite”. Neste
experimento o objetivo é ajudar os alunos a compreenderem como é movimento de rotação da Terra, que
leva a consequência do dia e da noite, um ponto positivo para esse experimento é o levantamento das
conclusões propostas para depois do desenvolvimento do mesmo, onde os alunos tiraram suas próprias
conclusões através do experimento, outro ponto são os materiais de faço acesso “lanterna, bola grande e
fita crepe. ”

No livro do 3° ano são levantadas as mesmas questões iniciais e finais por se tratar do padrão da coleção,
“começo de conversa”, “Agora é com você” e “Vamos investigar”

As atividades do levantamento dos conhecimentos prévios neste livro, se apresenta de forma inadequada
no desenvolvimento do conceito de sol, pois o elemento trabalha é sol, mas as questões iniciais se tratam
da projeção das sombras, assim como em suas questões finais. Em seu segundo elemento “ Sistema
solar”, as questões iniciais também se apresentam de forma inadequada, pois elas levantam questões
sobre o próprio sistema solar, como a posição dos planetas em orbita em relação ao sol, porém
continuando o conteúdo o livro só atrás apenas a nomenclatura dos planetas, não traz a distância em
relação ao sol, em suas questões finais elas também não estão relacionadas aos planetas como sugere o
tópico inicial, as questões são de interpretação de imagens propostas como tecnologia e história da
ciência, apenas em seu último elemento trabalhado “lua” as questões iniciais são pertinente aos conteúdo,
já as questões finais ocasionam em uma mesma análise das anteriores.
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No livro do 5° ano as questões iniciais não são apresentadas como levantamento prévio dos conteúdos,
como os autores apresentam o foco nas origens, as questões intituladas como “começo de conversa” são
na verdade uma análise de uma lenda proposta sobre a origem das estrelas, na qual os alunos vão
comentar sobre a lenda e como as origens são explicadas por diferentes povos, no exercício final também
é feito uma interpretação de texto sobre as estrelas.

O livro apresenta um experimento intitulado “ Um modelo de expansão do universo”. No qual o objetivo é
simular a expansão do universo, para compreender o fenômeno do Big Bang. O experimento se torna
positivo pelo fato dos materiais de faço acesso, uma bexiga e canetas coloridas e por conseguir expressar
o objetivo que é o entendimento do aumento do cosmo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos da importância do livro didático para a construção do conhecimento por parte dos alunos e
material indispensável no planejamento do professor, que muitas vezes só utilizam o mesmo como única
fonte de transmissão de conteúdo.

Ressaltamos que o ensino de astronomia nos anos iniciais caracteriza-se através do despertar da
curiosidade sobre aspectos astronômicos um fator intencional para o desenvolvimento do aluno,
oportunizando a integração de novas compreensões do mundo que o cerca, desmitificando
conhecimentos prévios dos elementos apresentados.

Para a ressignificação é compreensão desses fenômenos astronômicos, os livros didáticos de ensino de
ciência buscar apresentar conteúdo relacionado com cotidiano, aproximando o máximo da ciência
verdadeira.

Em Análise geral dos elementos de Astronomia Sol, Terra, Lua, Sistema Solar, Universo, Dias e Noites e
Estações do Ano, presentes na coleção Projeto Coopera, os resultados mostraram uma certa fragilidade
na inserção desses elementos como base de construção do conhecimento, além de apresentar erros
conceituais, visões do senso comum, omissão de dados relativos ao conteúdo proposto. Porem a coleção
não apenas demonstrou pontos negativos, ela traz em sua abordagem pedagógica, experimentos e
questões argumentativas, que faz o aluno relacionar os conceitos apresentados de forma mais prática.

Por fim, é importante ressaltar que mesmo em amostragem reduzida, onde foram apontadas as
descrições dos elementos de astronomia, pode-se afirmar que a inserção dos conteúdos astronômicos
nos anos iniciais é possível, independente da análise qualitativa proposta aqui. Desta forma o professor
ao selecionar as coleções que farão parte do seu cotidiano escola e influenciara na construção do
conhecimento dos alunos, deve analisa-las de forma crítica, observando os elementos propostos e seus
pontos negativos e positivos referentes aos aspectos superficiais e ao tempo que os autores das coleções
dedicam aos conteúdos que são de importância fundamental para os alunos.
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[1] Porém isso não é incluindo em nossa pesquisa, pois a coleção analisada é anteriormente a
implementação do documento citado.
[2] Ressaltando que no segundo nível apresentando de acordo com as OBA, só os anos do 4° e 5° se
enquadram nos anos iniciais.
[3] LEGENDA: S= SIM, N= NÃO e P= PARCIALMENTE
[4] De acordo com NOGUEIRA (2009) “ Os antigos notaram que, ao longo do tempo, o chamado astro rei
parecia fazer uma travessia pelo céu (surgindo na região leste e se pondo para os lados do Oeste) e
quando ele sumia, em seguida, caia a noite.
[5] Que no caso da translação de acordo com CANALLE (1994) a terra dura em torno de 365 dias para
fazer esse movimento.

[6] E no caso da Rotação de acordo com CANALLE (1994) a terra dura em torno de 24h para realizar o
movimento.
[7] De acordo com NOGUEIRA (2009) “Os primeiros humanos notaram que ela demorava cerca de 30
dias até voltar à mesma posição. Esse ciclo produziu a noção de tempo.... Conhecida por períodos que
viriam a ser conhecido como meses. (P.26)
[8] Que de acordo com Nogueira (2009) “surge a noção de um dia período de 24 horas, durante o qual
pelas perspectivas daqueles homens e mulheres da pré-história, o sol voltava a sua posição original
depois de atravessar o céu e esconder “sob o chão. ” (P. 25)
[9] CANELLE (1999) “Outra explicação incompleta é a seguinte: “as estações do ano ocorrem à inclinação
do eixo da Terra e de seu movimento de translação”. Apesar de não está errada a frase, é
incompreensível para o aluno, além de não especificar que a inclinação do eixo de rotação da terra é em
relação à perpendicular ao plano da órbita. ” (P.142).
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