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RESUMO  

 

PADILHA, Luana Natalie. O Ensino de Astronomia: Uma Proposta de Material 

Didático Temático Para o 9° Ano do Ensino Fundamental. 2019. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Curso Superior de Licenciatura em Física) - Departamento 

Acadêmico de Física - DAFIS, Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 

UTFPR. Curitiba, 2019. 

 

 

 

A presente pesquisa apresenta uma proposta de material didático temático de 

Astronomia para turmas de 9° ano do Ensino Fundamental, com o escopo de 

abordar assuntos relacionados à Astronomia dentro das salas de aula. Discute 

inicialmente a apresentação dos saberes relacionados à Astronomia presentes 

nos Documentos Nacionais e Regionais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

afim de averiguar a possibilidade da aplicação e estruturação dos conteúdos do 

material didático. Debate sobre os principais problemas encontrados no Ensino 

de Ciências e Física, e as possíveis justificativas para a não interpelação da 

Astronomia nas instituições de Ensino Básico Brasileiras. Acrescentado por uma 

pesquisa exploratória, por meio de aplicação de questionário aos Professores da 

área de Ciências do Ensino Fundamental, buscando a validação do material 

didático com o tema centrado em formação de elementos. Como resultado, há 

uma análise de discurso dos Professores relacionado ao material, a fim de 

estabelecer sua validação. 

 

 

 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Material Didático. Ensino Fundamental. 

Ensino de Ciências.  
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ABSTRACT 
 
 
PADILHA, Luana Natalie. The Teaching of Astronomy: A Proposal of Didactic 
Material for the 9th Year of Elementary Education. 2019. Course Completion 
Work (Higher Degree in Physics) - Academic Department of Physics - DAFIS, 
Federal Technological University of Paraná - UTFPR. Curitiba, 2019. 
 
 
 
The present research presents a proposal of thematic didactic material of 

astronomy for groups of 9th year of Elementary School, with the scope of 

addressing subjects related to Astronomy within the classrooms. It initially 

discusses the presentation of the knowledge related to Astronomy present in the 

National and Regional Documents of Elementary and Secondary Education, in 

order to ascertain the possibility of the application and structuring of the contents 

of the didactic material. Debate on the main problems encountered in the 

Teaching of Sciences and Physics, and the possible justifications for the non-

interpellation of Astronomy in the institutions of Basic Education in Brazil. Added 

by an exploratory research, through the application of a questionnaire to the 

Teachers of the area of Sciences of Elementary Education, seeking the validation 

of didactic material with the theme centered on element formation. As a result, 

there is an analysis of teachers' discourse related to the material in order to 

establish its validation 

 

Key words: Astronomy Teaching. Courseware. Elementary School. Science 
teaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

7 
 

SUMÁRIO  

 

 
1. INTRODUÇÃO 9 

1.1 Objetivos de pesquisa 12 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 13 

2.1 A ASTRONOMIA NOS DOCUMENTOS NACIONAIS E REGIONAIS DO ENSINO 

MÉDIO 13 

2.2 A ASTRONOMIA NOS DOCUMENTOS NACIONAIS E REGIONAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 18 

2.3 O PLANO NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL E O 

PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO NA SALA DE AULA 21 

2.4 A ASTRONOMIA NO PLANO CURRICULAR REGIONAL 25 

2.5 A DISCIPLINA DE CIÊNCIA E A ASTRONOMIA 27 

3. A CONSTRUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SOBRE FORMAÇÃO DOS 

ELEMENTOS PARA O 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30 

3.1 A TABELA PERIÓDICA 31 

3.2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO MATERIAL 32 

   4. ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DO MATÉRIAL DIDÁTICO 33 

4.1 USANDO ANÁLISE DE CONTEUDO DE BARDIN PARA A ANÁLISE DAS    

RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE CIÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL 35 

4.1.1 ANÁLISE DO DISCURSO DAS QUESTÕES QUALITATIVAS 36 

4.1.1.1 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO AO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 36 

4.1.1.2 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

MODELO DO MATERIAL 37 

4.1.1.3 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

LINGUAGEM CIENTIFÍCA 39 

4.1.1.4 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: DESIGN

 40 

4.1.1.5 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO 41 

4.1.1.6 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: TEMAS

 43 

4.1.1.7 ANALISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERENCIA: 

CONTEÚDOS 44 

4.1.2 ANÁLISE DA QUESTÃO QUANTITATIVA E DO DISCURSO DA QUESTÃO 

OPCIONAL 45 

CONCLUSÃO 46 



 
 
 

8 
 

REFERÊNCIAS 49 

APÊNDICES 54 

APÊNDICE A 54 

APÊNDICE B 78 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

9 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

É de se admirar a capacidade do ser humano de criar sentimentos e 

inquietações em relação a temas diversos. Dentro desta gama de temas está a 

Astronomia, a qual se mostrou desde os primórdios alvo de maior inquietação, 

curiosidade e fascínio do público geral. Pode-se afirmar que, 

 

 “a Astronomia é uma das áreas que mais atrai a atenção e desperta a 

curiosidade dos alunos, desde os primeiros anos escolares até sua 

formação nos cursos de graduação, abrangendo todas as áreas, como 

Matemática, Geografia, Pedagogia e, principalmente, a Física” 

(BERNARDES; IACHEL; SCALVI, 2008, p.105).  

 

No cenário atual da educação Brasileira, o ensino de Ciências encontra-

se em um estado delicado, em relação aos conteúdos abordados pelos 

professores nas salas de aula. Os docentes do Ensino Médio e Fundamental 

persistem em interpelar somente a Ciência clássica, sem relacionar outras áreas 

do conhecimento, como a Astronomia, acarretando um Ensino monótono, 

extenuante (principalmente para os docentes) e em vários casos dogmático sem 

respeitar os gostos, interesses, necessidades e experiências dos discentes, 

visando apenas uma aprendizagem por memorização. Esta adversidade talvez 

esteja concatenada ao fato da ausência da Astronomia, nos cursos de formação 

de professores, ocasionando uma limitação curricular na Física, ou seja, sem 

formação o docente se limita a ensinar apenas o que lhe é ensinado ao decorrer 

de sua formação. Distintamente, cabe ao educador renovar seus saberes ao 

passar tempo, procurando sempre expandir seus horizontes de conhecimento 

progressivamente.  

 

Os Documentos Nacionais pautam a necessidade da abordagem da 

Astronomia no Ensino Médio e Fundamental, logo, cabe aos professores 

incorporar a Astronomia, flexibilizando o seu currículo, a fim de acompanhar o 

padrão curricular apresentado nos Documentos Nacionais. Havendo esta 

inevitabilidade, surge a necessidade da elaboração de um material didático, que 

irá ingressar no processo de ensino/aprendizagem ascendendo o Ensino de 

Astronomia, tanto para docentes como para discentes envolvidos no processo, 

visando atingir aprendizagem significativa e divulgação científica.   
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“O fascínio pelo céu tem levado o homem a observá-lo e criar teorias 

sobre o Universo desde a mais remota antiguidade” (LEITE; HOSOUME, 2007, 

p. 48), o que nos leva a fazer questionamentos em relação ao porque existe a 

carência da Astronomia nas salas de aula, tendo em vista que o homem teve 

como base para a construção de muitos saberes a Astronomia. 

 

Outro aspecto considerável diz respeito à relevância sócio-histórico-

cultural da Astronomia. A Astronomia tem influência histórica na evolução das 

civilizações ao longo do tempo, como por exemplo,  

 

“o fato do ser humano ter deixado de ser nômade, através do 

conhecimento astronômico, com ele tornou-se possível a determinação 

das épocas mais apropriadas de se realizar colheitas e plantios, caça e 

pesca, da mesma forma podemos apontar, que com o advento das 

grandes locomoções, sobre a terra ou sobre o mar, o conhecimento do 

céu permitiu ao ser humano se orientar de forma segura e confiável” 

(SOLER, LEITE, 2012).  

 

Tendo isto em mente, é de suma importância ensinar Astronomia, não 

apenas por ser um conhecimento fascinante, mas também por ser um saber que 

faz parte da história da construção das civilizações humanas. Dentro dessa 

dimensão, é importante considerar que o indivíduo deve compreender tal 

conhecimento, a fim de ampliar a sua visão de mundo e do seu entorno imediato 

(SOLER, LEITE, 2012).  

 

A Astronomia pode estimular a imaginação, e inspirar reflexões e 

indagações a respeito do funcionamento da Natureza, e da familiaridade entre 

ela e o ser humano. Nesta perspectiva,  

 

“olhar para o céu, simplesmente é apenas uma forma de ver um livro 

fechado. Olhar para o céu com questionamentos, surgidos a partir desse 

contato com a Astronomia, é a chave para abrir esse livro da natureza. 

O universo é um laboratório que deve ser explorado com a nossa 

inteligência” (TREVISAN; LATTARI, 2000, p. 2)  

 

Outro tópico que deve ser considerado com apreço, é “a capacidade que 

a Astronomia tem de se relacionar com outras áreas do conhecimento humano” 
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(SOLER, LEITE, 2012, p.375). Este saber está justaposto nas chamadas 

Ciências Naturais e Sociais, nas artes, na música e na literatura, o que justifica 

esse alto grau de interdisciplinaridade. Está facilidade que a Astronomia tem de 

interagir com outras áreas do conhecimento, mostra o quão potencialmente 

interdisciplinar este saber pode se tornar, se for bem aplicado pelos professores 

dentro das salas de aula (LANGHI, 2009). 

 

É indispensável salientar-se que, mesmo a Astronomia sendo um saber 

interdisciplinar não se deve trata-la como apenas um amontoado de conteúdos 

que podem ser aplicáveis em várias áreas do conhecimento, mas que também 

é um conjunto de assuntos potencialmente motivadores e problematizadores, 

para discussões histórico-filosóficas e dentre outros (SOLER, LEITE, 2012). 

 

No momento atual, principalmente nos anos finais do Ensino 

Fundamental, onde a semente do saber e da curiosidade sobre Astronomia deve 

ser semeado, pouco se tem falado em elaboração de materiais de qualidade para 

o ensino do mesmo. Entende-se que 

 

“O livro didático assume o espaço de fornecer ao professor um roteiro, 

um certo planejamento de sequência de conteúdos a serem estudados, 

bem como textos base e textos de apoio, atividades de fixação de 

conteúdos e sugestões de pesquisa” (TECCHIO; SANTOS; 

PERBICHE; NETO.  2016, p. 241). 

 

O Livro didático e os materiais didáticos são de suma importância tanto 

para servir como base para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas 

focadas no ensino de Astronomia, tanto como instrumento coadjuvante dos 

professores de Ciências dos anos finais do Ensino Fundamental, a fim de 

atender ao currículo proposto pelas escolas (BUFFON; NEVES; PEREIRA, 

2018). Dispondo de tal fato, é de se esperar que ao pesquisar materiais didáticos 

de Astronomia uma gama de opções deverá surgir, mas não é o que realmente 

acontece, o que se encontra são poucos e errôneos materiais didáticos que 

abordam o tema foco desta pesquisa. Posteriormente, uma análise mais 

aprofundada em relação a estes livros e materiais didáticos será feita na secção 

2.3. 
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Paralelamente ao livro didático, existem inúmeros trabalhos relacionados 

às dificuldades de se ensinar a Astronomia nos anos iniciais e finais do Ensino 

Básico, como por exemplo, os trabalhos de Langui e Nardi. Dentre estas 

dificuldades encontra-se a falta de formação dos professores em Astronomia, a 

ausência de formação continuada adequada, além do que já foi mencionado em 

relação aos materiais didáticos de qualidade e os erros conceituais apresentados 

pelos livros didáticos disponíveis nas escolas.  

 

A Astronomia está presente nos Documentos Nacionais, logo procura-se 

discutir a apresentação dos saberes relacionados à Astronomia presentes nos 

Documentos Nacionais e Regionais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

bem como sua relação com a possibilidade da aplicação e conteúdo do material 

didático.  

 

A fim de validar o material didático, o mesmo será analisado por 

professores do 9° ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas. 

Através da análise destes professores, o material passará por uma varredura 

conceitual e artística, com a finalidade de atender as exigências mencionadas 

pelos professores, tornando-o mais adequado para a aplicação em salas de aula.  

1.1 Objetivos de pesquisa   

 

           A presente pesquisa tem como escopo:  

 

1. Desenvolver uma proposta de material didático com 

o tema de formação de elementos, para turmas do 9° ano do 

Ensino Fundamental; 

 

2. Realizar algumas considerações importantes sobre 

como os Documentos Nacionais e Regionais do Ensino Médio e 

Fundamental estruturam os conteúdos e temas relacionados a 

Astronomia;  

 

3. Debater também possíveis justificativas para a falta 

de abordagem de conteúdos relacionados a Astronomia nas 
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instituições de Ensino Básico Brasileiras, constituindo uma análise 

bibliográfica a fim de descobrir um meio de contorná-los.  

 

4. Elaborar um material visando unir todas as soluções 

para tais dificuldades e problemas estabelecidos a partir do 

objetivo três, a fim de promover os saberes de Astronomia para 

dentro das salas de aulas.  

 

5. Analisar aspectos formativos relacionados ao 

desenvolvimento da proposta educacional. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

No presente capítulo, será apresentada primeiramente uma relação dos 

Documentos Nacionais do Ensino Médio e do Ensino Fundamental, com o 

escopo de analisar a possibilidade de relacionar competências, habilidades e 

temas, para a construção de um material didático temático dentro dos padrões 

previstos pelos documentos. O material será elaborado visando a aplicação em 

turmas do 9° Ano do Ensino Fundamental, mas que também poderá ser aplicado, 

se assim o Professor desejar, a qualquer turma do Ensino Médio. Pois, como 

mencionado na secção 1, haverá uma análise dos documentos Nacionais e 

Regionais do Ensino Médio, a fim de estabelecer uma ligação entre o tema foco 

do material que é a formação dos elementos e os conteúdos e temas 

estruturadores, utilizado pelos professores como base para a construção de suas 

aulas. Em seguida, é realizado um estudo dos problemas encontrados no Ensino 

de Ciências nas escolas.  

2.1 A ASTRONOMIA NOS DOCUMENTOS NACIONAIS E REGIONAIS DO 

ENSINO MÉDIO 

 
Em 1996, o Ensino Médio adquiriu uma nova estrutura com a elaboração 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). A LDB tem como 

escopo a consolidação da formação dos educandos, visando sua formação ética 

e independência intelectual. Posteriormente, houve a elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), com a finalidade de 
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direcionar o currículo disciplinar de maneira desagregada, sucessivamente 

ocorreu a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM) (DAMASCENO, 2016, p. 20). 

 

Os PCNs do Ensino Médio têm como desígnio final a “formação de um 

cidadão moderno, atuante, que permita a compreensão da realidade” 

(DAMASCENO, 2016, p. 20). Deste modo, o discente após o término do seu 

Ensino Médio (Educação Básica) deve ser capaz de compreender e inter-

relacionar-se com a sua realidade, buscando utilizar os conhecimentos obtidos 

em sala de aula para a resolução de problemas cotidianos.  Em relação ao 

Ensino de Física, nos PCNs existe a informação de que: 

 

 O ensino de Física tem-se realizado freqüentemente mediante a 
apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, 
distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e não só, mas 
também por isso, vazios de significado. Privilegia a teoria e a 
abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 
desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da 
prática e de exemplos concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em 
situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática que essas 
fórmulas representam de seu significado físico efetivo. Insiste na 
solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado 
ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção do 
conhecimento através das competências adquiridas. Apresenta o 
conhecimento como um produto acabado, fruto da genialidade de 
mentes como a de Galileu, Newton ou Einstein, contribuindo para que 
os alunos concluam que não resta mais nenhum problema significativo 
a resolver. (BRASIL, 2000, p. 22.) 

 
 

Como pode ser observado, nos PCNs existe a menção de algumas 

críticas ao atual Ensino de Física e de Ciências, relacionadas essencialmente ao 

ensino pautado em memorização, tornando a educação monótona e dogmática. 

A solução alternativa apresentada nos PCNs para tais problemas é a 

possibilidade da flexibilização curricular, isto é, ensinar não apenas a Ciência 

Clássica, mas a Ciência como um conjunto de conhecimentos tanto clássicos 

como modernos, eventualmente concatenados a Astronomia. 

 

Algumas competências e habilidades relacionadas a cada componente 

curricular de Ciências, direcionadas especificamente para os estudantes, estão 

contidas no documento. Tais competências estão dispostas em: Representação 

e Comunicação, Investigação e Compreensão e Contextualização Sociocultural. 

Associada às competências. Em seu trabalho Moreira (2000, p. 97-99) descreve 
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as competências e habilidades a serem desenvolvidas especificamente na 

componente curricular de Física, que são elas: 

 

Representação e comunicação:  
 
-  Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos 
físicos; 
- Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos; 
- Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas 
gráficas para a expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e 
traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si; 
- Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física 
adequada e elementos de sua representação simbólica. Apresentar de 
forma clara e objetiva o conhecimento aprendido, através de tal 
linguagem.  Conhecer fontes de informações e formas de obter 
informações relevantes, sabendo interpretar notícias científicas; 
- Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos 
trabalhados; 
 

Investigação e compreensão   
 
- Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, 
organizar, sistematizar. Identificar regularidades. Observar, estimar 
ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer 
hipóteses, testar.  
- Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 
quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar 
leis e teorias físicas.  
- Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos 
equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como 
funciona" de aparelhos.  
- Construir e investigar situações-problema, identificar a situação 
física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, 
prever, avaliar, analisar previsões.   
- Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras 
áreas do saber científico.  
 

                                         Contextualização sócio-cultural   
 
- Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos 
de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e 
econômico.  
- Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, 
compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação 
dinâmica com a evolução do conhecimento científico.   
- Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela 
tecnologia.  
- Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras 
formas de expressão da cultura humana.   
- Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações 
sociais que envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 
(MOREIRA, 2000, p 97-98) 

 

Dentro do alicerce da Investigação e comunicação, existe a possibilidade 

de interpretar a ideia de formação do senso crítico dos educandos, ou seja, 

manifestar nos alunos a capacidade de questionar e refletir agudamente sobre 
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um determinado assunto. O eixo de Representação e comunicação destina-se a 

incentivar os discentes a manifestar suas capacidades particulares de 

reconhecimento da linguagem científica em vários contextos e em utilizar fontes 

confiáveis de conhecimento, para a construção de pressupostos destinados à 

solução de problemas reais. Em relação à Contextualização Sociocultural, a 

Física deve ser considerada uma edificação humana, mostrando que a Ciência 

é um conhecimento construído sobre bases sólidas de saberes originados de 

pessoas comuns, destruindo o paradigma de que a mesma é inalcançável e 

originada de apenas um certo grupo de seres humanos (MOREIRA, 2000). 

 

Nos PCNs não existe referência aos conteúdos que devem ser 

trabalhados na componente curricular de Física.  Concatenado a este fato, foram 

elaboradas as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais Do Ensino Médio (PCNs+), que de acordo com 

Damasceno (2016) têm como objetivo 

 

(...) articular a implementação das competências disciplinares, 
apontando que o importante para o aprendizado de Física não é que o 
professor deve ensinar o conteúdo programático que nacionalmente 
engloba as áreas de Mecânica Clássica, Óptica, Termodinâmica e 
Eletromagnetismo, mas sim adotar conteúdos que possibilitem a 
implantação de competências (DAMASCENO, 2016, p. 22). 
 

 

No documento (PCNs+) encontra-se os chamados temas estruturadores 

e suas respectivas unidades temáticas, buscando ordenar o Ensino de Física. O 

quadro 1 abaixo mostra a relação dos temas e de suas respectivas unidades 

temáticas: 

 

TEMA UNIDADE TEMÁTICA 

Movimento, variações e conservações  

 

Fenomenologia cotidiana;  

Variação e conservação da quantidade 

de movimento;  

Energia e potência associadas aos 

movimentos; 

Equilíbrios e desequilíbrios. 

 Calor, ambiente e usos de energia  Fontes e trocas de calor; 
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Tecnologias que usam calor: motores e 

refrigeradores; 

O calor na vida e no ambiente; 

Energia: produção para uso social. 

Som, imagem e informação  

 

Fontes sonoras; 

Formação e detecção de imagens, 

gravação e reprodução de sons e 

imagens; 

Transmissão de sons e imagens. 

Equipamentos elétricos e 

telecomunicações 

Aparelhos elétricos; 

Motores elétricos; 

Geradores; 

Emissores e Receptores. 

Matéria e radiação Matéria e suas propriedades; 

Radiações e suas interações; 

Energia nuclear e radioatividade; 

Eletrônica e informática. 

Universo, Terra e vida Terra e sistema solar; 

O universo e sua origem; 

Compreensão humana do universo.  

Quadro 1 - Relação dos Temas e unidades temáticas contidas nas Orientações Educacionais 
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais Do Ensino Médio (PCNs+) 

Fonte: adaptado de BRASIL (2002) 
 

Por abordar tópicos de Astronomia, serão analisados os conteúdos do 

tema “Universo, Terra e vida”. Encontra-se nos PCNs+, relacionados a esta 

estrutura temática, algumas competências e habilidades a serem desenvolvidas 

pelos discentes, dentro das unidades temáticas. 

 

Unidade 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/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. 
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Unidade 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. 
 

Unidade 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. (BRASIL, 2002, p. 79) 

 

Novamente encontra-se uma “possibilidade de inserir a Astronomia dentro 

do eixo temático Terra e Universo, contando ainda mais com o seu caráter 

motivador para o desenvolvimento de cultura científica – ou enculturação 

científica” (DAMASCENO, 2016, p. 25).  

 

Pretendendo alcançar tais competências e habilidades, buscou-se 

elaborar um material didático sobre “Formação dos elementos”, relacionado à 

unidade 3 mencionada nos PCNs+, manipulando estratégias de 

ensino/aprendizagem e metodologias, que serão analisadas posteriormente 

neste trabalho.  

2.2 A ASTRONOMIA NOS DOCUMENTOS NACIONAIS E REGIONAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Em 1997, entrou em vigor os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (PCNEF) de Ciências exatas, o qual menciona algumas 

competências direcionadas aos educandos. O discente deve ser capaz de 

(BRASIL, 1997): 
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● Compreender o seu lugar na sociedade, aprendendo seus deveres e 

direitos de cidadão; 

 

● Ser capaz de posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva 

em relação a situações de sua realidade; 

 

● Valorizar e compreender a pluralidade dos patrimônios socioculturais do 

Brasil; 

 

● Confiar e manifestar suas capacidades particulares de reconhecimento da 

linguagem científica, matemática, gráfica, plástica e corporal em vários 

contextos, e utilizá-la para resolução de problemas cotidianos; 

 

● Ser capaz de utilizar diversas fontes de informação e recursos 

tecnológicos, a fim de construir saberes embasados em referenciais 

teóricos confiáveis;   

 

● E por fim, que ser capaz de questionar e inter-relacionar-se com a 

realidade, de tal forma a formular problemas críticos, e resolvê-los com 

seu arcabouço de conhecimentos obtidos ao passar do tempo.  

 
 

Os PCNEF são estruturados em quatro ciclos: o primeiro é caracterizado 

pelas turmas de 2° ano a 3° ano; o segundo pelas turmas de 4° ano a 5° ano; o 

terceiro de 6°ano a 7°ano e o quarto de 8°ano à 9°ano. Como o presente trabalho 

está direcionado às turmas do 9° ano, haverá um estudo mais aprofundado 

apenas do quarto ciclo.  

 

Dentro deste alicerce encontram-se os seguintes temas estruturadores: 

Terra e Universo, Vida e Ambiente, Ser Humano e Saúde, e Tecnologia e 

Sociedade. O tema Terra e Universo coincide com o tema do presente trabalho, 

logo será o eixo central do estudo deste documento em particular (BRASIL, 

1998).  

 

No documento existem os chamados “conteúdos centrais” relacionados 

ao eixo Terra e Universo que são imprescindíveis no desenvolvimento de 

conceitos, procedimentos e atitudes do discente como (BRASIL, 1998 p.95-96): 
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(1) identificação, mediante observação direta, de algumas 
constelações, estrelas e planetas recorrentes no céu do hemisfério Sul 
durante o ano, compreendendo que os corpos celestes vistos no céu 
estão a diferentes distâncias da Terra; 
(2) identificação da atração gravitacional da Terra como a força que 
mantém pessoas e objetos presos ao solo ou que os faz cair, que causa 
marés e que é responsável pela manutenção de um astro em órbita de 
outro; 
(3) Estabelecimento de relação entre os diferentes períodos 
iluminados de um dia e as estações do ano, mediante observação 
direta local e interpretação de informações deste fato nas diferentes 
regiões terrestres, para compreensão do modelo heliocêntrico; 
(4) Comparação entre as teorias geocêntrica e heliocêntrica, 
considerando os movimentos do Sol e demais estrelas observadas 
diariamente em relação ao horizonte e o pensamento da civilização 
ocidental nos séculos XVI e XVII; 
(5) Reconhecimento da organização estrutural da Terra, 
estabelecendo relações espaciais e temporais em sua dinâmica e 
composição; 
(6) Valorização do conhecimento historicamente acumulado, 
considerando o papel de novas tecnologias e o embate de idéias nos 
principais eventos da história da Astronomia até os dias de hoje.  

 

 Outro documento foi implementado em 2008, pela Secretaria de Estado 

da Educação do Paraná, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica Ciências 

que foram elaboradas com o intuito de fortalecer os Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  Em sua estrutura encontra-se o conteúdo estruturante de 

Astronomia, o qual conduz a ideia de que 

 

A Astronomia tem um papel importante no Ensino Fundamental, pois é 
uma das ciências de referência para os conhecimentos sobre a 
dinâmica dos corpos celestes(...). Este conteúdo estruturante 
possibilita estudos e discussões sobre a origem e a evolução do 
Universo (PARANÁ, 2008  p. 65). 

 
 

  Ainda concatenado aos Documentos Nacionais de Educação, em 2017 

houve a elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental, modificando a Educação Brasileira. 

A BNCC 

(...) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 
Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). (BRASIL, 2017 p. 7) 
 

 

Em seu alicerce é possível encontrar o ramo das ciências naturais, à qual 

é organizada em três unidades temáticas: Matéria e energia, vida e evolução e 

Terra e Universo. (BRASIL, 2017). A unidade temática Terra e Universo está nos 
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anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Nos anos iniciais ela se apresenta 

com o escopo de  

(...) aguçar ainda mais a curiosidade das crianças pelos fenômenos 
naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir das experiências 
cotidianas de observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. 
A sistematização dessas observações e o uso adequado dos sistemas 
de referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades 
que deram à humanidade, em diferentes culturas, maior autonomia na 
regulação da agricultura, na conquista de novos espaços, na 
construção de calendários etc. (BRASIL, 2017 p. 326) 
 
 

 

   Já nos anos finais existe um foco maior no estudo do solo, ciclos 

biogeoquímicos, esferas terrestres e interior do planeta, clima e seus efeitos 

sobre a vida na Terra (evolução do Universo) (BRASIL, 2017). 

 

  Finalmente, atrelado a este cenário atual da Educação Brasileira é 

possível novamente, de acordo com os Documentos Nacionais e Regionais do 

Ensino Fundamental, agregar o tema da formação dos elementos que se 

encontra dentro da Astronomia, através da utilização do material temático. 

2.3 O PLANO NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL E 

O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO NA SALA DE AULA  

 

 De acordo com Lopes (1998), o currículo funciona como um manual de 

instruções do que os alunos devem saber, os procedimentos que o professor 

pode escolher para alcançar o desenvolvimento dos processos de ensino e 

aprendizagem dentro das salas de aula. É dentro deste contexto que surgem os 

livros didáticos, funcionando como uma materialização dos saberes essenciais, 

contidos nos planos curriculares. De acordo com Moreira (1999, p.87) “o 

currículo se materializa no ensino, no momento em que os alunos e professores 

vivenciam experiencias nas quais constroem e reconstroem conhecimentos e 

saberes”.  

 

 O livro didático tem se tornado atualmente um instrumento de auxílio dos 

docentes, principalmente na preparação das aulas e exercícios. Eles atuam 

como coadjuvante do processo de ensino aprendizagem, apoiando os docentes 

na construção do conhecimento. Muitos professores desfrutam do livro didático 
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ou material de apoio, como uma espécie de roteiro. O livro didático para o 

professor desempenha as funções de: 

 

- Auxiliar no planejamento anual do ensino da área do saber, seja por 

decisões sobre a condução metodológica, seja pela seleção dos 

conteúdos e, também, pela distribuição deles ao longo do ano escolar; 

- Auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, tanto no que se refere 

à explanação dos conteúdos curriculares, quanto no tocante às 

atividades, exercícios e trabalhos propostos; 

- Favorecer a aquisição dos conhecimentos, assumindo o papel de texto 

referência; 

- Favorecer a formação didático-pedagógica; 

- Auxiliar a avaliação da aprendizagem do aluno (GÉRARD E 

ROEGIERS, 1998). 

 

 As funções para o aluno são: 

 

- Favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes; 

- Propiciar o desenvolvimento socialmente relevantes; 

- Consolidar, ampliar, aprofunda e integra os conhecimentos adquiridos; 

- Auxilia no auto avaliação da aprendizagem; 

- Contribui para a formação social e cultural e desenvolve a capacidade    

de convivência e de exercício da cidadania (GÉRARD E ROEGIERS, 

1998). 

 

 Além destas funções, tanto para docentes como para discentes, existem 

muitas razões de se abordar o livro didático em sala de aula. Para Dante (1996), 

existem três principais razões de utilizar o livro didático que são: a má formação 

dos professores, em muitas ocasiões existem deficiências na formação dos 

docentes e o livro vem para suprir essa deficiência; É um material básico da 

escolas, fornecidas pelo governo, logo, como ocorre em muitas escolas a falta 

de recursos como computadores, bibliotecas de qualidade, equipamentos de 

projeção dentre outros, assim o livro didático se torna um instrumento de fácil 

acesso; Pode ser um instrumento de aprimoramento de conhecimento dos 

alunos, pois o aluno pode resolver problemas, exercícios e realizar leituras 

complementares propostas pelos livros. 
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 Tendo em vista a função que o livro didático desempenha, foi criado em 

1985 e aperfeiçoado em 1995, O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

pelo governo federal. o PNLD é responsabilidade do Ministério da Educação 

(MEC) e gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). Este plano tem como escopo,  

 

avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre 

outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, 

regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes 

federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de 

educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos e conveniadas com o Poder Público (BRASIL, 2018). 

 

 O PNLD funciona com triagens de verificação, que usa como base 

critérios estabelecidos pelo edital, assegurando que exista um padrão mínimo de 

qualidade nas obras. Em 2016, o edital do PNLD submeteu as obras aos 

seguintes critérios comuns a todas as áreas do conhecimento:  

 

 (...) - Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas 

ao Ensino Fundamental;  

- Observância de princípios éticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social republicano; 

- Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida 

pela obra, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica 

explicitada e aos objetivos visados;  

- Correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 

- Observância das características e finalidades especificas do manual 

do professor e adequação do livro do aluno à proposta pedagógica nele 

apresentada; 

- Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 

didático-pedagógicos da obra; 

- Respeito à perspectiva interdisciplinar, na apresentação e abordagem 

dos conteúdos;  

- Pertinência e adequação dos objetos educacionais, digitais do manual 

do professor digital ao projeto pedagógico e ao texto impresso. (BRASIL, 

2016, p.45) 
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 Além dos critérios comuns, a área de Ciências tem seus próprios critérios 

a serem observados. Será observado no livro didático se existe a abordagem de: 

 
a) propostas de atividades que estimulem a investigação científica, por 

meio da observação, experimentação, interpretação, análise, 

discussões dos resultados, síntese, registros, comunicação e de outros 

procedimentos característicos da Ciência;  

b) linguagem e terminologia científica corretas e adequadas ao estágio 

de desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Especificamente em 

relação aos livros do 2o e 3o anos deve assegurar a alfabetização, o 

letramento e o desenvolvimento das diversas formas de expressão 

características da ciência, em particular a Matemática;  

c) iniciação às diferentes áreas do conhecimento científico, assegurando 

a abordagem de aspectos centrais em física, astronomia, química, 

geociências, ecologia e biologia (incluindo zoologia, botânica, saúde, 

higiene, fisiologia e corpo humano);  

d) conteúdos articulando diferentes campos disciplinares, 

especialmente com Matemática, Geografia e História;  

e) textos e atividades que colaborem com o debate sobre as 

repercussões, relações e aplicações do conhecimento científico na 

sociedade, buscando a formação dos alunos aptos para o pleno 

exercício da cidadania;  

f) ilustrações variadas, como desenhos, figuras, gráficos, fotografias, 

reproduções de pinturas, mapas e tabelas;  

g) orientações para conservação e manejo corretos do ambiente; h) 

sugestões variadas de atividades experimentais, factíveis, com 

resultados confiáveis e interpretação teórica correta. Deve oferecer 

orientações claras e precisas sobre os riscos na realização dos 

experimentos e atividades propostos visando a garantir a integridade 

física de alunos, professores e demais pessoas envolvidas no processo 

educacional;  

i) propostas de atividades que estimulem a interação entre os alunos e 

a participação da comunidade escolar, das famílias e da população em 

geral no processo de ensino aprendizagem;  

j) propostas de atividades lúdicas, de campo e de visitas a museus, 

centros de ciências, parques zoo-botânicos, universidades, laboratórios 

e a outros espaços que favoreçam o processo educacional;  

k) propostas de uso de laboratórios virtuais, simuladores, vídeos, filmes 

e demais tecnologias da informação e comunicação. (BRASIL, 2016, 

p.62-64) 
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 Caso algum desses critérios, citados anteriormente, não seja observado 

na obra, isso acarretará na eliminação da mesma. A proposta principal do PNLD 

é fornecer livros didáticos de qualidade para todas as escolas, alcançando o 

maior número possível de alunos e professores. Este programa é de suma 

importância para a distribuição de livros e materiais didáticos, sendo uma 

espécie de política com o potencial de reduzir, mesmo que pouco, a 

desigualdades sociais entre as escolas.  

 

 Em relação aos temas abordados nos livros didáticos, não existe menção 

dos mesmos nos critérios do PNLD. Existe a menção apenas que, os livros 

didáticos devem seguir o Plano Nacional Curricular do Ensino Fundamental. 

Como já mencionado o tema da formação dos elementos está inserido na 

estrutura no PNCEF, logo os livros didáticos devem abordar este tema ou temas 

relacionados. 

  

Ao realizar a elaboração do material didático sobre formação dos 

elementos, pretende atender estes critérios, a fim de estabelecer uma pré 

validação do material, apoiado em documentos e editais governamentais 

relacionados a educação. 

2.4 A ASTRONOMIA NO PLANO CURRICULAR REGIONAL  

  

             Em 2016 a Prefeitura Municipal de Curitiba disponibilizou em sua 

plataforma digital planos curriculares de cada área do conhecimento, separado 

nos chamados ciclos do Ensino Fundamental, o que conhecemos como anos ou 

séries. Seu escopo é descrever quais os conteúdos a serem trabalhados pelos 

docentes dentro das salas de aula, bem como objetivos, critérios e sugestões de 

avaliação. De acordo com a Prefeitura municipal de Curitiba, esses documentos 

devem servir como base para os professores realizarem seus planos de aula e 

avaliações, e como os planos curriculares estão em consonância com as 

Diretrizes Nacionais da Educação Básica, o docente terá um “pacote completo”. 

 

            Dentro do ciclo IV (8° e 9° ano) na área de ciências encontramos 

objetivos, conteúdos e critérios de ensino aprendizagem que podem ser 

abordados pelos docentes. A área de ciências é dividida em três trimestres, os 
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quais abordam temas e conteúdos diversificados, mas atendendo aos objetivos 

citados abaixo. Este ciclo menciona que o aluno deve,  

 

(...) Compreender e discutir a relação entre os fenômenos físicos e 

químicos que ocorrem no corpo humano, nos ambientes, no planeta 

Terra e no Universo, por meio de estudos sobre os ciclos da matéria e 

transformações de energia (CURITIBA, 2016, p.3). 

 

              A Astronomia se entrelaça a vários outros conteúdos do primeiro e 

segundo trimestres como: Matéria e energia; Interação entre matéria e energia; 

Radioatividade; Formas de energia e suas transformações. Em relação ao tema 

central do material didático formação dos elementos temos muitos conteúdos 

relacionados como: Modelos atômicos; Tabela Periódica; Átomos: partículas 

fundamentais, número atômico, número de massa, elemento químico e íons e 

Reações químicas: síntese (adição), análise (decomposição), simples troca 

(deslocamento) e dupla troca. Derivado destes conteúdos temos os critérios de 

ensino aprendizagem, por exemplo, em relação aos modelos atômicos e a tabela 

periódica o discente,  

 

Compreende como ocorreu a evolução dos modelos atômicos (de 

Dalton, Thompson, Rutherford, Rutherford-Bohr e Modelo Padrão da 

Física de Partículas) e a criação da Tabela Periódica, relacionando 

essas situações ao contexto histórico em que aconteceram e suas 

implicações dentro da Ciência. (CURITIBA, 2016, p. 7) 

 

             Já em relação ao conteúdo de átomos e reações químicas temos os 

seguintes critérios, referentes ao discente: 

  

Compreende que a matéria é formada por átomos que, ao se ligarem, 

formam substâncias. • Conhece a estrutura dos átomos e características 

que os levam a ligar-se uns aos outros (ligações covalentes, iônicas e 

metálicas). • Relaciona o número de elétrons na camada de valência à 

perda ou ganho de elétrons. • Conceitua número atômico e número de 

massa. •  Relaciona a movimentação dos elétrons pela eletrosfera ao 

ganho ou à perda de energia. • Conhece os principais códigos e 

símbolos próprios da Química. (...) Reconhece os principais tipos de 

reações químicas (CURITIBA, 2016, p. 6) 
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                  Assim, a possibilidade da aplicação da Astronomia, mais 

especificamente do tema de formação dos elementos, em turmas do 9° ano do 

Ensino Fundamental se torna cada vez mais evidente. O material didático 

temático, aqui elaborado, tem como escopo abordar boa parte destes conteúdos 

e critérios, a fim de estar de acordo com o plano curricular de Curitiba.  

2.5 A DISCIPLINA DE CIÊNCIA E A ASTRONOMIA  

 

A Astronomia se encontra incorporada a conhecimentos científicos que 

possuem alto potencial educativo, que essencialmente permitem a compreensão 

e a solução de problemas da natureza do cosmos. Entretanto, este 

conhecimento científico  

 
(...), não encontrou ainda seu espaço no sistema educativo. Talvez, 

pelas dificuldades próprias que a área apresenta, considerando a 

ignorância sobre os conhecimentos de observação básicos, a forte 

influência das crenças pessoais, os aspectos místicos e religiosos, a 

deficiência no raciocínio espacial, ou talvez, pela culpa da grande parte 

dos astrônomos e astrofísicos, que, pouco preocupados com o aspecto 

educativo desta ciência, não se dedicaram à busca de metodologias 

que facilitem seu Ensino (BARRIO, 2010, p. 161). 

 

Como mencionado nos itens 2.1 e 2.2, os documentos nacionais abordam 

a Astronomia no currículo disciplinar nos dois níveis do Ensino Básico, 

entretanto, este conhecimento não é interpelado nas salas de aula pelos 

docentes. Os conteúdos relacionados à Astronomia têm se mostrado relevante 

apenas nos meios de Educação informal como revistas de divulgação científica, 

notícias de TV, desenhos animados, filmes, internet, e dentre outros. Esta 

carência de conteúdos relacionados a Astronomia nas salas de aula, talvez 

esteja concatenada a alguns fatores como a má formação de professores, a 

ausência de formação continuada adequada, materiais didáticos de qualidade, e 

por último os erros conceituais apresentados pelos livros didáticos disponíveis 

nas escolas (LANGHI, NARDI, 2009). 
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Relacionado à formação de professores, em 1958 a antiga Universidade 

do Brasil elaborou o primeiro curso de graduação em Astronomia no país, mas 

ao passar do tempo não houve criação de novos cursos, assim a Astronomia 

acabou se diluindo. De acordo com Langhi e Nardi (2009), o decreto de 1942 do 

estado novo modificou de maneira indireta o Ensino Superior. Com a modificação 

a Astronomia deixou de ser uma disciplina específica e passou a ser um tema 

isolado, fortalecendo ainda mais o desaparecimento dos cursos no País. 

 

Em meados da década de 60, algumas Instituições de Ensino Superior 

que ofereciam cursos de ciências exatas como Física, Engenharia entre outras 

começaram a promover a Astronomia por meio de disciplinas optativas, fato que 

persiste até os dias atuais. Nas reformas que se seguiram, a Astronomia tornou-

se um tema intercalado a temas das disciplinas de geografia e ciências. 

(LANGHI, NARDI, 2009) 

 

Atualmente, mesmo os cursos de graduação em ciências exatas, que 

deveriam abordar a Astronomia como disciplina obrigatória, que seria o ideal, 

apresentam-na apenas como optativa. É de se admirar que “mesmo com as 

reformas educacionais a formação de professores principalmente de ciências 

assemelha se ao Ensino de 1970” (LANGHI, NARDI, 2009).  

 

Em relação aos anos iniciais do Ensino Fundamental, basta que o 

professor seja graduado em Pedagogia, e nos anos finais em Biologia. Desta 

forma, como a maioria dos cursos de graduação em Pedagogia e Biologia não 

abordam a Astronomia como disciplina optativa ou obrigatória, os docentes 

acabam não interpelando estes conhecimentos em suas aulas. Considerando a 

ideia anterior, os docentes se encontram em uma situação árdua, na qual a saída 

é a exclusão da Astronomia ou a opção da chamada Formação Continuada 

(LANGHI, NARDI, 2009). 

 

Relacionado a Formação Continuada, muitos pesquisadores da área 

mencionam que mesmo que ela seja uma “boa ideia”, os conteúdos não são 

apresentados de maneira correta. Muitos cursos desta origem tanto presenciais 

como a distância têm abordado os conteúdos de Astronomia de maneira 

extremamente específica. Em tais cursos não são apresentadas maneiras de 
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transposição didática dos conteúdos, ou seja, os professores devem além de 

aprender os conteúdos específicos, fazer a transposição didática dos próprios 

(LANGHI, NARDI, 2009).  

 

De tal forma, mesmo que o docente busque a formação continuada e 

aprenda os saberes de Astronomia, e ao trazer estes conhecimentos para a sala 

de aula se depara com a dificuldade dos alunos de entendê-los, pois, o mesmo 

pode estar longe de suas capacidades intelectuais. É de suma importância que 

estes cursos além de abordar aspectos específicos da Astronomia apresentem 

em seus currículos algumas possíveis estratégias e metodologias de trabalho 

com o tema. 

 

Entre os problemas do Ensino de Ciências, ainda deve-se levar em 

consideração a existência dos materiais didáticos de ciências, precários de 

conteúdo, e seus respectivos erros conceituais. De acordo com o Ministério da 

Educação, “o livro didático é um dos principais meios de consulta utilizados por 

professores e alunos no país, chegando a influenciar o trabalho pedagógico e o 

cotidiano da sala de aula” (BRASIL, 2003 citado por LANGHI, NARDI, 2007, p. 

89). 

 

De acordo com Tecchio it. (2016), o livro didático é um material de apoio 

ao processo de ensino/aprendizagem, que vem com o intuito de auxiliar o 

trabalho do docente e a leitura do discente, além de trabalhar como uma fonte 

de pesquisa e leitura, que pode ser manuseada por qualquer um dos indivíduos 

envolvidos no processo de ensino/aprendizagem. É espantoso perceber que 

materiais tão importantes, como os livros didáticos, tenham erros conceituais ou 

sejam precários de conhecimento. Muitos estudiosos apontam alguns dos 

principais erros conceituais dos livros didáticos e de alguns materiais de apoio 

de ciências utilizados, dentre os erros estão os conteúdos  

 

(...) relativos a estações do ano; Lua e suas fases; movimentos e 

inclinação da Terra; representação de constelações; estrelas; 

dimensões dos astros no Sistema Solar; número de satélites e anéis 

em alguns planetas; pontos cardeais; características planetárias; 

aspectos de ordem histórica e filosófica relacionados com Astronomia 

(LANGHI, NARDI, 2007, p 91.) 
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3. A CONSTRUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SOBRE FORMAÇÃO DOS 

ELEMENTOS PARA O 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

O material didático é direcionado a alunos de turmas do 9° ano do Ensino 

Fundamental do Ensino regular de escolas públicas e particulares do Brasil. Os 

avaliadores do material serão Professores de ciências do 9° ano do Ensino 

Fundamental de Escolas públicas ou particulares da região metropolitana e 

central de Curitiba. O período de realização da pesquisa foi de aproximadamente 

um mês, período de leitura do material e de realização do questionário pelos 

professores. 

 

O presente trabalho enquadra se no nível de pesquisa exploratório por ser 

uma análise feita por professores de ciências, a partir da aplicação de um 

questionário. A pesquisa exploratória tem como escopo,  

 

Esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. As 

pesquisas exploratórias têm como finalidade promover também 

aspectos mais gerais ao entorno de um certo fato (GIL, 2008, p. 27). 

 

A pesquisa qualitativa (que é foco da pesquisa exploratória) é centrada 

em aspectos reais que não podem ser quantificados, busca a compreensão das 

relações feitas pelo sujeito. Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), 

 

 

as características da pesquisa qualitativa são: objetivação do 

fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado 

fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o mundo 

natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos 

investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências.  
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O questionário foi utilizado para a constituição de dados, levando em 

consideração aspectos quantitativos com perguntas fechadas. Fez-se 

necessário a constituição e aplicação de um questionário por ser uma ferramenta 

de coleta de dados eficiente (em relação ao tempo), que proporciona anonimato 

ao respondente e por ter uma alta possibilidade de taxa de retorno (MOREIRA, 

CALEFFE, 2008). 

 

Tendo em vista os pontos acima, o questionário se torna muito 

recomendável para o presente trabalho, visto que os respondentes poderão levar 

o questionário para responder em sua residência, onde ele será preenchido no 

ritmo que o professor achar necessário. Outro ponto relevante é que os 

questionários podem ser aplicados conjuntamente, assim existe uma ampla 

possibilidade de os dados serem coletados todos no mesmo período.  

3.1 A TABELA PERIÓDICA  

 

 Em 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev organizou e publicou a primeira 

tabela periódica dos elementos. Neste ano de 2019 a tabela periódica fez 150 

anos desde a sua primeira publicação, algo a se comemorar e homenagear. A 

tabela dos elementos atualmente, está inserida em muitas salas de aulas e em 

quase todos os livros didáticos do Brasil e do mundo. Nela estão catalogados 

todos os elementos que compõem toda a matéria do nosso universo.  

 

Sua importância é indiscutível, é uma das maiores conquistas da ciência, 

cujo desenvolvimento foi lento, sendo aperfeiçoado durante os anos. Uma das 

principais funções da tabela é prever com precisão as principais propriedades 

macroscópicas e microscópicas dos elementos químicos e dos compostos, 

formados por combinações dos mesmos.   

 

 A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) determinaram que este ano (2019) é o Ano Internacional da 

Tabela Periódica dos Elementos Químicos. Declarar o ano de 2019 o ano da 

tabela periódica, foi a maneira que a ONU encontrou de presentear o russo 

Dimitri Mendeleev por sua maravilhosa criação. Para muitos pesquisadores nas 

áreas de ciências, esta homenagem proporciona uma ótima oportunidade de 
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propagar a ciência, além de mostrar uma gama de pessoas a importância das 

ciências e principalmente dos elementos.  

 

Estes e muitos outros foram um dos principais motivos da escolha do tema 

do material, pois, tornou-se imprescindível falar sobre a tabela periódica e de 

seus respectivos elementos químicos no material didático, mencionando a sua 

origem e importância.    

3.2 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA DO MATERIAL  

 

A elaboração do material didático teve como fonte principal de 

informações a sétima edição do livro Descobrindo o Universo dos autores William 

J. Kaufman e Neil F. Comins.  Já o questionário foi elaborado levando em 

consideração critérios como: organização dos conteúdos, linguagem científica, 

temas, modelo de material, design e possibilidade de implementação em salas 

de aula. 

 

De uma forma geral, a sequência didática tem como objetivo formar um 

certo planejamento, a fim de proporcional aos alunos uma aprendizagem eficaz. 

Assim, a ideia central é levar aos estudantes do Ensino Fundamental uma 

sequência de conteúdos relacionados a Astronomia, mais especificamente sobre 

formação dos elementos e origem do universo.  

 

 A sequência didática foi elaborada para contemplar os modelos atômicos, 

as forças da natureza, a origem do universo (Big Bang), a tabela periódica, a 

formação dos elementos e a evolução estelar. De acordo com a teoria de 

formação dos elementos, foi necessário incrementar no material pré-requisitos 

conceituais como os modelos atômicos de Rutherford e Bohr, uma cronologia do 

Big Bang, e principalmente evolução estelar, para a explicação da formação dos 

elementos dentro dos núcleos estelares. Alguns conceitos também foram 

incrementados, como a explicação da gravidade, utilizando Física moderna e 

Física Clássica, afinal tanto uma como a outra são essenciais para o 

entendimento do universo como um todo.   

 

  O material foi idealizado buscando atender os seguintes tópicos: 
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• Ser chamativo e ilustrativo, frisando ilustrações bem coloridas e criativas; 

• Ter uma linguagem de fácil acesso aos alunos, procurando uma forma de 

explicar a formação dos elementos e os pré-conceitos necessários de 

forma clara e objetiva; 

• Ter uma sequência lógica de conceitos; 

• Ser diferente de outros materiais abordados em sala de aula. De tal forma, 

a atrair os alunos a leitura por ser algo que foge do tradicional livro 

didático; 

• Ter conteúdos e temas que não são abordados na maioria dos livros 

didáticos e trabalhos acadêmicos relacionados a Astronomia; 

 

           Tendo todos estes pré-requisitos base, um “rascunho” foi 

elaborado, o qual foi elaborado entre janeiro e fevereiro de 2019. Os 

conteúdos e informações foram baseados no livro Descobrindo o Universo. 

Após a finalização a construção digital e artística teve início entre final de 

fevereiro e foi finalizado entre final de março de 2019. 

 

4. ANÁLISE DE VALIDAÇÃO DO MATÉRIAL DIDÁTICO  

 

Os avaliadores do material foram abordados aleatoriamente, não houve 

um critério para a escolha dos professores de ciências. Participaram da pesquisa 

quadro professores de Escolas tanto públicas como privadas. A identificação dos 

professores e das escolas não requerida. O contato com os docentes foi 

realizado via correio eletrônico, seus e-mails foram obtidos através de uma 

Professora de Inglês muito próxima, que auxiliou diretamente no contato com os 

docentes. A mensagem (enviada a todos) foi a seguinte: 

 

“Boa noite Professor(a), 

 
Me chamo Luana Padilha, estou no último semestre de Licenciatura em Física e 
peguei seu contato com a (..). Produzi um material didático de astronomia, mais 
especificamente sobre formação dos elementos, para o nono ano do ensino 
fundamental, e para avaliação gostaria que o(a) senhor(a) desse uma olhada e 
respondesse um questionário rápido para que eu possa validar o meu material. 
Esse material tem apenas 24 páginas e é para ser aplicado em sala de aula por 
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professores do ensino fundamental na disciplina de ciências. Poderia me auxiliar 
nesta pesquisa? 

          
  Atenciosamente Luana Padilha  

 

Foram contatados cerca de quinze docentes, dentre eles apenas quatro 

retornaram uma resposta. O material didático de formação dos elementos 

encontra-se no Apêndice A, lá ele se encontra em formato PDF o que não é ideal 

a leitura, pois as páginas, que são conjuntas, se separam ocasionando um 

problema de continuidade de raciocínio. Aqueles que aceitaram participar da 

pesquisa realizaram a leitura do material pela plataforma digital gratuita flipsnack 

em formato de revista online.  O questionário (Apêndice B) e o link de acesso à 

revista, foram enviados por correio eletrônico (e-mail) para os professores 

selecionados para a pesquisa.  

 

 
Figura 1. Formato da revista digital oferecida pelo site flipsnack. fonte: autor 

  

O site oferece um formato perfeito para a leitura digital do material. A ideia 

inicial era ser um material impresso em formato revista, mas por motivos 

financeiros não foi possível. Assim essa foi a opção mais viável para a realização 

da pesquisa. 
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4.1 USANDO ANÁLISE DE CONTEUDO DE BARDIN PARA A ANÁLISE DAS 

RESPOSTAS DOS PROFESSORES DE CIÊNCIA DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

Para a análise das questões abertas do questionário, inicialmente foi 

realizada uma leitura flutuante das respostas, e ao decorrer deste processo 

algumas hipóteses diretamente relacionadas à aprovação ou reprovação do 

material podem emergir. É possível classificar as respostas de acordo com os 

critérios de referência de cada questão (BARDIN, 2016, p. 68). 

 

Os critérios de referência para a análise e organização do questionário 

foram as seguintes: 

 

● Formação Profissional; 

● Modelo do material; 

● Linguagem científica; 

● Design; 

● Possibilidade de implementação; 

● Temas; 

● Conteúdo. 

 

 

Para a análise dos dados quantitativos foi utilizado estatística descritiva. 

Esta área de análise foi escolhida para representar as questões de “sim ou não” 

contidas no questionário, e sua análise foi realizada através de porcentagens. A 

questão (9) do apêndice A que serão aplicadas serão as seguintes: 

 

● Há uma distribuição lógica de temas? (     ) Sim   (     ) Não  

 

No questionário também há menção a uma questão opcional, na qual o 

avaliador do material poderá fazer críticas e observações relacionadas ao 

material. Esta questão foi analisada após uma leitura flutuante de cada resposta 

isoladamente, e em seguida, uma construção de hipóteses relacionadas ao 

discurso de cada docente foi realizada. A indagação (9) do apêndice B que foi 

aplicada é a seguinte: 
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● Caso tenha observações, críticas, comentários e sugestões em relação a 

outros aspectos do material descreva abaixo: 

4.1.1 ANÁLISE DO DISCURSO DAS QUESTÕES QUALITATIVAS  

4.1.1.1 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO AO CRITÉRIO DE 

REFERÊNCIA: FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

 O discurso referido ao presente critério, está contido no quadro 3  

 

AVALIADOR DISCURSO 

P1 Ciências Biológicas 

P2 Licenciatura plena em Ciências Biológicas – 

Faculdades Integradas Espírita- conclusão: 

2010. 

P3 Licenciada em Física pela UFSM - 2012/2 

Mestre em Ensino de Ciências e Matemática 

pela UFN – 2018 

P4 Licenciada e mestre em Química 

Quadro 3. Critério de referência: Formação profissional e seus respectivos discursos. Fonte: Autor 

 

  De acordo com os discursos obtidos uma análise de formação profissional 

dos professores participantes da pesquisa pode ser realizada. Dos quatro 

docentes, dois são formados em Ciências Biológicas, um formado em 

Licenciatura em Física, mas com especialização em Ciências, e por último um 

docente formado em Licenciatura em Química. Como pode ser observado, 50% 

dos avaliadores são formados em Ciências Biológicas, assim como foi precedido 

nos capítulos anteriores do presente projeto. 

  

 É importante mencionar também a formação em Química e Física dos 

outros docentes, segundo Chassot (1990) apud Argüelo e Gimenes (1991), 

 

As Licenciaturas Plenas em Biologia deixam a desejar, pois não se pode 

ensinar Ciências no primeiro grau centrando-se exclusivamente em 

fatos biológicos. As Plenas de Física ou de Química, habilitam para o 
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segundo grau e não preparam para a docência do primeiro grau. [...] É 

mais difícil lecionar Ciências no 1º Grau do que Química no 3º Grau. 

Nesta direção defendo uma melhor preparação de professores de 

Ciências para o 1º Grau. 

 

 Nesse sentido, nenhum dos professores possui uma formação ampla em 

Ciências, quando levamos em consideração a ciência como uma disciplina 

formada de várias áreas do conhecimento. Ponderando sobre este fato, uma das 

soluções seria esquematizar os conteúdos da disciplina de ciências, de tal forma 

a estruturar um currículo com saberes integrantes, assim como o plano curricular 

oferecido pela prefeitura municipal de Curitiba, como analisamos nos capítulos 

anteriores. Mas desta vez o próprio professor terá o trabalho de construir seu 

próprio plano, buscando construir um conhecimento global, impossibilitando a 

existência de um currículo fragmentado e compartimentalizada.  
 

 Mas é importante ressaltar que mesmo um currículo muito bem 

estruturado e interdisciplinar pode se tornar uma armadilha para o docente, no 

sentido da contextualização dos conteúdos. Maldaner (2006, p. 45) menciona 

em sua obra que,  

 

“(...)é diferente saber os conteúdos em um contexto de Química, de 

sabê-los, em contexto de mediação pedagógica dentro do conhecimento 

químico. (...) Ausente a perspectiva pedagógica, o professor não saberá 

mediar adequadamente a significação dos conceitos, com prejuízos 

sérios para a aprendizagem de seus alunos”. 

4.1.1.2 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

MODELO DO MATERIAL 

 

Referente ao modelo do material, os discursos seguem de acordo com o 

quadro 4.  

AVALIADOR DISCURSO 

P1 “Sim, o material possui uma linguagem fácil de ser 

interpretada pelos alunos desse nível de ensino, 

apresenta vários exemplos e associações para que 

o conteúdo seja melhor assimilado, além de várias 
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Os professores concordam que o material seria melhor inserido em 

turmas de 9° ano, e segundo os mesmos, em turmas do 8° ano do Ensino 

Fundamental. Para validar esta concepção dos docentes, uma análise de 

currículo do 8° ano pode ser feita, a fim de atender aos conhecimentos 

estabelecidos pelos planos curriculares nacionais e regionais. 

 

Outro ponto a ser destacado, é o modelo ilustrativo e atraente que, de 

acordo com os avaliadores, foi um ponto muito importante, pois cativa os alunos 

e os chama a leitura. De acordo com Oshiro e Nakata (sem ano, p.9),  

 

“em meio a uma realidade repleta de altas tecnologias e os 

mais variados tipos de produtos, não é de se espantar que estes 

procurem também nos livros, qualidades estéticas e criativas que lhes 

chamem a atenção e os motivem a se adentrarem no mundo da leitura”.  

 

ilustrações. Porém, para a linguagem utilizada, o 

material é mais indicado para uma turma de 8º ou 

9º ano, talvez para um 6º ano ainda seja um pouco 

complexo os textos desse folheto” 

P2 “Sim, muito didático, pode tranquilamente ser 

utilizado nas aulas de astronomia do 6º ano quanto 

no 9º ano durante as aulas sobre átomos, tabela 

periódica...” 

P3 “Acredito que seja super adequado para ensino 

fundamental 2, pelos textos explicativos e contexto”. 

P4 “Acredito que sim, porém isso varia de acordo com 

qual turma especificamente e quanto tempo deverá 

ser usado para cada assunto. A parte visual está 

bem chamativa, e os textos estão bem didáticos, o 

que é bem importante nessa fase do ensino”. 

Quadro 4. Critério de referência: modelo do material e seus respectivos discursos. Fonte: Autor 
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A transposição didática dos conteúdos também foi enaltecida, ao ponto 

que os alunos, de acordo com os docentes avaliadores, conseguem 

compreender facilmente os saberes contidos no material. 

4.1.1.3 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

LINGUAGEM CIENTIFÍCA  

 

 Relativo ao critério da linguagem cientifica, as sentenças seguem de 

acordo com o quadro 5. 

AVALIADOR DISCURSO 

P1 Sim, porém, não para todas as séries, como dito 

na questão anterior. 

P2 Sim, a linguagem está bem clara e objetiva. O 6º 

ano tem bastante dificuldade de compreender um 

assunto tão “impalpável”, com o material ilustrado 

fica mais atrativo e didático, facilitando o processo 

de aprendizagem. 

P3 Achei super adequada e empolgante 

P4 Sim, está adequada. Talvez algumas comparações 

com algo do cotidiano dos alunos poderiam deixar 

o material mais acessível a eles. 

Quadro 5. Critério de referência: Linguagem cientifica e seus respectivos discursos. Fonte: 
Autor  

Em sua maioria os professores concordam que, a linguagem cientifica 

abordada pelo material é adequada a turmas do 9° ano do Ensino Fundamental. 

O processo de aprendizagem se deve principalmente a linguagem escrita e oral 

do educando, logo é de suma importância adequar o vocabulário abordado 

dentro das salas de aula, as referidas turmas. Como menciona Oliveira it., a 

linguagem  

 

“é também uma forma de adquirir uma educação científica pela compreensão do 

mundo da Ciência e da comunicação existente nesse mesmo mundo. A 

linguagem científica tem particularidades específicas e merece, em Educação 
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em Ciência, uma particular atenção pois interfere na compreensão de conceitos 

científicos. (...) Parte-se do pressuposto teórico que a linguagem científica 

desenvolve o pensamento científico e com a complexificação deste desenvolve-

se essa mesma linguagem científica “.(OLIVEIRA it., 2009, p.21-22) 

 

O pensamento crítico do discente inicia o seu desenvolvimento a partir da 

compreensão da linguagem, assim um dos pontos cautelosamente pensados do 

material, foi o vocabulário de fácil acesso as turmas alvo. Entretanto, sabe-se 

que a ciência exige um certo rigor, desta forma não é recomendado que ela seja 

totalmente modificada para uma linguagem mais informal, ou seja, o vocabulário 

deve ser talhado sobre a linguagem cientifica. De acordo com os docentes, isto 

foi atendido pelo material didático.  

  

O avaliador P4, idealizou a interpelação de relações entre os conteúdos 

e o cotidiano dos alunos, para melhorar a sua compreensão. O material didático 

pode ser moldado futuramente, buscando menos abstração e mais realidade 

palpável para que os alunos alcancem um aprendizado mais significativo. 

 

4.1.1.4 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

DESIGN 

  

 Os discursos pertencentes ao critério de referência designer encontram-

se no quadro 6. 

AVALIADOR DISCURSO 

P1 Achei ótimo, criativo, bem elaborado e com um excelente 

design. Prende a atenção e principalmente instigante, 

para os alunos. As imagens utilizadas foram muito bem 

escolhidas. 

P2 Muito atrativo, bastante colorido, imagens, analogias como a 

dos elementos químicos e onde são encontrados, isso facilita 

muito a compreensão dos alunos e torna a aprendizagem mais 

significativa e menos cansativa. 

P3 Ficou super instigante eu gostei bastante 
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P4 Achei excelente, imagens bem chamativas e bonitas. A 

disposição dos textos também está boa, e é possível ler eles 

sem que se confundam com o fundo. 

Quadro 6. Critério de referência: Design e seus respectivos discursos. Fonte: Autor 

 

 Quanto ao critério de referência design, 100% dos professores consentem 

em definir que a escolha e estrutura do material em relação a paleta de cores, 

ilustrações, formato e disposição de textos, dentre outros aspectos são 

excelentes.  O avaliador P2 menciona como o material por ter um bom design 

torna a aprendizagem além de fácil, torna-a menos cansativa e cada vez mais 

cativante.  

4.1.1.5 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Relacionado a Possibilidade de implementação os discursos seguem de 

acordo com o quadro 7. 

 

AVALIADOR DISCURSO 

P1 Sem dúvidas, uma das maiores dificuldades é encontrar 

bons materiais didáticos para serem utilizados em aula, 

principalmente com temática voltada para Astronomia e 

introdução à Química. Com certeza implementaria o 

mesmo em minhas aulas, pois é um material que eu 

facilmente poderia disponibilizar para cada aluno, 

substituindo um livro didático que é muito mais “pobre” 

nesses quesitos, ou até mesmo projetar digitalmente 

para a turma. 

P2 Com certeza, usaria como já dito anteriormente nos 6º 

e 9º anos. 

P3 Certamente. Falamos sobre a criação do universo 

características, mas raramente damos ênfase a origem 
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dos elementos. Achei superinteressante a abordagem. 

P4 Considero sim, até porque segundo a nova BNCC, o 

tema Terra e Universo está muito mais presente nesse 

nível de ensino. Poderia utilizar para instigar a 

curiosidade dos alunos com relação a constituição de 

toda a matéria. 

Quadro 7. Critério de referência: Possibilidade de implementação e seus respectivos discursos.         

Fonte: Autor 

Referente a possibilidade de implementação em sala de aula, todos os 

professores concluem que aplicariam o material didático em suas aulas. O 

avaliador P1, declara a grande escassez de materiais didáticos com a temática 

centrada em Astronomia, introduzindo a Física e a Química no 9° ano do Ensino 

Fundamental. Este mesmo avaliador também relata a possibilidade de o material 

entrar como livro didático, elevando o seu valor dentro do processo de ensino 

aprendizagem, “tapando” o buraco existente na estrutura e no conteúdo dos 

livros didáticos disponibilizados nas escolas. 

 

O professor P3, indica o fato que já foi mencionado nos capítulos 

anteriores, da menção da formação e origem dos elementos ser descartada 

dentro da estruturação das aulas de ciências.  Já o avaliador P4, relata a 

importância da abordagem da astronomia e principalmente da formação dos 

elementos, pois com a nova Base Nacional Curricular Comum o tema 

estruturador Terra e Universo, como foi mencionado nos capítulos anteriores, 

está mais presente no Ensino Fundamental. 
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4.1.1.6 ANÁLISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERÊNCIA: 

TEMAS  

 

 Os docentes avaliadores discursaram seguindo o quadro 8. 

AVALIADOR DISCURSO 

P1 Sim, são temas que geralmente fazem com que os 

alunos fiquem muito curiosos e interessados na aula, o 

que os torna muito mais participativos. 

P2 Sim, abordam o início de tudo, desde a formação do 

universo, como conceitos básicos de astronomia, além 

de abordar elementos químicos da natureza que 

também é um assunto que desperta muito interesse nos 

alunos. 

P3 Sim como falei antes, acho super relevante tua 

abordagem 

P4 Com certeza. É um tema pouco trabalhado em sala de 

aula, infelizmente, mas extremamente interessante. 

Tenho experiências com alunos que tiveram contato 

com isso, e foi bem satisfatório. 

Quadro 8. Critério de referência: Temas e seus respectivos discursos.                                                   
Fonte: Autor 

 

 Concatenado aos temas, os avaliadores concordam que os temas são 

interessantes e satisfatórios. Os professores P1 e P2, citam que os alunos, em 

sua grande maioria, têm curiosidade e interesse em temas relacionados a 

Astronomia como: Origem do Universo, matéria e energia, entre outros temas. 

Logo, o material instiga o aluno, o incentivando a continuar a leitura e aprender 

cada vez mais sobre o nossa Universo.  

 

 O avaliador P4, indica ter experiencias com a abordagem de temas 

relacionados a Astronomia, e aponta como o contato dos conteúdos e temas foi 

proveitoso e prazeroso para os seus alunos. Este fato indica uma grande 

possibilidade de sucesso da interpelação do material nas salas de aula.  
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4.1.1.7 ANALISE DO DISCURSO REFERIDO CRITÉRIO DE REFERENCIA: 

CONTEÚDOS 

 

 Os avaliadores se manifestaram de acordo com o quadro 9, referente ao 

critério conteúdo.  

AVALIADOR DISCURSOS 

P1 Para 8 e 9 anos, acho ideal. 

P2 Infelizmente os 6º anos chegam muito fracos, então sempre 

apresentam muita dificuldade na interpretação e na compreensão 

dos conteúdos. Mas acredito que o material teria um ótimo 

aproveitamento visto que a linguagem está bastante clara e 

objetiva. 

P3 Sim 

P4 Sim, como está pode ser com certeza compreendido. Porém, 

como havia comentado, uma maior correlação com o que faz 

parte da realidade do aluno pode ajudar muito nesse sentido. 

Quadro 9. Critério de referência: Conteúdos e seus respectivos discursos.                                                   
Fonte: Autor 

  

Os avaliadores concordam que os conteúdos são adequados para turmas 

do 9° ano do Ensino Fundamental. O professor P2, cita novamente a 

possibilidade de implementação do material em turmas do 6° ano do Ensino 

Fundamental, colocando em evidência o déficit de conhecimento que os alunos 

que chegam ao 6° ano tem, tornando a aplicação do material um pouco difícil, 

mas não impossível. Mas o P2, ao final de seu discurso também relata que, 

mesmo os alunos tendo esse déficit a linguagem é clara e objetiva tornando o 

material acessível aos alunos. 

 

O professor P4, relata novamente a falta de relação com o cotidiano do 

aluno, que pode concatenar com um melhor compreendimento dos conteúdos. 

Novamente, o material futuramente pode ser moldado a fim de atender este 

quesito.  
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4.1.2 ANÁLISE DA QUESTÃO QUANTITATIVA E DO DISCURSO DA 

QUESTÃO OPCIONAL 

 

 De acordo com 100% dos avaliadores, existe uma sequência lógica na 

distribuição de temas. É de suma importância que a distribuição dos conteúdos 

seja lógica, e que esteja de acordo com o tema abordado. É possível também 

agregar a ideia de pré-saberes, ou seja, antes que o aluno aprenda a origem de 

tal elemento, por exemplo, é aconselhável que haja uma introdução do que é um 

átomo. Sem conhecimentos prévios a possibilidade do aluno se dispersar da 

leitura e do aprendizado é inevitável, pois o aluno se sente perdido ao decorrer 

do processo de ensino aprendizagem. 

 

 Em relação a questão opcional, apenas dois professores responderam, 

seus discursos estão contidos no quadro 10. 

 

AVALIADOR DISCURSOS 

P1 “Gostei muito do material, acho interessante quando as 

universidades se preocupam em tentar desenvolver 

materiais que possam contribuir com a educação pública. 

De fato, o material elaborado está muito bacana, bem 

didático e nas minhas aulas seria bem-vindo e bem 

aproveitado. Parabéns Luana!” 

P2 “Além do que já foi descrito, acredito que além do material 

escrito, como complemento para a sala de aula, pode-se 

sugerir a utilização de outros recursos, como modelos (que 

os próprios alunos podem montar), vídeos e jogos 

didáticos.” 

 

Quadro 10. Discursos referentes a questão opcional. Fonte: Autor 

 

O avaliador P1, mencionou o interesse em desenvolver materiais para as 

turmas da educação básica. Atualmente os “novos pesquisadores” em 

educação, como por exemplo futuros professores, estão inseridos no campo de 

produção de materiais, mas em sua grande maioria concentram-se na produção 
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de planos de aula, atividade lúdicas e experimentos. São escassos os trabalhos 

que produzem materiais didáticos como cadernos, folhetos ou até mesmo livros 

para o ensino básico, mais especificamente para aplicação nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Materiais didáticos com temas relacionados a Astronomia, 

também são raros de se encontrar. Justino (2011, p.107) declara que,  

 

“As pesquisas realizadas na área educacional estão conduzindo e 

modificando as concepções de ensino, aprendizagem e ciência, 

motivando os educadores a pesquisarem sobre os velhos e os novos 

materiais didáticos e sua (in) viabilidade de aplicação no atual contexto 

educacional”. 

 

Em meio ao presente senário de pesquisas, o autor motivou-se a elaborar 

o material didático, e escolher o tema de formação dos elementos justamente 

por ser incomum no campo de pesquisas em educação e produção de materiais. 

Já o respondente P2, declarou que talvez o material poderia ter um incremento 

a mais, que seria a elaboração de propostas de atividades lúdicas extras, como 

por exemplo, construções de materiais pelos próprios alunos. A proposta é 

relevante, pois a ludicidade pode chamar mais a atenção dos discentes, logo 

procura-se alcançar a expectativa promovida pelo docente P2. 

CONCLUSÃO 

 

             A Astronomia como um todo tem um caráter profundamente 

interdisciplinar a qual é, aos olhos da presente autora, fundamental para a 

formação intelectual do ser humano atual, assim como foi durante séculos para 

os povos antigos. Santos (2013) menciona em seu trabalho, que “a Astronomia 

oferece, ao cidadão, a oportunidade de ter uma visão global de como o 

conhecimento humano é construído ao longo dos séculos, passando por 

mudanças de paradigmas e de pensamentos”. 

 

            Os Documentos Nacionais e Regionais do Ensino Fundamental e Médio, 

sugerem e até mesmo incentivam a abordagem de temas relacionados a 

Astronomia ao decorrer dos trimestres e semestre escolares, principalmente nos 

anos finais do Ensino Fundamental. Logo, é de suma importância tratar de temas 
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da área de Astronomia nas salas de aulas. Para tal ato, a possibilidade da 

implementação do presente material didático se apoia em uma estrutura segura, 

além de ter como base os documentos educacionais, tem como pilares a 

demanda de matérias de qualidade aplicáveis e confiáveis para os docentes e 

discentes. 

 

            Atualmente a escassez dos materiais didáticos elaborados por pesquisas 

e trabalhos acadêmicos ainda persevera.  Quando a elaboração de materiais 

ocorre, em sua grande maioria são sequencias didáticas, estruturadas em planos 

de aulas, com abordagens diversas de temas de Astronomia. Essas pesquisas 

concentram-se na aplicação em turmas de Ensino Médio, deixando de lado 

turmas do Ensino Fundamental, as quais também necessitam de uma 

aprendizagem cientifica completa, ou seja, de uma formação em Astronomia. 

Imediatamente o presente trabalho é proposto como uma pesquisa centrada na 

elaboração de um material didático de qualidade para o 9° ano do Ensino 

Fundamental, pautado em uma análise e avaliação realizada por professores de 

Ciências, e por ser elaborado em conjunto com professores do Ensino Superior 

do curso de Licenciatura em Física da UTFPR. 

 

            Em relação ao conjunto de dados apresentados neste trabalho, é 

reconhecível que seja um conjunto pequeno, mas foram os questionários que 

foram recebidos, ou seja, os professores que responderam a solicitação. Muitos 

docentes foram contatados, mas infelizmente apenas quatro desta gama 

aceitaram participar da pesquisa.  Aqueles docentes que responderam disseram 

não ter tempo para analisar o material e outros nem mesmo responderam. 

 

            A análise dos docentes de Ciências mostrou ser extremamente positiva, 

em relação a cada critério de referência. O primeiro ponto a ser destacado é 

como o material, aos olhos dos avaliadores, se mostrou agudamente adequado 

para as turmas do 9° ano do Ensino Fundamental, 100% dos professores 

mencionaram que aplicariam o presente material em suas turmas. O termo 

adequado, se refere a estrutura geral do material, ou melhor, ao conjunto 

estruturante design, temas, conteúdos e linguagem.  
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             Em relação a Linguagem do material, pode-se concluir que mostrou ser 

indiscutivelmente apta a ser compreendida pelos discentes alvos. De acordo com 

os docentes, a linguagem presente no material, além de não perder o seu teor 

científico, é coerente em relação ao nível de conhecimento dos alunos das 

turmas dos anos finais do Ensino Fundamental. Em relação aos temas, 

conteúdos e o design, houveram muitos elogios e algumas considerações que 

demonstram um alto grau de aprovação por parte dos professores.   

 

              Finalmente levando em consideração todos os resultados obtidos e 

analisados, fornecidos pelos professores de ciências do Ensino Fundamental e 

das considerações obtidas pelos professores do Ensino Superior, relacionado a 

estruturação dos conteúdos e conceitos algumas das metas pré-estabelecidas 

foram alcançadas. Dentre tais metas, pode-se destacar a divulgação da 

Astronomia por meio do material didático, pois  

 

O estudo da Astronomia é de real importância para um maior 

desenvolvimento do ensino de Ciências aplicado nas escolas públicas, 

levando a contemplação de novos vínculos ao próprio conhecimento e a um 

guia de aprendizado mais amplo e adequado à típica realidade em que 

vivemos. Como ciência interdisciplinar, a Astronomia, se inserida com o 

devido objetivo no ensino básico, irá preencher as lacunas de aprendizado 

e com isso completará a formação de cidadãos mais críticos para com a 

realidade social. Assim sendo, a Astronomia permitirá a inovação e evolução 

dos conteúdos relacionados à Ciência no ensino básico que se apresenta 

enfadonho e uniforme. (FERREIRA, MEGLHIORATTI, 2012) 

 

              Também foi possível alcançar a validação do material, pelos professores 

do Ensino Fundamental e do Ensino Superior. Em relação a validação da 

estrutura e conteúdo do material realizada pelos professores do Ensino Superior, 

conclui a aprovação de todos os textos contidos no material, obedecendo a 

Física e a Química sem erros conceituais. Com a avaliação dos professores do 

Ensino Fundamental, entende-se que o material é adequado para turmas do 9° 

ano. Por fim, com todas as avaliações o material didático temático com o tema 

formação dos elementos é perfeitamente aplicável em salas de aula para as 

turmas do 9° ano do Ensino Fundamental.  
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APÊNDICE B 

 

Questionário de avaliação

 

1. Qual é a sua formação profissional? 

 
2. Há quanto tempo leciona? 

 
 

3. O modelo de material didático é adequado para uma turma de Ciências do 

Ensino Fundamental? Justifique. 

 

 

 
 

4. Em relação à linguagem científica do material, você considerou adequada para 

discentes do Ensino Fundamental? Justifique. 

 

 

 
 

5. O design (Disposição de textos, títulos, imagens e cores) do material, é 

instigante? De um parecer sobre o que você achou cativante em relação ao design do 

material, caso sua opinião seja contrária justifique. 

 

 

 
 

6. De acordo com a sua experiência em sala de aula, você consideraria a 

aplicação deste material? O material poderia ser implementado ao seu plano de 

Ensino? 

 

 

 
 

7. Quanto aos temas, você os considera de modo geral interessantes e 

satisfatórios? Justifique. 

 

 

 
 

8. Os conteúdos contidos no material são de fácil compreensão do grupo 

destinado? 
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9. Há uma distribuição lógica de temas? (      ) Sim   (       ) Não  

 

10. É de fácil manuseio? (      ) Sim   (       ) Não 

 

 

11. Caso tenha observações, críticas, comentários ou sugestões em relação a 

outros aspectos do material descreva abaixo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


