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RESUMO 

A Fundação Planetário, vinculada à Secretaria Municipal das Culturas da Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro, como um órgão de difusão da ciência astronômica, oferece vários cursos voltados para a comunidade 
em geral e os estudantes, em particular. Dentre estes cursos, existe um que merece especial atenção porque 
está direcionado aos primeiros anos de escolaridade das crianças, momento ideal para despertar o interesse 
para a área científica. Este é o curso "Brincando e aprendendo Astronomia", que teve início na década de 1990 
e vem sofrendo alterações e aperfeiçoamentos desde então. 
 
As crianças inscritas no curso devem possuir dois pré-requisitos básicos: serem alfabetizadas e terem de 6 a 9 
anos. Dois fatores determinam essas exigências: várias atividades didáticas e recreativas exigem a leitura e a 
escrita e foram desenvolvidas para manter a atenção para esta faixa etária especificamente. Estas condições 
são necessárias, pois crianças mais novas não saberiam ler ou escrever, e mais velhas poderiam perder 
interesse pelas atividades, achando-as um tanto infantis. 
 
As aulas se dividem em várias etapas. Iniciamos com a apresentação das pessoas e do ambiente. Em seguida, 
começamos a ensinar Astronomia com a ajuda do projetor de estrelas, conhecido como planetário. Essa 
atividade faz parte de todos os dias do curso. Posteriormente, são feitas atividades recreativas relacionadas aos 
assuntos apresentados no dia, tais como desenhos, pinturas, liga-pontos, palavras cruzadas, jogos de erros, 
labirintos, corte, cole e monte. Desta maneira, a assimilação do conteúdo é mais lúdica. Ao fim de cada curso 
os alunos fazem uma representação teatral sobre o Universo, e a seguir é entregue um diploma. 
 
A metodologia do curso está focada não só na transferência de informações, mas também na formação de 
mentes questionadoras e capazes de desenvolver um raciocínio lógico. As atividades desenvolvidas alternam 
momentos de lazer e aprendizado, tornando o curso mais agradável, sem perder seu caráter educacional. As 
aulas são baseadas em atividades desenvolvidas em mais de dez anos de experiência. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Estamos presenciando, desde o século XX, um aumento gigantesco do interesse de toda a 

sociedade por temas ligados a áreas científicas, principalmente a Astronomia. Os meios de 

comunicação têm um papel fundamental, lançando um volume cada vez maior de 

informações para o público que, quase sempre, não consegue acompanhar os avanços 

conquistados pelo homem nas diversas áreas científicas. Grandes centros de difusão, como 
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a Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, vêm sendo um caminho alternativo e 

promissor na disseminação do conhecimento da Astronomia, pois conseguem atingir uma 

grande parcela da população de forma clara e simples. 

No caso específico da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, que tem como 

finalidade principal o complemento do ensino formal na área da Astronomia, um dos maiores 

desafios que se enfrenta é produzir meios de atingir seu objetivo através de uma alternativa 

de educação que seja mais atraente e dinâmica. 

Neste contexto, surgiu o curso "Brincando e aprendendo Astronomia", que busca, através de 

recursos modernos do planetário, juntamente com aulas e atividades lúdicas mais 

tradicionais (se levarmos em conta os artefatos tecnológicos disponíveis hoje no mercado, 

como videogames e computadores), preencher uma lacuna nos ensinos oficiais sobre 

Astronomia, que fazem parte do currículo apenas por um curto período, sem que o tema seja 

retomado em séries mais avançadas.  

A seguir há um roteiro de cada aula apresentada no curso.  

Aula 1 - O Sol 

1- Apresentação dos alunos 

∞  Para que serve o Planetário? O que é Astronomia? Quem é o Astrônomo? 

2- Apresentação dos espaços físicos e dos equipamentos 

Os locais utilizados para as aulas são: as cúpulas Galileu Galilei e Carl Zeiss, a sala de aula, 

os Experimentos Interativos, a sala de observação do Sol e o pátio de recreação.  

3- Identificação do céu 

Com o auxílio do planetário, apresentamos às crianças algumas estrelas, com seus 

respectivos nomes, a localização dentro das constelações e orientações de como encontrá-

las no céu. Neste primeiro dia, elas identificam no céu os seguintes objetos:  

∞  estrelas  Aldebaran, Sirius, Procyon, Três Marias (Alnilan, Alnitak, Mintaka), 

Betelgeuse, Canopus, Intrometida, Rigil Kent (alfa do Centauro) e Hadar  
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∞  constelações  Touro, Cão Maior, Cão Menor, Órion, Navio (hoje dividida em 

quatro), Cruzeiro do Sul e Centauro 

 

4- Sol 

São abordadas as características do Sol, tais como: distância; tamanho; temperatura; cor; 

produção de energia; manchas e protuberâncias; composição química e evolução. 

5- Relógio de Sol 

Os alunos pintam um relógio de Sol impresso em papel, montam e recortam. Para a sua 

utilização, é necessário que o aluno tenha informações prévias sobre os pontos cardeais. 

6- Observação das manchas solares 

Essa atividade é realizada com um instrumento de projeção do Sol (celostato), mostrando o 

astro ao vivo, com 80 centímetros de diâmetro.  

7- Atividades recreativas e educativas 

No primeiro dia do curso, distribuímos uma apostila com brincadeiras em que as crianças 

pintam, cortam, desenham, ligam pontos, fazem palavras cruzadas, etc. 

8- Teatro 

Formulamos uma pequena montagem de uma peça de teatro, que mostra uma visão geral do 

Universo, com 22 personagens. São os astros que compõem o Universo, partindo da Terra, 

como se estivéssemos viajando pelo espaço e observando-o em uma escala cada vez maior, 

até o seu limite conhecido. São feitos ensaios todos os dias. 

Aula 2 - A Terra 

1- Terra  

São abordadas as características da Terra, tais como: rotação; dia e noite; nascer e pôr do 

sol; revolução; inclinação do eixo; hemisférios sul e norte; estações do ano; força da 

gravidade; nosso peso na Terra em comparação à Lua e outros planetas. 
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2- Identificação do céu  

∞  novas estrelas  Bellatrix, Rigel, Antares, Shaula, Regulus e Denebola 

∞  novas constelações  Escorpião e Leão 

 

3- Sessão de planetário 

A sessão abrange temas apresentados durante o curso, tais como: a formação do Sistema 

Solar; estações do ano; dia e noite; fases da Lua e constelações. 

4- Atividades recreativas e educativas: ver item 7 da Aula 1. 

Aula 3 - A Lua 

1- Lua 

São abordados os seguintes assuntos: distância; tamanho; crateras; meteoróides, meteoros 

e meteoritos; falta de atmosfera; gravidade; fases da Lua; eclipses e chegada do homem à 

Lua. 

2- Identificação do céu  

∞  novas estrelas  Castor, Pollux e Spica 

∞  novas constelações  Gêmeos, Peixes, Aquário, Capricórnio, Caranguejo, Áries, 

Sagitário, Balança e Virgem 

∞  histórias mitológicas  Órion e Escorpião; Andrômeda, Perseu, Cefeu, Cassiopéia, 

Baleia e Pégasos 

3- Atividades recreativas e educativas 

∞  ver item 7 da Aula 1 

∞  Jogo do Sistema Solar  Elaboramos um jogo com as peças sendo substituídas 

pelos próprios alunos. Conforme o andamento do jogo, as crianças tiram cartas com 

perguntas sobre os astros do Sistema Solar. 
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Aula 4 - O Sistema Solar 

1- Identificação do céu: recordação das estrelas e constelações. 

2- Família do Sol: ordem e características gerais; formação do Sistema Solar. 

3- Planetas rochosos e gasosos; “planeta anão”; cinturão de asteróides e cometas. 

4- Atividades recreativas e educativas: ver item 7 da Aula 1. 

 

Aula 5 - O Espaço 

1- Identificação do céu: recordação das estrelas e constelações. 

2- Outros sóis; poluição atmosférica; galáxias (Via Láctea); noções de distância e velocidade 

da luz. 

3 - Apresentação do teatro e entrega dos diplomas. 

Os alunos fazem a apresentação da peça para seus familiares e convidados. Após esta 

atividade, são entregues os diplomas de "Astrônomo mirim". 

 

METODOLOGIA 

O curso "Brincando e aprendendo Astronomia" foi elaborado para ser ministrado nos 

períodos de férias escolares. Apesar de, nestas épocas, as crianças e seus pais procurarem 

lugares e atividades de lazer, o conceito desenvolvido vem ao encontro dos anseios 

daqueles que vêem na proposta do curso uma chance única de aumentar o aprendizado, 

mesmo quando se está fazendo uma atividade de recreação. Portanto, nosso objetivo é 

proporcionar um desenvolvimento pessoal através de atividades lúdicas, sem perder o 

caráter educativo. 

Nós, os profissionais envolvidos no curso, somos graduados em Astronomia pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e em nossas atividades na Fundação Planetário, 

atendemos ao público escolar a partir dos 5 anos de idade até os universitários. Além disso, 

nos finais de semana estamos presentes nas atividades da instituição, voltadas para o 
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público em geral. Este tipo de atendimento nos proporciona uma vasta experiência no 

contato com as pessoas, obrigando-nos a uma adequação do linguajar científico para as 

mais diferenciadas faixas etárias. 

A Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro não é um órgão de ensino formal. Como 

uma instituição de difusão da Astronomia, visa complementar o ensino escolar através de 

atividades simples e educativas. Ainda que os profissionais de Astronomia não tenham uma 

formação voltada para a pedagogia, a experiência adquirida nos diversos cursos fez com que 

caminhássemos no mesmo sentido de muitos educadores, como Piaget, Vygotsky e Freinet. 

Estes mestres nos forneceram um conteúdo de suma importância para que buscássemos 

enquadrar o curso nas visões educacionais e de desenvolvimento apresentadas nas diversas 

teorias oferecidas.  

Não estamos seguindo apenas uma teoria porque achamos que podemos aproveitar os 

ensinamentos dos mestres acima citados, buscando sempre um desenvolvimento social e 

educacional mais proveitoso. Isso é possível, em parte, por causa do caráter não oficial de 

ensino em que se insere a Fundação Planetário.  

Vejamos, agora, como o curso pode ser confrontado, em algumas atividades, com as 

diversas teorias de conhecimento e pedagógicas. 

Piaget nos propõe uma teoria do conhecimento com ativa participação do sujeito em relação 

ao meio e à sociedade. Não basta olhar, fixar a imagem do objeto na mente. Deve-se agir 

sobre ele. Modificar e compreender o objeto, saber como ele foi construído é a base para se 

atingir um conhecimento cada vez maior.  

A inteligência, para Piaget, é a adaptação a situações novas impostas pelo meio externo. E 

quanto mais complexa for a interação com o meio externo, mais conhecimento o indivíduo 

adquire. Desta forma, o indivíduo está em constante estado de desenvolvimento, uma vez 

que à medida  que ele fica mais velho, o meio lhe proporciona "problemas" com níveis de 

complexidade maiores.  

Na teoria de Piaget, não encontramos métodos didáticos para atingir um alto nível de 

desenvolvimento intelectual da criança. As pessoas passam por fases de desenvolvimento e 
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ao longo da vida constroem o seu saber. Por isso é importante a ação de um professor que 

leve para a sala de aula, ou para outros ambientes, questões e situações que estimulem os 

alunos a questionarem, buscando sempre o desafio. Isso proporcionará ao indivíduo uma 

visão mais crítica do meio em que ele vive. Ele buscará respostas com o conhecimento 

adquirido e seu desenvolvimento será sempre crescente. 

Enquanto a teoria de Piaget nos diz que o indivíduo só é capaz de fazer aquilo que está ao 

seu alcance, de acordo com o nível de seu conhecimento, Vygotsky considera que a ajuda 

de terceiros desempenha um papel fundamental na formação de um indivíduo. Para 

Vygotsky, portanto, um indivíduo não nasce pronto. Ele evolui intelectualmente interagindo 

com o meio de forma constante, e seu conhecimento é construído através de processos 

internos e influências sociais. A experiência vivida pelo indivíduo durante a sua vida é única, 

e o desenvolvimento e o aprendizado estão intimamente ligados, sendo que o primeiro só é 

possível se aprendemos.  

Mas o desenvolvimento não pode ser confundido com o quantitativo de informações que são 

lançadas para o indivíduo. Não é a quantidade do aprendizado que determina o nível de 

desenvolvimento de uma pessoa. Deve-se levar em conta o significado, o sentido que faz 

aquela informação na vida do indivíduo. Uma informação sem sentido não se perpetuará no 

cérebro nem poderá se multiplicar em outras idéias.  

Vygotsky define dois níveis de desenvolvimento: o real e o potencial. O real se obtém através 

de soluções independentes de problemas. Já o segundo, o potencial, é determinado através 

da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com  

companheiros mais capazes. 

No trabalho com crianças, o importante é partir do domínio que ela possui para ampliar seu 

conhecimento. Este conhecimento adquirido por uma criança é acelerado se ela tiver uma 

ajuda de outras pessoas, como citado acima. Geralmente, a imitação de ações de um 

indivíduo mais capaz faz com que a criança consiga realizar algo que está além de suas 

capacidades. A interação com um indivíduo mais capaz se configura, portanto, num 

momento de desenvolvimento.  
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Outro "instrumento" que possui uma importância fundamental no desenvolvimento de uma 

criança é o brinquedo. Aqui o brinquedo está relacionado com a brincadeira de faz-de-conta. 

Quando uma criança se envolve com o imaginário, ela é capaz de se comportar de forma 

mais avançada do que parece ser para a sua idade. 

Outro ponto importante que se deve levar em consideração é a participação do professor 

como uma pessoa que percebe as atitudes e a capacidade de cada aluno. Isso, segundo o 

educador Célestin Freinet, permite uma intervenção do mestre para que a criança consiga 

obter os melhores resultados das experiências por ela vivida. 

Freinet foi um grande defensor de atividades extracurriculares. Neste contexto, se 

enquadram a confecção de jornais escolares, a troca de correspondências, as aulas-passeio, 

além de atividades em grupo. Muitas escolas utilizam estas técnicas atualmente. E uma das 

atividades oferecidas pelas escolas do Rio de Janeiro é uma visita ao Planetário. É daí que 

veio a idéia de oferecer um curso voltado apenas para os pequenos, uma vez que possuímos 

uma vasta experiência com o público infantil.  

Não podemos esquecer que, segundo algumas propostas sugeridas e perseguidas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ministério da Educação, para a faixa etária 

abrangida pelo curso, os alunos das escolas devem fazer visitas a instituições, realizar 

experiências, buscar, enfim, atividades afins com o seu dia-a-dia, podendo relacioná-las com 

o que aprendem nas escolas. Isto é muito importante porque desperta na criança a 

curiosidade, e promove uma busca pelo conhecimento. 

Neste sentido, verificamos que a participação de forma bastante ativa em muitas das aulas 

do curso "Brincando e aprendendo Astronomia" faz com que as crianças sempre solicitem 

mais atividades semelhantes, e o aprendizado se torna mais prazeroso e eficiente. 

Encontramos, também, alguns pontos de convergência entre a nossa metodologia e a dos 

autores acima. 

Um exemplo disso se dá com a apresentação das estrelas e constelações dentro da cúpula. 

Necessariamente, a apresentação das estrelas se faz através da memorização da posição 

das mesmas em relação a outras ou na constelação. Mas quando explicamos como surgiram 

as constelações ─ numa época em que o homem dispunha de tempo e céu para observação 
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e necessitava de referências para a sua sobrevivência ─ e pedimos para que as crianças 

imaginem as formas das mesmas e criem as suas próprias constelações, com algum 

significado para elas, estamos "brincando" de faz-de-conta permitindo um desenvolvimento 

criativo. 

Já com a confecção e posterior utilização do relógio de Sol, são abordados conceitos que 

são ensinados em sala de aula, como a rotação da Terra, para explicar os movimentos de 

nascer e pôr do sol. Mas estes ensinamentos geralmente passam despercebidos no dia-a-

dia, pois necessitam de uma observação mais detalhada ao ar livre e através de modelos. O 

aprendiz interage com o objeto (o relógio de Sol) e, conhecendo-o, como é feito e como 

funciona, adquire conhecimento. Estamos aqui, também, atuando como um indivíduo mais 

capaz ajudando a criança a desenvolver uma tarefa que poderá, depois, ser reproduzida e 

transmitida para outros indivíduos.  

Como visto acima, no ensino da Astronomia, às vezes é necessário utilizar um método bem 

tradicional, que passa as informações através da repetição. Mas nos demais ensinamentos, 

a Astronomia permite uma reflexão sobre o Universo. Sempre que uma informação é 

repassada ao aluno, alguma dúvida restará ou será criada, fazendo com que, cada aluno, 

com a sua experiência ou vivência, questione os ensinamentos e procure ir além, construindo 

um pensamento que permitirá um avanço na construção do conhecimento. Isso vem ao 

encontro das teorias que citamos, fornecendo subsídios para uma interpretação do mundo 

em que vivemos.  

Nas atividades desenvolvidas no curso, as crianças observam, operam e criam objetos a 

partir de materiais simples (na maioria das vezes utilizando papel, isopor, barbante, cola, 

tesoura e lápis) que ajudam a entender alguns fenômenos astronômicos que nem sempre 

são percebidos no dia-a-dia, como as estações do ano, passagens de cometas e eclipses. 

Recuperamos, desta maneira, algo que nossos antepassados adquiriram de conhecimento, 

praticamente perdido nos dias de hoje, adaptando para os dias atuais, com a utilização da 

tecnologia disponível. 

As situações e os trabalhos desenvolvidos neste curso permitem uma reflexão por parte dos 

alunos sobre o Universo que nos cerca. As crianças são apresentadas a ambientes 
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diferentes daqueles que convivem no dia-a-dia o que, por si só, é um estímulo ao 

aprendizado. Além disso, os assuntos tratados nos colégios estão bem distantes para a 

maioria das crianças. Muitos temas abordados nas aulas deste curso envolvem as famílias 

em discussões caseiras, com as crianças apresentando o que aprenderam no Planetário e, 

assim, o conhecimento é disseminado para um grande número de pessoas. Essas atitudes 

questionadoras contribuem para a formação de um indivíduo crítico, com potencial para 

exercer uma cidadania plena e enfrentar os desafios cada vez mais complexos que se 

impõem nas sociedades globalizadas contemporâneas. 

 
CONCLUSÃO 
Concluímos que, nos diversos cursos ministrados durante estes mais de dez anos, o ensino 

da Astronomia na faixa etária de 6 a 9 anos é um dos melhores momentos para se despertar 

o interesse pela ciência. Nestas idades, as crianças assimilam com grande facilidade os 

assuntos abordados e levam para seus familiares (pais, irmãos, primos e avós) as 

informações adquiridas. Isso provoca um efeito cascata na transmissão do conhecimento. 

Os resultados alcançados são animadores. É comum as crianças retornarem em cursos 

seguintes, mesmo em cursos oferecidos em semanas seguidas. A motivação e a vontade 

com que elas participam, mesmo em uma segunda vez, continuam com a mesma 

intensidade demonstrada da primeira vez. Percebemos, também, que os familiares têm um 

papel importante na continuidade do aprendizado com uma participação em casa. São os 

familiares que discutem o que foi aprendido nas aulas e motivam, ainda mais, a curiosidade 

das crianças. Muitos se tornam visitantes assíduos da Fundação Planetário nas diversas 

atividades disponíveis para o público, como as observações ao telescópio, as sessões de 

planetário e as exposições permanentes. 

Buscamos, durante estes anos de desenvolvimento do curso, um ensinamento que contribua 

para a formação de um indivíduo com senso crítico, principalmente no que se refere ao 

pensamento científico. Isso permitirá, no decorrer de sua formação acadêmica, que ele 

enfrente desafios apresentados pelos professores, desenvolvendo o seu raciocínio. 
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Nosso objetivo de despertar vocações científicas contribui para a construção de outras 

visões de mundo. E é durante os primeiros anos de aprendizagem que os estudantes são 

estimulados a se interessar pela ciência. Nessa fase, a assimilação de novas informações se 

dá de uma forma muito rápida e produtiva. Cumpre-se, assim, a função principal da 

Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, complementando a educação e formando 

novas gerações mais conscientes do seu papel na sociedade. 
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