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INTRODUÇÃO 
 

Desde os tempos mais remotos, a astronomia vem despertando a 
curiosidade do homem. Constata-se que chineses, babilônios, assírios e 
egípcios, por volta de 3.000 a.C., efetuaram os primeiros registros escritos 
sobre os astros. Nessa época, os mesmos tinham objetivos práticos, pois 
visavam auxiliar a espécie humana a prever efeitos cíclicos dos quais 
dependia sua sobrevivência, como por exemplo, o estabelecimento da 
melhor época para o plantio e a colheita (OLIVEIRA e SARAIVA, 2000). Nesse 
sentido, a pesquisa constituiu-se de uma revisão de literatura dos conceitos 
fundamentais de astronomia.  

 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 

Inicialmente identificou-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) os 
conceitos de astronomia estudados na Educação Básica. A partir disso, 
buscaram-se referenciais (físicos e virtuais) que abordassem os conceitos de 
astronomia sobre o que é uma galáxia e como se classificam; nascimento, 
vida, morte e classificação das estrelas; Sistema Solar, elencando as 
características dos planetas; Planeta Terra e Lua. De posse desses materiais 



 

efetuou-se um estudo detalhado sobre os referidos conceitos e elaborou-se 
um texto de apoio com linguagem acessível para professores da educação 
básica sobre os conceitos fundamentais de Astronomia.  

 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

O material elaborado (texto de apoio) apresenta os conceitos de 
Astronomia com enfoque conceitual e escrito com uma linguagem acessível 
aos diferentes níveis de escolaridade. Assim pode servir de material de 
pesquisa para professores, acadêmicos e estudantes da educação básica 
com ou sem conhecimentos da área. 
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