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Ha muito pouca literatura em portugu^es que explore o ensino de ci^encias para criancas. As excec~oes
s~ao, quase sempre, os livros didaticos de primeiro grau.
Como estes, em geral, tratam de um ensino formal,
nem sempre s~ao atrativos para seu publico principal,
as criancas. Aos poucos, a situac~ao vem mudando no
Brasil, mas ainda falta muito a ser desenvolvido.
Os livros de literatura infantil v^em aumentando em
numero e qualidade nos ultimos anos, o que e excelente.
Isto indica um grau crescente de maturidade de nosso
mercado editorial que passou a dar ^enfase a este publico
importante, indicando tambem uma procura crescente
por livros que sirvam as criancas. Por outro lado, poucas destas obras tratam de temas cient cos.
O presente livro traz aspectos positivos destes dois
enfoques. N~ao e um livro didatico a ser seguido com
todo o rigor, mas pode ser utilizado com grande proveito por professores de ci^encias em salas de aula do ensino fundamental. Encaixa-se tambem como literatura
infantil, mas tendo como foco aspectos importantes da
astronomia e da fsica.
O livro e voltado a criancas e a professores de
ci^encias do ensino fundamental. Conta a historia de
Luiz, um menino muito curioso sobre varios aspectos
da natureza. Queria saber, por exemplo, como era
possvel ver as horas atraves do sol. Numa certa noite,
estava dormindo quando tem a vis~ao de um Mago que
o faz explorar diversos aspectos desta quest~ao. O Mago
n~ao responde diretamente as perguntas formuladas pelo
aprendiz. Ou seja, ele n~ao segue a didatica tradicional,
como o fazem, na quase totalidade, os professores. Ao
inves disto ele cria situac~oes-problema que instigam o
menino a observar, raciocinar, descobrir, dialogar e a
responder com as proprias palavras. Desta forma, o menino e introduzido em muitos conceitos de astronomia e
vai, aos poucos, obtendo resposta para sua quest~ao inicial. Aprende, de forma didatica e clara, os conceitos de
uma terra esferica, noco~es de tamanho e de comparac~ao

entre grandezas fsicas, orientac~ao espacial (norte, sul,
leste e oeste), o movimento do sol, as estaco~es (outono,
inverno, ver~ao e primavera), as diferencas climaticas e
a durac~ao dos dias, as fases da lua, aspectos do sol, dos
planetas e das estrelas etc. O menino vai aprendendo
por experi^encias proprias de seu cotidiano, chegando a
a rmar: \... aprendi muito observando ..." (p. 43). 0
Mago tambem critica a "decoreba" e a rma que esta
aprendendo mais com as descobertas do menino do que
com seus antiquados livros (professor aprendendo com
o aprendiz!) Na pagina 52, o Mago lamenta que \decorava tudo, sem aprender muita coisa". Descreve-se,
em todo o livro, uma interac~ao satisfatoria entre mestre e aprendiz, como na pagina 48: "... o Mago o ouvia com uma paci^encia in nita e com um sorriso amplo, cativante." Este exemplo de interac~ao t~ao positiva
pode servir de estmulo aos professores para fazerem
uma analise criteriosa de seus metodos tradicionais de
ensino. Pode tambem motiva-los a tentar novos caminhos e novas tecnicas didaticas para com isto obterem
melhores resultados com seus estudantes.
O livro e de autoria de Marcos Neves, mestre em
fsica e doutor em educac~ao (ambos os ttulos obtidos na
UNICAMP). Ele e professor do Departamento de Fsica
da Universidade Estadual de Maringa desde 1989. 0 autor tem ampla experi^encia sobre o tema e ja publicou
artigos e livros sobre o assunto. Seu primeiro livro,
de 1986, em co-autoria com C. A. Arguello, tem como
ttulo Astronomia de Regua e Compasso: de Kepler
a Ptolomeu (Editora Papirus, Campinas), sendo este o
tema de sua tese de mestrado. Em 1989 publicou o livro
Re ex~oes sobre o Ensino de Ci^encias: Uma Experi^encia
no 1o. Grau, em co-autoria com L. G. Gallerani (Editora Palavra Muda), onde descreve diversos aspectos
de sua participac~ao no Museu Din^amico de Ci^encias de
Campinas, atividades de ci^encias ao ar livre etc. Tem
diversos outros trabalhos sobre o ensino de fsica e da
astronomia, assim como sobre a historia da ci^encia.

Andre Koch Torres Assis
As ilustrac~oes s~ao de autoria de Luciane Gardesani,
formada em artes plasticas pela PUC de Campinas e
trabalhando ha mais de 15 anos em design gra co na
UNICAMP. Ja recebeu diversos pr^emios na area de
criac~ao artstica e gra ca e tem ilustrac~oes em trabalhos voltados para criancas, em diversas publicac~oes.
Ha ilustrac~oes em quase todas as paginas, alterando-se,
as vezes, uma pagina de texto com uma de ilustrac~ao, o
que enriquece grandemente o trabalho, tornando-o uma
leitura agradavel para as criancas.
O baixo preco do livro (R$ 10,00) e um atrativo a
mais, pois torna-o acessvel a todas as escolas e professores, assim como a maioria das famlias com criancas
em idade escolar. Ele pode ser lido a noite pelos pais
junto com seus lhos, para estimular o prazer da leitura
e da curiosidade infantil. Pode tambem ser trabalhado
pelos professores de ci^encias em sala de aula, inclusive
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explorando algumas atividades discutidas no texto tais
como observar o tamanho da sombra das criancas em
diversas horas do dia e em diferentes dias do ano, o local
do nascimento do sol ao longo das estac~oes, anotac~oes
das fases da lua e muitas outras.
O texto e as guras estimulam a fantasia infantil e
fazem com que os leitores passem a explorar mais aspectos de seu dia-a-dia, os fen^omenos terrestres, assim
como as belezas e segredos do ceu. A capa e bonita e
atrativa. A qualidade da edica~o mostra o grau de maturidade e de pro ssionalismo da Editora da Universidade
Estadual de Maringa.
So posso, ent~ao, recomendar fortemente este livro
a todas as pessoas que se interessam pelo ensino de
ci^encias neste pas e pelo desabrochar da criatividade
em nossas criancas.

