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RESUMO 

 

HILLER, Sheldon. Desenvolvimento de material didático de apoio de 
Astronomia para professores do segundo ciclo do Ensino Fundamental. 2016. 
80 f. Dissertação.  Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em 
Formação Científica, Educacional e Tecnológica – Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Curitiba, 2016. 
 
 
Visando elaborar um material didático de apoio para atender as principais 
dificuldades dos professores no planejamento de suas aulas sobre Astronomia, foi 
realizado um estudo de trabalhos publicados por pesquisadores dessa disciplina, 
procurando identificar os principais obstáculos a serem transpostos no ensino dessa 
disciplina. A partir dos resultados obtidos  no estudo, foi elaborado um material de 
apoio didático destinado ao ensino da Astronomia no segundo ciclo do Ensino 
Fundamental, para ser submetido à avaliação de uma amostra de professores da 
rede pública estadual do município de Passo Fundo (RS). Esse material pretende 
ser um referencial de consulta adicional para orientar o trabalho docente, 
proporcionando ao professor, tanto quanto possível, informações atualizadas, 
orientações pedagógicas que ampliam conhecimentos e alertam para concepções 
alternativas detectadas por outros autores, além de trazer sugestões de atividades 
práticas e de observação, ao abordar os conteúdos de Astronomia nessa fase de 
escolarização.  
 
 
Palavras-chave: Astronomia. Educação em Astronomia. Educação em 
Ciências.Ensino Fundamental. Material Didático de Astronomia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

HILLER, Sheldon. Development of  Astronomy´s  didactic materials for Middle 
School teachers. 2016. 80 f. Dissertation (Master) - Federal Technological 
University of Paraná. Curitiba, 2016. 
 
 
Aiming to develop a didactic material support to help to solve the main teachers´ 
difficulties when planning their Astronomy classes, we made a study about the 
papers published  by researchers in this discipline, trying to identify the main 
obstacles to be overcome in the teaching of this discipline. From the results obtained 
in the study, we designed a didactic support material for the Astronomy teaching in 
the middle school to be submitted for the rating of a sample of teachers in the public 
schools in the city of Passo Fundo (RS). This material intends to be an additional 
consultation referential to guide the teaching work, providing to teacher, as much as 
possible, updated informations, educational guidelines that expand knowledge and 
point to alternative conceptions detected by other authors, besides to bring 
suggestions for practical activities and observation, when approaching Astronomy 
subjects in this school phase. 
 
 
Keywords: Astronomy. Astronomy Education. Science Education. Middle School. 
Astronomy´s  Didactic Materials 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O início do desenvolvimento científico se confunde com a origem do homem. 

Importante lembrar que o que chamamos Ciência começou quando o ser humano 

pré-histórico precisou resolver problemas práticos, questões de sobrevivência 

básica.  

 

 Nos dias atuais repleto de tecnologias que se beneficiam do conhecimento 

científico, a necessidade de uma formação científica desde os anos iniciais torna-se 

fundamental para que as crianças possam compreender desde cedo o 

funcionamento dessas tecnologias e a natureza desse conhecimento.  

 

 Durante o desenvolvimento das crianças sua percepção de espaço se 

amplia cada vez mais até que percebem a presença do Sol, da Lua e das estrelas 

no céu. Com sua linguagem simples procuram explicar suas percepções e logo 

estarão buscando novas explicações com a família e naturalmente na escola com 

o(a) professor(a). 

 

 No entanto a maioria dos professores de Ciências dos anos iniciais é 

composta por profissionais oriundos dos cursos de Pedagogia, portanto possuem 

uma formação que prioriza o conhecimento pedagógico e em geral dedicam pouco 

tempo para a retomada de conteúdos científicos, e menos ainda ou nenhum para os 

estudos da Astronomia. 

 

 Alguns destes conteúdos estarão presentes nos planejamentos pedagógicos 

das escolas onde esses profissionais irão trabalhar com as crianças bem como nos 

livros didáticos de Ciências que estarão disponíveis nessas escolas. 

 

 Mesmo os professores que conseguem articular alguma explicação para os 

fenômenos mais corriqueiros, como o nascer e o ocaso do Sol, o aparecimento da 

Lua durante o dia ou as estações do ano, baseados em seus conhecimentos 

prévios, muitas vezes não possuem a segurança de que, aquilo que estão 

ensinando é correto. Devido a uma formação com pouca ênfase em conteúdos de 
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Ciências, os professores ficam carentes do conhecimento científico apropriado para 

explicá-los.  

 

 Além disso a falta de orientação a respeito de metodologias variadas para 

abordar esses conteúdos com os alunos dos anos iniciais, pode levar a situações 

complexas, como esta descrita nas palavras de Bisch, 

 

Podemos assim perceber, a partir desses nossos dados, o grande nó que 
deve existir neste ensino: várias professoras que “ensinam” o tema das 
estações do ano não sabem formular uma explicação consistente a seu 
respeito, e, mesmo aquelas que conseguem articular um modelo ao menos 
consistente com os pressupostos que adotam (como Cin e The), “ensinam” 
algo completamente distorcido e fora da realidade, uma vez que os 
pressupostos utilizados são completamente falsos.  
(BISCH,1998, p.193) 

 

 Langui, em sua Tese intitulada “Astronomia nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: repensando a formação de professores”, apontou os principais 

problemas encontrados com relação à educação em astronomia no Brasil, entre os 

quais destaco os seguintes neste trabalho: carência de material bibliográfico e fonte 

segura de informações sobre astronomia para professores e público em geral; 

persistência de erros conceituais em livros didáticos e outros manuais didáticos, 

apesar de diversas revisões em seus textos; falta de atualizações aos professores 

quanto a novas descobertas e informações sobre fenômenos astronômicos 

iminentes que poderiam ser aproveitados nas aulas; atualizar os professores com 

informações precisas, coerentes e confiáveis com respeito a novas descobertas, 

conceitos, sugestões de atividades experimentais, mapa celeste mensal e 

informações sobre fenômenos astronômicos iminentes que podem ser trabalhados 

com os alunos, sob o formato de um boletim mensal (impresso e/ou mídia de vídeo), 

enviado periodicamente sem que precisem buscá-lo ou procurá-lo. (LANGUI, 2009, 

p.317) 

 

 Os documentos oficiais apontam para a introdução de conteúdos de 

ciências, incluindo a Astronomia, desde as séries inicias, quando as primeiras 

inquietações sobre os fenômenos astronômicos começam a ser percebidas nos 

alunos.  
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 Portanto, desde o início da formação científica das crianças conteúdos de 

Astronomia, como as fases da Lua, as estações do ano ou o movimento aparente 

das estrelas, devem estar presentes no planejamento das aulas de ciências e serem 

trabalhados adequadamente em sala de aula. 

 

 Durante o desenvolvimento desse trabalho serão analisados também 

problemas relacionados à formação dos professores, suas concepções alternativas 

e os erros de livros didáticos citados em estudos da área de ensino de Astronomia.  

 

 Em estudos realizados por Bisch, Langui, Nardi, Leite, entre outros, na área 

de ensino de Astronomia, tem sido apontada a necessidade de fontes de informação 

adequadas e confiáveis que abordem as dúvidas dos professores dos anos iniciais, 

tendo em vista a sua realidade de formação e condições de trabalho de forma que o 

auxiliem em sala de aula. Leite identificou a precariedade das condições de ensino 

da área de Astronomia a partir de dados coletados em um curso de formação 

continuada de Astronomia, dirigido aos professores da disciplina de Ciências de 

escolas públicas de São Paulo. Na sua tese declara:   

 

No que se refere à formação, percebemos que, apesar da intensa 
curiosidade pelo tema da Astronomia demonstrada pelos professores 
durante todo o curso, havia uma grande carência exposta por eles de 
refúgios, de acolhimento dessas dúvidas e interesses e de espaços de 
discussões que levassem em consideração a realidade de sua condição de 
professor de Ciências da escola pública, não especialista na área, seu 
superficial conhecimento no tema e a condição econômica tanto dos alunos 
quanto da escola. 

(LEITE, 2006, p.248) 

 

 Considerando que a Astronomia deva ser ensinada desde os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, duas questões podem ser formuladas: existe a necessidade de 

um material bibliográfico específico para professores do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental? Quais seriam as características desse material para atender as 

necessidades dos professores e diminuir os obstáculos que surgem no planejamento 

de suas aulas?  

  

 Ao longo do desenvolvimento desta dissertação, confirma-se a necessidade 

da produção de um material de apoio para os professores, que não pretende dar 
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uma formação completa de Astronomia, mas que subsidiará e ampliará seu 

conhecimento sobre alguns assuntos que poderão ser abordados em sala de aula, 

paralelamente à utilização do livro didático adotado pela escola. 

 

 Trata-se de um material constituído não apenas como uma fonte de 

informações de Astronomia, mas trazendo também orientações e propostas de 

atividades, a serem observadas no planejamento das aulas desse conteúdo e neste 

nível escolaridade.  

 

 Como este material será destinado aos professores do segundo ciclo do 

Ensino Fundamental, foi necessário que este público específico participasse da 

avaliação deste material desenvolvido com o objetivo de auxiliar no trabalho do dia a 

dia destes profissionais. Para essa avaliação foram elaborados dois questionários. O 

primeiro visou caracterizar os professores da amostra quanto a sua formação, 

especializações e formas de trabalhar os conteúdos de Astronomia. O segundo 

visou investigar através da avaliação das professoras: se a avaliação foi positiva ou 

negativa do material, das Orientações para o Professor e das Sugestões de 

Trabalho; se o conteúdo do material abordava temas de Astronomia, trabalhados 

pela professora em sala de aula; se o material poderia contribuir para auxiliar no 

planejamento de suas aulas; que outros conteúdos de Astronomia na avaliação da 

professora deveriam estar presentes no material.  

 

 O material didático produzido foi submetido a uma análise por uma amostra 

de catorze professoras do segundo ciclo do Ensino Fundamental da rede pública do 

Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, onde atualmente reside o 

autor deste trabalho. 

 

 O capítulo 2 dessa dissertação, apresenta um estudo do porquê e a partir de 

quando ensinar Astronomia no Ensino Fundamental, além de uma exposição sobre 

os principais problemas encontrados em diversos trabalhos da área de ensino de 

Astronomia e detectados por Langui, Nardi, Leite, Bisch, Longuini, Iachel e Batista.  
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 No capítulo 3, há uma análise sobre o que dizem os documentos oficiais e 

os planos de estudo das escolas de Passo Fundo sobre o ensino de Astronomia nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 A descrição do produto da dissertação, contendo as estratégias escolhidas 

para a abordagem dos problemas anteriormente detectados, bem como algumas 

soluções para a resolução destes problemas é o tema do capítulo 4. 

 

 No capítulo 5, serão apresentados os resultados finais, com a análise das 

respostas ao questionário inicial e ao questionário final, respondido pelas 

professoras da amostra e suas observações a respeito de sua formação e do 

material respectivamente.  
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2  INVESTIGANDO O CAMINHO PARA A PRODUÇÃO DO MATERIAL 

 

 

 Neste capítulo discutiremos três questões: a necessidade de se incluir 

conteúdos de Astronomia a partir do segundo ciclo do Ensino Fundamental, os 

conteúdos que devem ser abordados neste nível escolar de acordo com 

especialistas da área de ensino e as principais dificuldades a serem enfrentadas 

pelos professores para essa inclusão. 

 

 

2.1 – PORQUE E A PARTIR DE QUANDO ENSINAR ASTRONOMIA? 

 

 

 Certamente todos nós já nos admiramos e encantamos ao observar a 

imagem do céu estrelado em uma noite sem nuvens e pouca iluminação artificial, a 

imagem de uma Lua Cheia próximo ao horizonte, e talvez algumas pessoas já 

tenham até mesmo observado algum fenômeno menos frequente como um eclipse 

do Sol ou da Lua.  

 

 Ao procurar saber por que essas imagens podem ser observadas, 

descobrimos desde pequenos que existe “um mundo externo”, longe de nosso 

planeta, que logo aprendemos se chamar Universo. 

 

 As crianças podem perceber o movimento do Sol, o anoitecer e o 

aparecimento das estrelas, a Lua e seus diversos aspectos com o passar dos dias, 

mas para poderem entender melhor estes fenômenos a escola deve ser um dos 

espaços de acolhimento das dúvidas que possam surgir.  

 

 As notícias na mídia de chuvas de meteoros, “Super Lua”, eclipses e outros 

fenômenos astronômicos, costumam frequentemente ser acompanhadas de 

comentários inadequados sobre suas causas e consequências. Ao indagar os 

adultos mais próximos sobre esses fenômenos, as crianças procuram mais 

informações para entenderem o que está sendo divulgado. Algumas lembrarão de 



19 

consultar seus professores ao chegar na escola, e estes devem estar preparados 

para distinguir o que é aceito cientificamente do que pode ser sensacionalismo. 

 

 Ao incluir conteúdos de Astronomia desde os anos iniciais, a escola assume 

o papel de referencial de informações confiáveis, e seus professores devem estar 

atentos para este compromisso com as crianças. 

 

 Mas o que pensam os pesquisadores na área de ensino de Astronomia?  

 
 Langhi e Nardi fizeram uma análise qualitativa de uma amostra de artigos 

publicados em revistas científicas brasileiras da área de Ensino, os quais expressam 

discursos de pesquisadores em relação à Educação em Astronomia. Usando a 

metodologia de análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), e baseado na análise 

dos sete DSC parciais encontrados na amostra, ao final pôde ser elaborado um DSC 

resultante que reproduz a representação social do pesquisador brasileiro, enquanto 

sujeito coletivo, acerca das justificativas para o ensino da Astronomia, que reproduzo 

na integra aqui: 

 

Conforme meus resultados apontam, apresento as seguintes justificativas 
para importância do ensino de temas de Astronomia na educação básica e 
na formação inicial e continuada de professores: ela contribui para uma 
visão de conhecimento científico enquanto processo de construção histórica 
e filosófica; representa um exemplo claro de que a ciência e a tecnologia 
não estão distantes da sociedade; desperta a curiosidade e a motivação nos 
alunos e nas pessoas em geral; potencializa um trabalho docente voltado 
para a elaboração e aplicação autônoma de atividades práticas 
contextualizadas, muitas destas sob a necessidade obrigatória de uma 
abordagem de execução tridimensional que contribua para a compreensão 
de determinados fenômenos celestes; implica em atividades de observação 
sistemática do céu a olho nu e com telescópios (alguns construídos pelos 
alunos e professores, desmistificando sua complexidade); conduz o 
habitante pensante do planeta Terra a reestruturações mentais que 
superam o intelectualismo e o conhecimento por ele mesmo, pois a 
compreensão das dimensões do universo em que vivemos proporciona o 
desenvolvimento de aspectos exclusivos da mente humana, tais como 
fascínio, admiração, curiosidade, contemplação e motivação; é altamente 
interdisciplinar; sua educação e popularização podem contribuir para o 
desenvolvimento da alfabetização científica, da cultura, da desmistificação, 
do tratamento pedagógico de concepções alternativas, da criticidade sobre 
notícias midiáticas sensacionalistas e de erros conceituais em livros 
didáticos; fornece subsídios para o desenvolvimento de um trabalho 
docente satisfatoriamente em conformidade com as sugestões dos 
documentos oficiais para a educação básica nacional, a partir da sua 
inserção na formação inicial e continuada de professores; possui potenciais 
de ensino e divulgação, ainda nacionalmente pouco explorados, nos 
âmbitos das comunidades de astrônomos profissionais e semiprofissionais 
(amadores colaboradores com profissionais), bem como de 
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estabelecimentos específicos onde estes atuam (observatórios, planetários 
e clubes de Astronomia).  
(LANGHI; NARDI, 2014, p.53) 

 

 É interessante destacar a importância atribuída para o ensino da Astronomia 

como um fator que contribui para despertar a curiosidade e a motivação dos alunos 

o que certamente contribuirá para a obtenção de um maior nível de atenção das 

crianças para o trabalho do professor com esses conteúdos. 

 

 O desenvolvimento de uma criticidade sobre assuntos de Astronomia 

divulgados na mídia, também é um fator que deve ser realçado, visando o 

desenvolvimento de uma alfabetização científica que possa confrontar manchetes 

sensacionalistas com o conhecimento científico. 

 

 Por outro lado, analisando os resultados de uma Tese defendida por Iachel 

em 2013 com uma amostra de noventa e três pesquisadores Doutores de 

Astronomia, localizados através do portal de currículos Lattes, dos quais sete foram 

selecionados como sendo referências nacionais na área de ensino de Astronomia, 

foi feita uma análise das respostas destes últimos sobre a pertinência do ensino de 

conteúdos de Astronomia na escola. Para eles, esse ensino pode ser justificado por 

quatro fatores a saber: i. Aquisição de conhecimentos específicos; ii. 

Desenvolvimento da concepção de como a ciência e o conhecimento são 

construídos; iii. Acesso à cultura científica; iv. Ter consciência de seu lugar no 

espaço e no tempo; (IACHEL, 2013, p.106) 

 

 Com relação ao momento mais adequado para o início de uma educação em 

Astronomia, Bisch em sua tese “Astronomia no Ensino Fundamental: Natureza e 

Conteúdo do Conhecimento de Estudantes e Professores”, cita os resultados 

apresentados por Piaget em sua obra “A Representação do Espaço na Criança” que 

investiga a evolução das representações espaciais das crianças que necessitam de 

um maior grau de relativização espacial, como sendo por volta de 8 a 10 anos. Esse 

momento portanto, corresponderia a faixa etária das crianças que estão 

frequentando o segundo ciclo do Ensino Fundamental, e que já poderiam portanto 

começar a coordenar  mudanças de pontos de vista, necessários para a 

compreensão de muitos conteúdos de Astronomia,  pois segundo Bisch 
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Em  “A Representação do Espaço na Criança”, os autores apresentam pelo 
menos dois resultados que interessam muito de perto a nosso trabalho: 
primeiramente o fato de que a representação do espaço na criança é, 
originalmente, do tipo topológico, e não euclidiano. A criança só inicia a 
conceber um espaço em que distâncias, ângulos, medidas e proporções 
são relevantes, ou seja, um espaço do tipo euclidiano, a partir dos 8-9 anos. 
Em segundo lugar, os autores mostram que a coordenação de diferentes 
pontos de vista, a sua relativização só é atingida pela criança por volta dos 
9-10 anos. 

(PIAGET, JEAN, INHELDER, BARBEL; 1993, apud BISCH, 
1998, p. 113) 
 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCN) de 1997 

enfatizam em relação ao aluno do segundo ciclo do Ensino Fundamental, que “O 

aluno desta fase possui um repertório de imagens e ideias quantitativa e 

qualitativamente mais elaborado que no primeiro ciclo.” 

 

 Enquanto que Tignanelli (1998 apud LANGHI; NARDI, 2005, p.78) afirma 

que, a criança procura “as suas próprias explicações, geralmente sustentadas pela 

sua fantasia, seja mítica ou mística. Se não lhe forem apresentadas outras opções, 

esse pensamento mágico da criança persistirá durante toda a sua vida”.  

 

 Portanto, a introdução de uma abordagem científica mais adequada desde o 

segundo ciclo do ensino fundamental se faz necessária e oportuna nesse estágio de 

desenvolvimento das crianças, para que elas não permaneçam com suas 

concepções alternativas até alcançar estágios nos quais as possibilidades de 

alteração dessas concepções possam ser menores, enfrentando resistências muito 

maiores devido a uma internalização prolongada de suas próprias concepções. 

 

 Ainda nos PCN 1997 encontramos: 
 

Portanto, as crianças chegam à escola tendo um repertório de 
representações e explicações da realidade. É importante que tais 
representações encontrem na sala de aula um lugar para manifestação, 
pois, além de constituírem importante fator no processo de aprendizagem, 
poderão ser ampliadas, transformadas e sistematizadas com a mediação do 
professor. 

(BRASIL, 1997, p. 45) 

 

 Assim a escola tem de assumir duplo papel: de agente mediador capaz de 

ouvir o que a criança tem a dizer sobre os seus saberes a respeito dos fenômenos 
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Astronômicos que presencia diariamente e de agente transformador das concepções 

alternativas detectadas para substituí-las por concepções que mais se aproximem 

dos modelos científicos. 

 

 Em relação à motivação dos estudantes dessa fase em aprender os 

conteúdos de Astronomia, Langui e Nardi, a partir da  interpretação dos discursos 

dos docentes de uma pesquisa feita com uma amostra de professoras dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, relatam que:  

 

Também demonstraram a aceitação e o interesse dos seus alunos em 
aprender este tema, já que muitos de seus conteúdos despertam sua 
curiosidade, principalmente devido a notícias da mídia, embora não se deva 
considerá-las como fonte fidedigna de conteúdos escolares. 
(LANGHI; NARDI, 2005, p.87) 

 

 

2.2 – O QUE ENSINAR SOBRE ASTRONOMIA E AS DIFICULDADES RELATADAS 

PARA ESSA ATIVIDADE DOCENTE. 

 

 

 Diante da constatação de que conteúdos de Astronomia devam ser incluídos 

desde o segundo ciclo do Ensino Fundamental como parte de uma alfabetização 

científica a ser oferecida pela escola, para que as crianças possam se desenvolver 

com um conhecimento científico mínimo para uma inserção em um ambiente cada 

vez mais tecnológico, resta saber quais os conteúdos possíveis de serem 

trabalhados nesse nível de ensino e que desafios são enfrentados pelos 

professores. 

 

 Langui e Nardi (2010, p.212) procuraram responder à pergunta: o que 

ensinar, afinal, sobre Astronomia nos anos iniciais do ensino fundamental? 

Concluíram propondo um conjunto de sete conteúdos básicos e fundamentais de 

Astronomia a serem ensinados nessa etapa de escolarização, baseados em 

propostas, sugestões e resultados de pesquisas em diversas fontes, como cursos de 

instituições de formação inicial, conteúdos de estudo para a Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica, Parâmetros Curriculares Nacionais, artigos sobre ensino 

de Astronomia, entre outros.  
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  Alertando que sua proposta não pretendeu esgotar todos os estudos 

nacionais, propuseram um conjunto de conteúdos para ser trabalhado nessa fase 

escolar visando a compreensão dos fenômenos cotidianos a serem estudados e a 

preparar um alicerce sólido para posteriores estudos. São eles: forma da Terra, 

campo gravitacional, dia e noite, fases da lua, órbita terrestre, estações do ano e 

Astronomia observacional. 

 

A este conjunto, portanto, chamaríamos de Astronomia essencial para o 
ensino fundamental, que se localizariam no âmbito da alfabetização 
astronômica, podendo permear os saberes disciplinares – e os saberes 
didáticos do conteúdo a ser ensinado – de todo o professor que pretende 
atuar neste nível de ensino, dentro de nosso contexto nacional. 

(Langui e Nardi, 2010, p.213) 

 

Ao iniciar seu trabalho com as crianças, o professor deve também considerar, 

que os alunos trazem para a sala de aula alguns conhecimentos prévios ou 

concepções alternativas, sobre os mais diversos fenômenos astronômicos de nosso 

cotidiano como dia, noite, estrelas, planetas, Sol, Lua, Terra, estações do ano, fases 

da Lua, entre outros.  

 

Após fazer um levantamento das concepções alternativas entre seus alunos, 

atitude essa que demonstra para a turma o respeito pelo conhecimento de todos, 

o(a) professor(a) deve trabalhar e valorizar o conceito científico, sem contudo  fazer 

da Ciência uma fonte de verdade absoluta capaz de descrever a realidade última e 

imutável. 

 

Além disso, é importante propor atividades que mantenham o nível de 

motivação inicial, tanto dos alunos quanto o do próprio professor, pois como afirma 

Bisch, 

Assumimos  assim  que  o   objetivo  principal  do ensino de  Astronomia  no 
ensino fundamental não deva ser simplesmente a tradicional aprendizagem 
dos conceitos científicos, embora, evidentemente, isto faça parte, mas antes 
fazer com que os estudantes percebam (tomem consciência de) como a 
natureza é bela, interessante e desconhecida; e, em decorrência, que vale a 
pena engajar-se na aventura de seu conhecimento, de acesso à 
compreensão científica, que isso traz alegria e proporciona uma visão 
ampliada, um desvelamento de nossa posição no universo, de nosso 
planeta, do tempo e do espaço em grande escala em que vivemos, ou seja, 
da moldura cósmica onde se desenrola o drama humano.   

(BISCH,1998, p.256) 
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Logo, o ensino de Astronomia nas séries iniciais deve propiciar um ambiente 

de estudo ao mesmo tempo prazeiroso e produtivo, não apenas oferecendo um novo 

conteúdo, mas envolvendo e conquistando os alunos para esse tipo de saber. 

 

O próprio professor, leva para a sala de aula suas concepções acerca desses 

assuntos, pois como afirmam Langhi e Nardi “O termo ‘concepção alternativa’ faz 

referência a uma ideia sobre determinado fenômeno natural previamente concebida 

por alunos e/ou professores e que é posteriormente trazida para a sala de aula.” 

(LANGHI; NARDI, 2005, p.78)  

 

O termo concepção errônea, não se aplicaria nestes casos, pois esse 

conhecimento não deixa de ser uma espécie de conhecimento do aluno e/ou 

professor(a), que ele usa como modelo particular seu para explicar determinado 

fenômeno. 

 

Ainda segundo Langhi e Nardi, as principais concepções alternativas em 

Astronomia encontradas no ensino em geral são:  

 

as diferenças entre as estações do ano são causadas devido à distância da 
Terra em relação ao Sol; as fases da Lua são interpretadas como sendo 
eclipses lunares semanais; persistência de uma visão geocêntrica do 
Universo; existência de estrelas entre os planetas do Sistema Solar; 
desconhecem o movimento aparente das estrelas no céu com o passar das 
horas, incluindo o movimento circular das mesmas no pólo celeste; 
associam a presença da Lua exclusivamente ao céu noturno, admirando-se 
do seu aparecimento durante certos dias em plena luz do Sol; associam a 
existência da força de gravidade com a presença de ar, acreditando que só 
existe gravidade onde houver ar ou alguma atmosfera. 

(LANGHI; NARDI, 2005, p.78) 
 

 Bisch, Langui, Nardi, Leite e outros da área de ensino de Astronomia, 

investigaram os principais obstáculos enfrentados pelos professores de escolas no 

Brasil, ao lecionar os conteúdos da disciplina de Ciências relacionados à 

Astronomia, para os estudantes do ensino fundamental.  

 

 Eles estão relacionadas principalmente, com a insegurança do professor em 

relação a compreensão do conteúdo a ser trabalhado, pois de acordo com Langhi e 
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Nardi, “Também comprovando carências na formação inicial, especialmente no caso 

de conteúdos, outras investigações relatam algumas ‘deficiências científicas’ 

juntamente com ‘pobreza conceitual’, de professoras.” (LANGHI; NARDI, 2012, p.28) 

 

 Esta constatação, se contrapõe à minha expectativa pessoal e de outros 

autores, que consideram que um professor deve ter um conhecimento mínimo e 

suficiente para exercer sua profissão com segurança, expectativa esta também 

manifestada por Carvalho e Gil-Pérez quando afirmam 

 

Se existe um ponto em que há um consenso absolutamente geral entre os 
professores – quando se propõe a questão do que nós professores de 
Ciências, devemos “saber” e “saber fazer” – é, sem dúvida, a importância 
concedida a um bom conhecimento da matéria a ser ensinada. 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 21) 
 

Portanto torna-se previsível que, 
 

A existência da deficiência de conteúdos na formação do docente 
geralmente implica em geração de dificuldades durante o seu ensino para 
as crianças. Em poucas palavras: para se ensinar conteúdos, é necessário 
conhecer bem esses conteúdos. Contudo, eles precisam ser trabalhados 
adequadamente, o que pode ser conseguido por uma transposição didática 
e metodologias de ensino apropriadas para cada realidade.  
(LANGHI; NARDI, 2005, p.88) 

 

Como conhecimento mínimo ou suficiente para que um professor possa se 

sentir seguro no seu trabalho de sala de aula, podemos considerar inicialmente o 

que afirma Langhi,  

 

Deste modo, chamamos de conhecimento profissional docente aquele 
conjunto de conhecimentos (ou saberes) que o professor deve dominar para 
exercer o seu trabalho como um profissional da educação. 

(LANGHI, 2009, p. 69) 

 

 Cristina Leite, aponta que as inseguranças dos professores em seu trabalho 

com o conteúdo de Astronomia, podem se referir a conteúdos relativamente muito 

simples, como podemos perceber no texto de sua dissertação,  

 

Foi uma grande surpresa para nós a dificuldade do professor em explicar, 
inclusive, o fenômeno dia e noite. Acreditávamos que este tema era simples 
e compreendido por todos. No entanto, observamos duas respostas 
bastante vivenciais e, dentre as científicas não sabemos, ao certo, se as 



26 

respostas sintéticas do tipo rotação da Terra são verdadeiramente 
compreendidas ou se são meras repetições dos livros didáticos. 

(LEITE, 2002, p.91) 

 

 Essa limitação, em relação à explicação do fenômeno do dia e noite, 

também pôde ser detectada ainda mais cedo na formação das futuras professoras 

por Batista, quando analisou os resultados de uma pesquisa realizada com dez 

estudantes dos últimos anos de um curso de ensino médio de formação de 

professoras para os anos iniciais do ensino fundamental quando afirma que: 

 

Em outra questão, levantamos o questionamento sobre a sucessão dos dias 
e noites, onde questionada deveriam, com base em seus conhecimentos e 
em suas observações, descreverem uma explicação para o fenômeno. O 
resultado encontrado em nossos dados foi que 60% das alunas (6 alunas) 
ou escreveram não sei, ou deixaram em branco. Apenas 40% da alunas (4 
alunas) apresentaram alguma explicação para o fenômeno. Das quatro 
alunas que apresentaram alguma resposta para a pergunta, apenas uma 
apresentou uma resposta coerente para o fenômeno.  
(BATISTA, M. C. 2016. p. 92) 

 

 Outro conteúdo que também aparece frequentemente nas pesquisas como 

sendo um item que causa insegurança nos professores, diz respeito a concepção de 

que a Terra  possui um achatamento perceptível nos polos que pode ser 

representado em desenhos, como detectado por Bisch, que escreveu 

 

Contudo, os desenhos mostraram que a maioria das professoras que 
acreditavam que a Terra era achatada nos polos, imaginavam que este 
achatamento seria, de fato, bem pronunciado, ou seja, não seria apenas um 
leve achatamento, quase imperceptível, mas um achatamento acentuado, 
evidente e facilmente visível nas representações da Terra. 

(BISCH,1998, p.135) 

 

 A concepção da inexistência de uma vertical absoluta no espaço, parece ser 

outro conceito que precisa ser enfatizado em materiais para  professores, pois, como 

afirma Bisch, 

 

Teremos oportunidade de verificar a manifestação desta mesma ideia, da 
existência de uma vertical absoluta, válida para toda a Terra, e mesmo para 
o espaço a sua volta, que orienta-se ao longo do eixo que passa pelos 
polos, em inúmeros outros momentos ao longo desta nossa análise. Com 
efeito, ela parece constituir um dos mais fortes e arraigados pressupostos 
utilizados por algumas professoras em sua representação do universo. 

(BISCH,1998, p.140) 
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  A origem de muitos dos obstáculos ao ensino de Astronomia nos anos 

iniciais podem estar relacionadas a formação dos professores no Brasil. Segundo 

Langhi e Nardi, baseados em dados de uma pesquisa realizada pelo INEP em 2006,  

 

Os formados em cursos completos de graduação, eram de 484.742 (estas 
são as informações mais atualizadas disponíveis até a elaboração deste 
texto). Isto significa que, em termos de percentagem, cerca  de 42% dos 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental, em exercício no país, 
não cursaram, em 2006, uma graduação, a qual se constitui em uma 
importante trajetória formativa docente, normalmente  denominada de 
formação inicial.  
(LANGHI; NARDI, 2012, p.49)  

 

 Não se trata porém de negar a capacidade das professoras em trabalhar 

com o tema de Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental mas, como 

apontou Batista (2016) “Dessa forma, entendemos que o ponto crítico não é a falta 

de capacidade do corpo docente mas sim o seu despreparo para ministrar 

conteúdos dessa área, os quais carecem de aprimoramentos.”(BATISTA, M. C. 

2016. p. 92) 

 

  Mesmo que muitos professores busquem auxílio em livros didáticos de 

Astronomia, sabemos que suas limitações podem não contribuir para a resolução de 

todos as dúvidas pois, segundo Longhini, 

 

Ao levarmos em consideração que a nossa visão é limitada para grandes 
distâncias, que a exposição de conteúdos de livros didáticos, possui sua 
natureza bidimensional e que as aulas tradicionais, com ênfase na utilização 
de esquemas desenhados no quadro negro, também possuem natureza 
bidimensional, podemos assegurar que se pode ‘aprender’ e ‘ensinar’ quase 
toda a Astronomia contida nos materiais instrucionais sem uma real 
compreensão da forma geométrica dos astros.  
(LONGHINI, 2010, p.145) 

 

 Em um estudo recente sobre o ensino de astronomia na formação inicial de 

professores dos anos iniciais, Batista analisou os conteúdos de Astronomia, 

presentes em vinte e três obras da disciplina de Ciências aprovadas  no PNLD 2013 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental e apontou que 

Ainda com relação ao ensino da astronomia nos anos iniciais do ensino 
fundamental, ficou evidente em nossa análise a disparidade da abordagem 
do tema. Alguns autores se referem aos conceitos dessa área de forma 
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científica enquanto outros a tratam de forma lúdica/fictícia, dando, por 
exemplo, vida a seres inanimados, como lua e planeta que conversam. 
Assim, o ensino desse tema acaba se desenvolvendo, muitas vezes, de 
maneira equivocada permitindo o surgimento ou a persistência de ideias de 

senso comum.(BATISTA, M. C. 2016. p. 129) 
 

 Assim, os livros didáticos acabam constituindo outra referência, sem dúvida 

importante para a aquisição de concepções alternativas, por parte dos professores,  

como afirma Langhi,  

 
Ainda  como  uma  possível  origem  de  concepções alternativas, há de se 
acrescentar os sérios erros conceituais encontrados em livros didáticos, que 
acabam por definir ou moldar o perfil das concepções de alunos e docentes, 
embora este tema mereça um tratamento diferenciado sob um novo 
capítulo.  
(LANGHI, 2004, p.51) 

 

Algumas das críticas aos materiais didáticos tradicionais, com relação aos 

conteúdos de Astronomia, dizem respeito aos erros conceituais, representações 

gráficas sem a devida interpretação quanto às suas limitações, utilização de escalas 

incorretas ou ausência de ressalvas quanto a sua proporção, poucas sugestões de 

atividades práticas ou de observação, entre outras. 

 

Com relação aos erros conceituais que podem ser encontrados nos livros 

didáticos de ciências, Langui e Nardi destacam 

 

Dentre  outros  erros  conceituais  em  Astronomia  encontrados  nos  livros 
analisados, pode-se destacar brevemente os seguintes conteúdos: 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 e características 
planetárias. 

(LANGHI, 2004, p.54) 

 

Alguns livros didáticos trazem, a ilustração da órbita terrestre em torno do Sol, 

usando uma visão em perspectiva ou lateral. Geralmente, vem acompanhada de 

uma explicação que se trata da ilustração da órbita terrestre, cuja forma é a de uma 

elipse  pouco achatada, com o Sol em um dos focos.  

 

Devido à distorção provocada pelo desenho em perspectiva lateral, os 

professores tendem a interpretar essa distorção, como sendo uma característica da 
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órbita, que então é frequentemente assimilada como se fosse uma elipse muito 

achatada. Se nenhuma explicação adicional, como uma legenda, acompanhar a 

ilustração, alertando para as verdadeiras causas da distorção, o professor e/ou o 

aluno, podem ser induzidos ao erro conceitual.  

 

Para que erros de interpretação sejam minimizados, devemos evitar esse tipo 

de representação em perspectiva pois, segundo Langui “A representação usual do 

Sistema Solar em perspectiva acentua a forma elíptica das órbitas planetárias, 

impedindo a percepção de que a órbita terrestre, assim como as órbitas da maioria 

dos planetas, é quase circular.” (LANGHI, 2004, p.72) 

 

Langui e Nardi (2005) através de uma pesquisa com uma amostra de 

professoras de características variadas tais como idade, tempo de experiência, 

instituições escolares e cursos de graduação, puderam registrar os obstáculos 

relatados por elas, quanto as fontes de informação utilizadas.   

 

Os dados da pesquisa evidenciaram que os problemas mais recorrentes entre 

o grupo pesquisado foram: 

 

confiança nos livros didáticos é quebrada ao serem expostos seus erros 
conceituais de Astronomia; quantidade reduzida de literatura com linguagem 
acessível que trata de fundamentos de Astronomia e métodos de ensino 
para os anos iniciais do Ensino Fundamental; não se encontram critérios 
quanto à seleção confiável de publicações paradidáticas e de páginas 
eletrônicas na internet; tempo desperdiçado durante a procura não 
direcionada de outras fontes informais de ensino: outros livros didáticos, 
livros paradidáticos, revistas, jornais, internet, filmes, programas de TV, 
palestras locais, outros professores, institutos do setor, e astrônomos. 

(LANGHI; NARDI, 2005, p.88) 
 

Como consequência destas dificuldades detectadas podemos prever e 

entender situações como as mencionadas por Langhi e Nardi, 

 

Partindo para o outro extremo, esta situação de insegurança com relação à 
Astronomia pode levar o professor à omissão total do seu ensino de 
conteúdos dessa natureza: o ensino de Astronomia é insipiente muito pouco 
ou quase nada é ensinado nas escolas.  
(LANGHI; NARDI, 2012, p.95) 

 Por outro lado, é necessário inicialmente saber o que os professores 

conhecem, pois como afirma Leite, 
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Para um trabalho de formação continuada de professores de Ciências 
nesse tema de Astronomia, além desses dados, é necessário também 
conhecer o que eles sabem, ou seja, compreender a sua Astronomia, que 
elementos compõem esse universo intuitivo, como eles se articulam, como 
é a visão construída através das observações do cotidiano, intermediada 
pelos livros didáticos e informações veiculadas por meios de comunicação e 
divulgação científica como jornais, televisão e revistas.  

(LEITE, 2002, p.7) 

 

 Mas essa formação deveria ser planejada para que ocorresse no contexto 

escolar, por um longo período, oferecendo suporte ao professor em suas reais 

necessidades, pois ela ainda é, segundo indicam os resultados do estudo de Iachel, 

deficiente e paliativa, 

 

Temos visto o número de cursos de formação continuada crescer ao longo 
dos últimos anos. Muitas dessas ações nos parecem ser de curta duração, 
criam expectativas em seus participantes e depois se afastam do contexto 
escolar, colaborando, cada vez mais, para aprofundar o abismo entre os 
pesquisadores e os professores da educação básica.  
(IACHEL, 2013, p.118) 

 

 Além disso, o estudo bibliográfico descrito ao longo de sua pesquisa, bem 

como as inferências relativas a análise das falas dos entrevistados, auxiliaram  

Iachel a elaborar um rol de quatorze anseios e preocupações que deveriam ser 

observados para uma proposta de melhoria das ações de formação continuada, que 

ele intitula como “Atributos Básicos da Educação Continuada para o Ensino de 

Astronomia”, entre os quais destaco cinco deles neste trabalho: adotar atividades 

práticas;  priorizar a formação continuada de pedagogos; produzir material didático 

condizente com as necessidades docentes; refletir sobre um ementário mutável; 

primar pela qualidade, e não pela quantidade. 

(IACHEL, 2013, p.119) 

 

 Portanto a preocupação com o distanciamento das reais necessidades das 

professoras para o ensino dos conteúdos de Astronomia, deve estar sempre 

presente na elaboração de materiais didáticos pelos autores e pelos especialistas 

em ensino de Astronomia, pois como afirma Iachel,  

Existem materiais didáticos, como livros, roteiros de experimentos, 
apostilas, etc. voltados ao ensino de Astronomia. Todavia, indagamo-nos: 
Todos os materiais didáticos para esse fim poderiam ser utilizados em 
práticas de ensino? A despeito da necessidade de investigação relacionada 
à inquietação proposta, entendemos que seria importante que os próprios 
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professores elaborassem seus materiais didáticos, a partir dos 
conhecimentos obtidos na atividade de formação continuada, por 
conhecerem os contextos nos quais se envolvem, ou seja, por 
experimentarem a realidade da sala de aula diariamente. 

(IACHEL, 2013, p.120) 

 

 Entretanto a possibilidade de que o planejamento, pesquisa e elaboração de 

um material didático seja feito pelo próprio professor, pode enfrentar obstáculos 

variados, que incluem desde limitações de tempo, até falta de materiais 

bibliográficos disponíveis e confiáveis ou mesmo de acesso a Internet em escolas ou 

localidades mais isoladas e distantes, entre tantos outros problemas.  

 

As limitações apontadas estão, não somente relacionadas ao pouco 

conhecimento do professor dos fenômenos astronômicos, mas também envolve 

dificuldades de metodologias e materiais adequados para a abordagem de alguns 

temas como as Fases da Lua, as Estações do Ano, os Eclipses entre outros.  

 

 Sem dúvida trata-se de um problema desafiador conciliar a necessidade da 

inclusão de conteúdos de Astronomia na educação básica, modificar e superar as 

concepções prévias dos alunos e professores, nem sempre corretas, devido à uma 

formação acadêmica, muitas vezes inadequada ou incompleta, e que na maioria das 

vezes não aborda os conteúdos específicos da Astronomia, e ainda levando em 

conta a existência de erros conceituais em materiais didáticos utilizados pelos 

professores e a realidade material da maioria das escolas e alunos.  

 

 Nesse sentido a elaboração de um material didático levando-se em conta os 

resultados publicados na literatura científica da área de ensino de Astronomia, 

contribuirá para uma maior aproximação deste trabalho com a realidade das salas 

de aula.  
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3. DOCUMENTOS OFICIAIS E ANÁLISE PARCIAL DOS PLANOS DE ESTUDO 
    DAS ESCOLAS DE PASSO FUNDO. 

 
 

3.1  DOCUMENTOS OFICIAIS NACIONAIS 
 
 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental do 

primeiro e segundo ciclo, não estabelecem conteúdos específicos de Astronomia a 

serem trabalhados, neste nível de ensino, mas garante sua presença, quando 

estabelece que:  

 

A grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas científicas, como 
a Astronomia, a Biologia, a Física, as Geociências e a Química, assim como 
dos conhecimentos tecnológicos, deve ser considerada pelo professor em 
seu planejamento. 

(BRASIL, 1997, p. 33) 

 

 Entretanto, cabe ressaltar que esse documento, apenas sugere conteúdos 

que devem ser abordados pelos professores em sala de aula, não se constituindo 

em um limitador do trabalho do professor, pois, os mesmos PCN, afirmam: 

 

Ao professor cabe selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo 
a promover um avanço no desenvolvimento intelectual do aluno, na sua 
construção como ser social. 

(BRASIL, 1997, p. 28) 

 

 Por outro lado, ao consultar o Guia de Livros Didáticos do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2016 de Ciências do Ensino Fundamental, 

anos iniciais, encontramos a seguinte recomendação: 

 

Algumas temáticas como: Vida nos Ambientes; Ser Humano e Saúde; 
Materiais e Transformações; Sistema Solar e Terra, ainda que não 
obrigatórias, devem estar, de alguma forma, contidas nos conteúdos 
abordados, propiciando aproximações com conceitos básicos das Ciências 
da Natureza (Biologia, Física, Química, Astronomia e Geociências). 

(Guia PNLD, 2016, p. 14) 

 

 O mesmo Guia do PNLD de 2016, considera como um dos critérios 

específicos para o componente curricular Ciências a presença, nas coleções, de: 
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Elementos voltados para uma 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); 

(Guia PNLD, 2016, p. 16) 
 
 

3.2  DOCUMENTOS OFICIAIS ESTADUAIS 
 
 

No Estado do Rio Grande do Sul, não existem Diretrizes Curriculares 

Estaduais para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A Proposta Curricular desse  

estado apresenta os conteúdos de Astronomia para Ciências do Ensino 

Fundamental em dois ciclos, sendo o primeiro ciclo correspondente ao 6º e 7º anos 

e, o segundo ao 8º e 9º anos. 

 

Para os anos finais do Ensino Fundamental, segundo Albrecht (2012), os 

conteúdos de Astronomia presentes na Proposta Curricular do Estado do Rio 

Grande do Sul trabalhados pelas disciplinas de Ciências e Geografia estão 

reproduzidos na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Reprodução do quadro com os conteúdos de Astronomia presentes na Proposta 
Curricular do Estado do Rio Grande do Sul trabalhados pelas disciplinas de Ciências, Geografia e 
Física 

Fonte:  (ALBRECHT, 2012, p.53) 
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Também é importante destacar que a elaboração dos currículos deve ser uma 

tarefa coletiva, ultrapassando as orientações oficiais, pois segundo Albrecht 

 

[...] o currículo deve ser entendido como algo coletivo, abrangendo além das 
políticas públicas para a Educação Básica toda a comunidade escolar. Os 
diálogos entre as diferentes instâncias que elaboram e implementam o 
currículo necessitam ser estreitados, para dar mais espaço a ação dos 
professores que estão em sala de aula. 

(ALBRECHT, 2012, p.43) 
 

Assim, as escolas estaduais, com a participação da equipe pedagógica e os 

professores dos anos iniciais são responsáveis, segundo informações fornecidas 

pela 7ª Coordenadoria Regional de Educação de Passo Fundo, por elaborar seus 

Planos de Estudo que deverão conter inclusive, os conteúdos a serem trabalhados 

em cada nível de ensino e disciplina, respeitando os PCNs para o Ensino 

Fundamental e a autonomia escolar prevista na legislação. 

 

Essa informação, confirma o que já detectava Albretch em 2012, quando ao 

estudar as Propostas Curriculares dos estados da Região Sul afirma e pergunta, 

 

Em todas as Propostas Curriculares dos estados da Região Sul, a 
autonomia dada aos professores para a seleção de conteúdos é muito 
evidente. Apesar de ser algo extremamente bom é importante perguntar: 
Onde o professor buscará os conteúdos mais específicos e qual ênfase 
pode ou deve ser dada aos conteúdos selecionados? 

(ALBRECHT, 2012, p.28) 
 

Portanto, ao consultar toda a bibliografia utilizada neste trabalho e a 

legislação vigente, não foi possível detectar uma proposta curricular oficial ou única 

para os conteúdos de Ciências no segundo ciclo do Ensino Fundamental, que 

norteie o trabalho escolar com os alunos, dos conceitos de Astronomia, nesse nível.  

 

Pode-se inicialmente, formular a hipótese de que em algumas situações, na 

ausência de uma regulamentação específica do assunto e da existência de uma 

orientação, apresentada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que propicia 

liberdade para a escolha dos conteúdos a serem trabalhados pela professora em 

suas turmas, e de orientações emanadas dos órgãos estaduais de que as escolas 

locais devem elaborar seus planos de estudo, contendo inclusive os conteúdos a 

serem trabalhados em cada disciplina, que ela própria acabe escolhendo o rol de 
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conteúdos contido no livro didático adotado, como seu próprio rol de conteúdos a 

serem efetivamente trabalhados em sala de aula.  

 

 Essa hipótese pôde ser parcialmente investigada, no momento da leitura dos 

Planos de Estudo das quatro escolas participantes deste trabalho. 

 

 

3.3  PLANOS DE ESTUDO DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DESSE ESTUDO 
 

 

Para a realização deste trabalho com as professoras da amostra, procurei o 

auxílio da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (7ª CRE) de Passo Fundo, me 

identificando com a carteira de estudante da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, como estudante de Pós Graduação interessado em realizar uma pesquisa 

de dissertação de mestrado em algumas escolas públicas estaduais da região.  

 

Uma primeira carta de apresentação (ANEXO A) esclarecendo que tratava-se 

de uma pesquisa para uma dissertação de mestrado na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, me foi concedida pela 7ª CRE, para que as direções das escolas 

me permitissem ter acesso às professoras, durante o horário das aulas, algumas no 

período da manhã e outras no período da tarde.  

 

A carta foi depois modificada (ANEXO B), para incluir uma orientação de que 

eu poderia ter acesso também aos planos de estudo das escolas, que são públicos e 

podem ser consultados por qualquer pessoa. Isso permitiu investigar se nos planos 

de estudo das quatro escolas pesquisadas, existe previsão do trabalho com 

conteúdos de Astronomia na disciplina de Ciências do 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental. Além disso foi possível coletar informações sobre quais os conteúdos 

de Astronomia estavam previstos nos respectivos planos de estudo para serem 

abordados em sala de aula com os alunos deste nível de ensino.  

 

As escolas envolvidas na pesquisa serão denominadas, na sequência deste 

trabalho, pelos algarismos 1,2,3 e 4 em negrito. 
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Analisando os planos de estudo da escola 1, verificou-se que em nenhum 

momento, existe a previsão do trabalho com conteúdos de Astronomia durante todo 

o segundo ciclo  do Ensino Fundamental, na disciplina de Ciências.  

 

 O mesmo se pode concluir ao analisar os planos de estudo do 4º ano da 

escola 2.  

 

 Entretanto, quando se analisa os planos de estudo da escola 2 para o 5º 

ano, constata-se a presença dos seguintes conteúdos de Astronomia para serem 

trabalhados no 1º trimestre: Planetas e Satélites; Galáxias e Estrelas; Os Planetas e 

Sistema Solar. 

 

 Nos Planos de Estudo da escola 3, foi possível identificar a previsão do 

trabalho com conteúdos de Astronomia. A Matriz de Competências e Habilidades do 

4º ano do segundo ciclo, prevê para ser trabalhado no 3º trimestre, o conteúdo: 

Planeta: Nosso Planeta no Espaço, Movimentos da Terra.  

 

 No mesmo documento consta que a habilidade a ser desenvolvida no 

referido trimestre, que está relacionada à Astronomia é: Conhecer a localização do 

planeta Terra em relação ao Sol e a Via Láctea;  

 

 Ainda de acordo com essa mesma Matriz, a competência a ser desenvolvida 

relacionada à Astronomia seria: conhecer o planeta Terra e seus movimentos. 

 

 Já para o 5º ano do segundo ciclo da escola 3, embora no Plano de Estudos 

esteja previsto o trabalho com o eixo “Terra e Universo”, em nenhum dos trimestres 

foi relacionado algum conteúdo referente à área de Astronomia. 

 

 Com relação à escola 4, também nenhum conteúdo de Astronomia foi 

relacionado nos planos de estudo do 5º ano. No 4º ano, foram relacionados pelas 

professoras que elaboraram o plano de estudos dois conteúdos: O universo; A 

Terra. Mas, não havia nenhum detalhamento de abordagem destes assuntos.  
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 Um quadro de planos de estudo, por ano e por escola pode então ser 

construído, visando mostrar o panorama geral do planejamento do trabalho com 

conteúdos de Astronomia nas quatro escolas participantes desta pesquisa. 

 

Quadro 1 – Conteúdos de Astronomia nos planos de estudo das escolas participantes da 
pesquisa. 

 
 

4º Ano                5º Ano           

Escola 1 NENHUM CONTEÚDO NENHUM CONTEÚDO 

Escola 2 NENHUM CONTEÚDO Planetas e Satélites; Galáxias e 
Estrelas; Os Planetas e Sistema 
Solar. 

Escola 3 Planeta: Nosso Planeta no Espaço, 
Movimentos da Terra. conhecer o 
planeta Terra e seus movimentos 
Conhecer a localização do planeta 
Terra em relação ao Sol e a Via 
Láctea;  

NENHUM CONTEÚDO 

Escola 4 NENHUM CONTEÚDO O universo; A Terra 

Fonte: autor 

 

 No capítulo 4, será feita uma descrição do produto desse trabalho, suas 

características gerais, principais concepções alternativas abordadas e as estratégias 

utilizadas para a modificação dessas concepções, procurando aproximá-las dos 

conceitos científicos, além da avaliação que foi utilizada para validá-lo. 
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4 O PRODUTO PARA OS PROFESSORES 

 

 

4.1 A PRODUÇÃO DO MATERIAL 

 

 

 No capítulo 1 reunimos informações na literatura científica da área de ensino 

de Astronomia que abordam as principais concepções alternativas no ensino desta 

Ciência, erros conceituais propagados por livros didáticos e outros problemas 

relatados por professores nas pesquisas realizadas com estes profissionais.  

 

 No capítulo 2 investigamos os documentos oficiais, bem como os planos de 

estudo das escolas do município de Passo Fundo (RS) que fizeram parte da amostra 

de dados para este trabalho. Analisadas essas informações, foi elaborado um 

material de Astronomia básica, com ênfase nos seguintes conteúdos: forma da 

Terra, campo gravitacional, dia e noite, fases da lua, órbita terrestre, estações do 

ano e Astronomia observacional elencados anteriormente na Astronomia Essencial 

de Langui e Nardi. Este material foi elaborado, com o propósito de servir de apoio 

para os professores planejarem suas aulas de Ciências relativas aos conteúdos de 

Astronomia, visando não somente ampliar seus conhecimentos, mas também 

fornecer-lhes também orientações didáticas e sugestões de atividades.  

 

 Vários outros conteúdos referentes aos componentes do Sistema Solar e a 

observação de constelações, foram acrescentados, tendo em vista que trata-se de 

um material para professores, priorizando aqueles conteúdos citados nos trabalhos 

de Bisch, Leite, Langui, Nardi, Longuini, Iachel e Batista, como conteúdos que geram 

dúvidas e inseguranças aos professores. 

 

 O material inicia com uma breve descrição de sua estrutura, enfatizando a 

separação entre o texto principal e as orientações para o professor e as sugestões 

de trabalho. Reforça-se a importância da observação astronômica sempre que 

possível pelo professor incluindo os registros dessas observações. Orienta-se que 

para maiores informações sobre a elaboração do material, deve-se consultar esta 
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Dissertação de Mestrado no repositório digital da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR). 

 

 O material contém ainda, ao final do texto principal, Sugestões de Trabalho 

(S.T.), ou seja, um conjunto de atividades para serem realizadas com os estudantes 

levando em conta a realidade dos professores, pois conforme Leite adverte, 

 

Podemos dizer que, se quisermos um ensino de Astronomia mais efetivo, 
precisamos urgentemente de cursos que promovam uma educação básica. 
De nada adianta tentar ensinar as estações do ano, ou as fases da Lua, 
numa Terra plana, ou numa Lua disco.  

(LEITE, 2002, p.110) 

 
 Orientações Pedagógicas (O.P.) são disponibilizadas ao final do material 

para incluir informações adicionais e ressaltar alguns aspectos do ensino de 

Astronomia que são frequentemente citadas como origem de concepções 

alternativas pelas professoras.  

 

 Essas Orientações Pedagógicas, bem como as Sugestões de Trabalho, são 

numeradas e referenciadas no texto principal para posterior consulta pelas 

professoras, visando com essa estratégia manter a continuidade do material como 

um todo, com o objetivo de tornar sua leitura mais fluida e agradável. Dessa forma o 

leitor pode, de acordo com sua escolha, interromper a leitura para consultar as 

orientações quando elas são indicadas ou, se preferir, continuar sua leitura até o 

final, para só depois consultar as orientações. 

 

 Essa escolha de organização atende as observações de que  

 

A presença da Astronomia na formação de professores não deveria 
simplesmente resumir-se em apenas conteúdos, mas é necessário que se 
inclua ainda sugestões e orientações didáticas organizadas e definidas em 
função das diferentes realidades e necessidades dos docentes. 

(LANGHI; NARDI, 2005, p. 80)  
 

 Com isso, o material fornece informações precisas e organizadas, sobre os 

principais conteúdos trabalhados pelas professoras neste nível de ensino, auxiliando 

e contribuindo para suas aulas de Astronomia, pois “O docente não preparado para 
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o ensino da Astronomia durante sua formação promove o seu trabalho educacional 

com as crianças sobre um suporte instável.(LANGHI; NARDI, 2005, p. 84) 

 

 Dessa forma, o material elaborado neste estudo contribui para a superação 

por parte do professor de suas dificuldades relacionadas ao ensino de Astronomia, o 

que influenciará positivamente na aprendizagem dos alunos. 

 

 Logo no início do texto principal, na descrição do Sistema Solar, é enfatizado 

que o Sol é a única estrela desse sistema, deixando claro que além dos planetas e 

satélites, ele possui planetas anões, asteroides, cometas, e outros objetos sujeitos à 

ação da força gravitacional do Sol. Nas orientações 1 e 2 para o professor, foram 

destacadas representações inadequadas do Sistema Solar que devem ser evitadas, 

contendo outras estrelas animadas entre os planetas, planetas alinhados e muito 

próximos entre si, alertando que essas representações podem induzir o aluno a 

concepções erradas. 

 

 Nas orientações para o professor, é enfatizado a forma esférica das estrelas, 

planetas e da Lua, semelhante a uma bola de bilhar. Um vídeo de física, de um site 

de divulgação de ciência com legendas em português é sugerido para uma 

exposição mais completa sobre a percepção que temos a olho nu, da forma das 

estrelas no céu, que aparentam possuírem pontas. 

 

  Orienta-se para a realização da sugestão de trabalho com os alunos com 

elementos concretos em forma de discos, esferas, cilindros e circunferências para 

que os alunos possam manipulá-los e visualizá-los de ângulos e distâncias 

diferentes, permitindo uma melhor avaliação tridimensional de suas características 

para comparação com os astros a serem representados posteriormente no papel ou 

quadro.  

 

 Após um alerta para os riscos de se olhar diretamente para o Sol, uma 

orientação para o professor fornece informações sobre materiais e procedimentos 

adequados para a observação solar. Em seguida, o professor é convidado a realizar 

uma atividade rotineira de observação do nascer e ocaso do Sol ao longo do ano, 

tendo orientações sobre como proceder e a respeito da importância dos registros. 
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 Para a representação das órbitas planetárias, na orientação para o 

professor, sugere-se que ela seja feita em perspectiva superior, com o desenho de 

órbitas aproximadamente circulares, com diferentes espaçamentos entre elas, 

evitando-se a perspectiva lateral com aparência de órbita elíptica acentuada. 

 

 Com relação aos planetas do Sistema Solar, enfatiza-se o fato de que cinco 

são visíveis a olho nu e que eles podem ser mais facilmente localizados no céu com 

a ajuda do Software gratuito Stellarium, disponível através do download do programa 

em um endereço eletrônico fornecido no material. Ao final das orientações para o 

professor, está indicado um conjunto de vídeo aulas do Astrônomo João Batista 

Canalle disponíveis na Internet, que ensinam a utilizar o software.  

 

Ao elaborar atividades de Astronomia lembramos que muitos professores, 

talvez nunca tiveram a oportunidade, durante a sua trajetória de formação, de 

realizar atividades no espaço tridimensional respeitando algumas proporções, o que 

certamente constitui um momento único de reflexão e crescimento profissional, pois 

como enfatiza Longhini, 

 

Ao realizar a construção do Sistema Solar em escala de tamanho e 
distância, simultaneamente, pudemos ouvir uma série de comentários nos 
quais foi possível perceber a construção de uma outra relação com o 
espaço. A perplexidade dos professores tanto em relação aos tamanhos 
quanto às distâncias aos planetas nos mostrou que eles pareciam se 
deparar com uma realidade nunca antes imaginada. 

(LONGHINI, 2010, p.155) 
 

 Portanto, quatro sugestões de trabalho são fornecidas para que o professor 

possa através de materiais concretos muito simples, trabalhar com modelos 

tridimensionais em escalas apropriadas, os tamanhos, distâncias e órbitas 

planetárias. Todas as atividades utilizando materiais concretos, procuram atender as 

observações de pesquisadores da área de ensino de Astronomia, como Leite que 

afirma, “A compreensão de conteúdos da Astronomia exige conhecimentos 

espaciais, isto é, estabelecer relações no espaço tridimensional, seja em termos de 

profundidade, seja em termos de distâncias e tamanhos relativos.” (LEITE, 2002, 

p.08)  
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 Também são sugeridas atividades para simular o movimento de translação 

dos planetas em torno do Sol e a construção de um miniplanetário com os modelos 

em escala construídos em atividades anteriores, pois como afirma Leite, 

 

Compreendemos que as proposições experimentais de construção do 
Sistema Solar em escala, por exemplo, ou simulações de movimento com o 
corpo de translação e rotação e a extrapolação para os movimentos dos 
astros sugerem ao aluno uma compreensão mais concreta de elementos 
muito difíceis de analisar e visualizar apenas na faceta teórica. 

(LEITE, 2006, p.60) 
 

 Uma sugestão de trabalho foi proposta para simular com os alunos os 

fenômenos do dia e da noite, com a utilização de bolas de isopor para representar a 

Terra e a Lua, um palito de madeira para representar o eixo imaginário da Terra e 

uma lanterna. Durante essa atividade orientamos o professor para que retome com 

os alunos o conceito de esfera, sem achatamento perceptível para representar a 

forma da Terra e que fixe alguns bonecos espalhados em sua superfície para 

reforçar que a atração da Terra é exercida sempre para o centro de nosso planeta, 

independente da posição em que nos encontramos em sua superfície. Uma 

orientação para o professor alerta para o fato de que o movimento de rotação 

acontece com todos os outros planetas e satélites, incluindo a Lua. 

 

 Na abordagem do fenômeno das estações do ano, foi incluída uma 

orientação para o professor alertando-o de que a variação da distância da Terra ao 

Sol, em sua órbita elíptica entre o afélio e o periélio não pode explicar a grande 

variação climática na Terra. 

 

 São fornecidos dois links com os endereços eletrônicos de um artigo da 

revista Física na Escola e de um vídeo ensinando a desenhar a órbita da Terra em 

escala, para levar o professor a refletir sobre a influência da forma da órbita da Terra 

nas estações do ano. 

 

 Ao longo do texto principal, uma discussão detalhada com várias ilustrações 

analisando a influência da inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em 

relação à perpendicular ao plano de sua órbita em torno do Sol foi incluída, para 

explicar o fenômeno das estações do ano. Em outra orientação para o professor, 
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uma simulação eletrônica bastante intuitiva, produzida por uma universidade 

americana é indicada para visualizar uma representação mais completa sobre a 

variação da iluminação e do aquecimento da Terra em seu movimento de translação 

ao redor do Sol. 

 

 Um vídeo feito pela tripulação da nave Apollo 15 em 1971, foi sugerido em 

outra das orientações para o professor, a fim de demonstrar como ocorre a queda de 

uma pena e um martelo na superfície da Lua, que caem com a mesma aceleração 

apesar da atmosfera da Lua ser muito rarefeita.  

 

 Uma fotomontagem foi incluída no texto principal para exibir o lado visível e 

o lado oculto da Lua fotografados de uma astronave, iluminados pela luz solar. Outra 

fotomontagem, ilustra as 29 aparências da Lua em seu movimento em torno da 

Terra.  

 

 Uma orientação para o professor, sugere uma observação por vários dias da 

aparência visível da Lua, procurando comparar os registros das observações com as 

aparências sugeridas na fotomontagem presente no texto principal. A mesma 

atividade é indicada como sugestão de trabalho com os alunos, mas alertando que 

sempre devem estar acompanhados de um adulto.  

 

 O fenômeno dos eclipses do Sol e da Lua são explicados utilizando-se de 

ilustrações que mostram como o plano de órbita da Lua em torno da Terra é 

inclinado em relação ao plano de órbita da Terra em torno do Sol.  Por isso nem 

sempre nas luas Cheia e Nova ocorrem eclipses da Lua e do Sol.  

 

 Representações de tamanhos e distâncias em escalas adequadas são 

ilustradas ao longo do texto principal, para proporcionar uma comparação correta de 

várias dimensões astronômicas.  

 

 Todas as imagens utilizadas, são acompanhadas de legendas com 

informações sobre escalas, posicionamento, cores ou perspectivas. Uma nota de 

rodapé foi utilizada para esclarecer que as cores das imagens utilizadas em 
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Astronomia, frequentemente passam por processamento digital alterando suas 

características originais 

 

 Sugestões de endereços eletrônicos de fontes confiáveis, que levam a 

leituras, vídeos e simulações são sugeridas ao longo do texto para o professor, com 

o objetivo de ampliar conceitos e informações. 

 

 Características sobre outros objetos e estruturas do Sistema Solar foram 

incluídas para que o professor possa se atualizar com informações referentes as 

descobertas feitas por missões espaciais, que alcançaram regiões até 

recentemente, menos exploradas. 

 

Uma atividade de observação das principais estrelas de algumas 

constelações é sugerida ao final do texto principal, alertando porém para o fato que 

as constelações correspondem a regiões do céu e que o horário de sua observação 

depende da localização do observador  na superfície da Terra. 

 

Para uma visão mais completa dos principais conteúdos contidos no material 

relacionados as concepções alternativas e algumas estratégias adotadas ao abordá-

las, elaboramos cinco quadros resumo de concepções alternativas relatadas por 

Bisch, Langui e Leite em seus estudos na área de ensino de Astronomia. 
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Quadro 2 – Resumo de concepções alternativas da Terra, segundo Bisch, Langui e Leite 

(continua) 

Tema 

 
 
 

concepções alternativas 

segundo BISCH (1998) 
 

concepções alternativas 

segundo LANGHI (2009) 
(1) e LANGHI (2004) (2) 
 

concepções alternativas 

segundo LEITE (2002) 
 

Principais estratégias de 
abordagem no produto, 
para intervenção na 
concepção 

Forma da 
Terra 

 ● Terra como uma esfera 
achatada – p. 135 
 
● Uso preferencial dos 
termos redonda e 
arredondada – p. 143 

 ● Terra como objeto plano 
– p. 48 ; 59 
 
● Terra esférica e oca – p. 
60 
 
● Terra planisfério – p. 61 

S.T. 1; S.T. 11; O.P. 4 

Os polos ● Os polos da Terra são 
muito achatados, 
formando regiões planas 
nos extremos norte e sul 
– p. 150  
 
● Os polos são regiões – 
p. 150  
 
● Os polos são extremos 
da Terra – p. 150  
 
● Os polos ficam mais 
distantes do Sol que o 
equador, por isso eles 
são frios e, o equador, 
quente  – p. 150 

● O polo norte é 
constantemente 
direcionado para cima em 
representações de globos 
terrestres – p. 100 (1) 
 
● Nos polos a noite e o dia 
duram seis meses cada 
um – p. 100 (1) 

● Terra esférica com 
exagerado achatamento 
nos polos e/ou com eixo 
inclinado – p. 48 

Fig. 13; O.P. 18; Fig. 89 ;  
S.T. 11 
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Quadro 2 – Resumo de concepções alternativas da Terra, segundo Bisch, Langui e Leite 

(continua) 

O eixo de 
rotação 

● O eixo de rotação 
passa pelo centro da 
Terra, mas é inclinado em 
relação à linha que passa 
pelo centro dos polos – p. 
156 

 ● Eixo de rotação inclinado 
em relação aos polos – p. 
49 

Fig. 13; Fig. 90 ; 

A gravidade ● a gravidade na 
superfície da Terra é 
concebida como 
possuindo uma 
orientação absoluta, 
paralelamente ao eixo 
que passa pelos pólos, e 
é associada à presença 
do ar – p. 156 
 
● Pessoas sempre 
representadas “em pé” 
em relação a uma vertical 
absoluta – p. 166  

● Associação da existência 
da força de gravidade com 
a presença de ar, 
acreditando-se que só 
existe gravidade onde 
houver ar ou alguma 
atmosfera – p. 100 (1) 

 S.T. 11 ; Fig. 14 ; Fig. 15 ;  

Movimento 

 
 
 

 ● Há apenas dois 
movimentos da Terra: 
rotação e translação – p. 
100 (1) 

 O.P. 21 

Órbita 

 
● A forma da órbita seria 
a de uma elipse com um 
“achatamento” bem 
visível, com o Sol no 
centro – p. 166 

● A órbita da Terra (e dos 
planetas) é altamente 
excêntrica, assemelhando-se 
a uma elipse e não a uma 

circunferência p.100 (1) 

 O.P. 10; O.P. 11; Fig. 85; 
Fig. 86; Fig. 87; Vídeo ; 
S.T. 02 ; S.T. 06 
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Quadro 2 – Resumo de concepções alternativas da Terra, segundo Bisch, Langui e Leite 

(conclusão) 

Estações 
do ano 

● As estações ocorrem 
devido ao movimento de 
translação da Terra, que 
faz com que ela como um 
todo, ou apenas certas 
regiões, fiquem mais 
próximas ou mais 
distantes do Sol – p. 166 

● As estações do ano 
ocorrem devido à variação 
de distância da Terra em 
relação ao Sol, 
proporcionando o verão 
quando o nosso planeta 
está próximo do Sol e 
inverno quando se afasta 
do mesmo – p. 100 (1) 
 
● cada estação do ano 
inicia-se taxativamente em 
suas datas – p. 06 (2) 

● Terra perto do Sol é 
verão e longe é inverno 
(resumo) 

Fig. 16 ; Fig. 17; Fig. 18; 
Fig. 19 ; O.P. 22 ; O.P. 23  
O.P. 24 (simulação 
eletrônica) ; S.T. 06 

Órbita 

 
● A forma da órbita seria 
a de uma elipse com um 
“achatamento” bem 
visível, com o Sol no 
centro – p. 166 

● A órbita da Terra (e dos 
planetas) é altamente 
excêntrica, assemelhando-
se a uma elipse e não a 
uma circunferência – p. 
100 (1) 

 O.P. 10; O.P. 11; Fig. 85; 
Fig. 86; Fig. 87; Vídeo ; 
S.T. 02 ; S.T. 06 

Fonte: autor 
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Quadro 3 – Resumo de concepções alternativas da Lua, segundo Bisch, Langui e Leite 

(continua) 

Forma e 
tamanho 
da Lua 

concepções alternativas 

segundo BISCH (1998) 
 

concepções alternativas 

segundo LANGHI (2009) 
(1) e LANGHI (2004) (2) 

concepções alternativas 

segundo LEITE (2002) 
 

Principais estratégias de 
abordagem no produto, para 
intervenção na concepção 

 ● parece estar bem 
próxima da Terra – p. 205 
● representação espacial 
em que a Lua parece estar 
bem próxima da Terra – p. 
205 

 ● Lua que não gira 
(resumo)  
● Lua Plana – p. 66 
 
● Lua disco – p. 66 

S.T. 1 ; Fig. 21 ; S.T. 11 

Fases e 
movimento 

 
 

● explica as fases da Lua 
em termos da projeção da 
sombra da Terra sobre a 
Lua – p. 205 
 
● A Lua faz apenas um 
movimento de “rotação” 
em torno da Terra – p. 203 

● A Lua possui quatro 
fases – p. 100 (1) 
● Cada fase lunar dura 
aproximadamente uma 
semana – p. 100 (1) 
● a Lua não possui o 
movimento de rotação por 
sempre enxergarmos a 
mesma face – p. 05 (2) 
● A região escura de 
determinadas fases 
lunares ocorre devido à 
sombra da Terra sobre ela 
– p. 101 (1) 
● Associação da presença 
da Lua exclusivamente ao 
céu noturno, com a 
impossibilidade do seu 
aparecimento em plena luz 
do dia – p. 101 (1) 

● Movimento de rotação 
faz com que vejamos todas 
as suas faces/fases como 
resultado das sombras da 
Terra sobre a Lua 
(resumo)  
 
● Desenhos simples em 
círculo ou meia-lua;  
 

S.T. 9 ; S.T. 11 ; S.T. 12 
Fig. 23 
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Quadro 3 – Resumo de concepções alternativas da Lua, segundo Bisch, Langui e Leite 

(conclusão) 

Gravidade 

 
● Várias professoras 
também supõem que a Lua 
não possui gravidade – p. 
203 

● Não há gravidade na 
Lua, pois ela não possui 
atmosfera (ar) – p. 101 (1) 

 Texto p. 23 ;Vídeo Apollo 
15 

Lado 
Oculto 

 
 

 ● O chamado “lado 
obscuro” ou “lado escuro” 
da Lua é o lado 
constantemente não 
voltado para a Terra, não 
sendo atingido pela luz 
solar – p. 101 (1) 

 Fig. 22 ; S.T. 11 ; 
Animação NASA 

Eclipse 

 
 ● É necessário proteger a 

visão durante eclipses 
lunares – p. 101 (1) 

 Texto p. 27 

Fonte: autor 

 

Quadro 4 – Resumo de concepções alternativas do Sol, segundo Bisch, Langui e Leite 
(continua) 

Tema 

 
concepções alternativas 

segundo BISCH (1998) 
 

concepções alternativas 

segundo LANGHI (2009) 
(1) e LANGHI (2004) (2) 
 

concepções alternativas 

segundo LEITE (2002) 
 

Principais estratégias de 
abordagem no produto, 
para intervenção na 
concepção 

Forma e 
aparência 

Do Sol 

● quente, brilhante e com 
raios – p. 207 

● O Sol é uma bola de  
Fogo – p. 100 (1) 
 
● que estrelas possuem 
pontas – p. 05 (2) 

● Sol e estrelas como 
coisas diferentes – p. 70;  
● Sol com raios e coroa – 
p. 50 
● Sol personificado – p. 70 
● Sol disco – p. 71 

S.T. 1 ; O.P. 1 ; O.P. 7 ; 
O.P. 6 ; O.P. 4 
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Quadro 4 – Resumo de concepções alternativas do Sol, segundo Bisch, Langui e Leite 

(conclusão) 

Distância 

 
 ● considerado bem 
próximo da Terra e da Lua 
– p. 206 

  O.P. 2 ; S.T. 7 ; Vídeo 1 

Tamanho 

 
 ● em diversas 
representações gráficas 
utilizadas pelas 
professoras (e livros 
didáticos), ele aparece 
como sendo apenas um 
pouco maior que a Terra, 
ou até menor que ela – p. 
206 

  Fig. 01 ; Fig. 02 ; Fig. 03 
O.P. 14 ; S.T. 4 e S.T. 5 ; 
Vídeo 1 

Classificação 

 
 ● que o Sol é uma estrela 

de 5a grandeza – p. 05 (2) 
 O.P. 8 

Eclipse 

 
 ● É possível proteger a 

visão dos eclipses solares 
usando chapas de 
exames de raios-X, filmes 
fotográficos velados ou 
placas de vidros 
escurecidos e 
esfumaçados – p. 100 (1) 

 O.P. 9 

Sombras 

 
 

 ●  que ao meio-dia, a 
sombra de um poste é 
nula – p. 05 (2) 

 AO1 ; S.T. 3  

Fonte: autor 
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Quadro 5 – Resumo de concepções alternativas das estrelas, segundo Bisch, Langui e Leite 

 (continua) 

Tema 

 
concepções alternativas 

segundo BISCH (1998) 
 

concepções alternativas 

segundo LANGHI (2009) 
(1) e LANGHI (2004) (2) 
 

concepções alternativas 

segundo LEITE (2002) 
 

Principais estratégias de 
abordagem no produto, 
para intervenção na 
concepção 

Forma e 
aparência 

 

● forma de “estrela”, com 
pontas – p. 208 
 
● permeando o sistema 
solar – p. 208 

● Há estrelas entre os 
planetas do Sistema Solar 
– p. 100 (1) 
 
● As estrelas possuem 
pontas – p. 101 (1) 

● Estrelas muito frias – p. 
70 
 
● Estrelas no 
meio/próximas do Sistema 
Solar – p. 68 
 
● Estrelas sempre em 
cima – p. 68 
 
● Estrelas planas – p. 67 
 
● Estrelas não possuem 
forma privilegiada 
qualquer forma – p. 67 
 
● Estrelas menores que a 
Terra – p. 69 
 
● Estrela de cinco pontas 
ou similares – p. 53; 67 

S.T. 1 ; O.P. 1 ; O.P. 7 ; 
O.P. 8 
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Quadro 5 – Resumo de concepções alternativas das estrelas, segundo Bisch, Langui e Leite 

 (conclusão) 

Movimento 
aparente no 
céu 

 

 ● Desconhecimento do 
movimento aparente das 
estrelas no céu com o 
passar das horas, 
incluindo o movimento 
circular das mesmas em 
torno do polo celeste – p. 
100 (1) 

 Fig. 05 ; S.T. 13 ;  

Movimento 
real 
 

● se movem “juntas”, por 
isso mantendo inalteradas 
as formas das 
constelações – p. 208 

● As estrelas do céu são 
eternamente fixas, não 
havendo alterações do 
cenário celeste no 
decorrer das horas e 
meses – p. 101 (1) 

 Texto p. 07 ;  

  ● que para diferenciar 
estrelas de planetas ao se 
olhar para o céu, basta 
verificar se o brilho está 
oscilante – p. 06 (2) 

 Fig. 04 ; S.T. 13 

Fonte: autor 
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Quadro 6 – Resumo de concepções alternativas do sistema solar e os planetas, segundo Bisch, Langui e Leite 

(continua) 

Tema 

 
concepções alternativas 

segundo BISCH (1998) 
 

concepções alternativas 

segundo LANGHI (2009) 
(1) e LANGHI (2004) (2) 
 

concepções alternativas 

segundo LEITE (2002) 
 

Principais estratégias de 
abordagem no produto, 
para intervenção na 
concepção 

Forma e 
aparência 

 

● forma é concebida como 
sendo “redonda”, 
eventualmente 
apresentando um anel. 
Quando vistos no céu são 
confundidos com estrelas 
– p. 209 

● Júpiter é um planeta 
inteiramente gasoso (bola 
de gás), assim como os 
demais planetas gigantes 
– p. 101 (1) 
 

● A estrela d’alva não é 
um planeta – p. 05 (2) 
 

● Universo como próprio 
Sistema Solar – p. 55 
 
Sistema Solar com 
estrelas espalhadas – p. 
56 
● Forma de disco – p. 64  
● Estrela de cinco pontas 
– p. 64 
● Forma de planisfério – p. 
64 
● Vênus estrela D’Alva – 
p. 65 

S.T.  10 ; Fig. 37 ; Fig. 44 ; 
Fig. 45 ; Texto p. 11 

 

Plutão 

 
 

 ● que o Sistema Solar 
termina em Plutão – p. 06 
(2)  
● O Sistema Solar termina 
no último planeta – p. 101 
(1) 
● Plutão deixou de existir, 
pois não é mais 
considerado planeta – p. 
101 (1) 

 S.T.  10 ; Texto p. 12; 
Texto p. 40 ; Fig. 48; O.P. 
13 
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Quadro 6 – Resumo de concepções alternativas do sistema solar e os planetas, segundo Bisch, Langui e Leite 

(continua) 

Tamanho 

 
 ● Determinado astro é n 

vezes maior que outro, 
sem indicações a quais 
referências (volume, área, 
diâmetro, raio, massa) – p. 
101 (1) 

● É possível desenhar (ou 
representar) o Sistema 
Solar completo, em uma 

escala conveniente de 
tamanho e distância, 
dentro da área da página 
de um livro – p. 101 (1) 
 

 S.T.  1 ; O.P. 14 

 

Anéis 

 
 ● Saturno é o único 

planeta que possui anéis – 
p. 101 (1) 

 Fig. 07 ; Fig. 08 ; Fig. 09; 
Texto p. 11 (asteroide 
Chariklo) 

Atualidades 

 
 ● Falta de atualização das 

novas descobertas de luas 
(satélites naturais) dos 
planetas – p. 101 (1) 
 
● Falta de atualizações 
das características 
planetárias, segundo 
novas pesquisas – p. 101 
(1) 

 Texto p. 12 ; Bibliogafia 
adicional 
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Quadro 6 – Resumo de concepções alternativas do sistema solar e os planetas, segundo Bisch, Langui e Leite 

(conclusão) 

  ● É possível desenhar (ou 
representar) o Sistema 
Solar completo, em uma 
escala conveniente de 
tamanho e distância, 
dentro da área da página 
de um livro – p. 101 (1) 

 O.P. 14 

Meteoros 

 
 ● que meteoróide, 

meteoro, meteorito, 
asteróide, cometa e 
estrela cadente são 
objetos celestes iguais – p. 
06 (2) 
 
● É necessário observar 
chuva de meteoros com 
um telescópio ou binóculo 
– p. 101 (1) 

 O.P. 15 ; O.P. 16 ; O.P. 17 
Texto p. 43 e 44 ; Fig. 54 ; 
Tab. 1 

Incentivo à 
observação 

 

 ● Falhas no incentivo à 
prática observacional do 
céu nas escolas – p. 101 
(1) 

 S.T.  3 ; S.T.  12 ; S.T.  13 

Fonte: autor 
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Todo o conteúdo do material foi pensado e elaborado de modo a responder 

as principais críticas recorrentes na literatura da área de ensino de Astronomia 

citada anteriormente procurando se aproximar das reais necessidades dos 

professores de forma a contribuir para amenizar as deficiências detectadas 

auxiliando-os no planejamento de suas aulas. 

 

Sendo assim, desenvolvemos um material suplementar que partindo dos 

conceitos mais básicos da Astronomia, busca privilegiar uma linguagem simples e 

acessível ao professor não especialista, fornecendo-lhe uma quantidade mínima de 

informações confiáveis. 

 

 Ao final do material, muitas sugestões de livros, páginas na internet de 

instituições nacionais reconhecidamente ligadas ao desenvolvimento de materiais 

instrucionais confiáveis para o ensino de Astronomia, artigos, simulações, vídeos, 

cursos on-line, revistas em quadrinhos e jogos, todos com uma breve descrição do 

seu conteúdo, são sugeridos para caso o professor deseje se aprofundar em 

diversos assuntos. 

 

 É importante ressaltar que a elaboração de um material de apoio, deve ser 

constantemente revisado para acompanhar as necessidades do momento das 

professoras pois, de acordo com Langhi e Nardi, 

 

O professor reflexivo não aceita automaticamente a metodologia 
dominantemente divulgada em determinadas épocas pois  a construção de 
sua autonomia  o impede de aceitar modismos metodológicos, mas lhe 
fornece subsídios a fim de analisar os diversos fatores envolvidos em seu 
contexto educativo durante a escolha de um procedimento de ensino mais 
apropriado. 

(LANGHI; NARDI, 2012, p.155) 
 

 Ao concluir a produção didática obtivemos um material teórico e prático, 

avaliado pelas próprias professoras, disponível para sua utilização, como subsídio 

para o planejamento das aulas de Astronomia. 
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4.2  A AVALIAÇÃO DO MATERIAL 

 

 

De posse das cartas de apresentação da 7ª CRE, passei a visitar algumas 

escolas de uma lista inicial.  Ao circular pela cidade à procura das escolas da 

primeira lista, pude visitar outras que não constavam inicialmente da lista original, 

sendo acrescentadas posteriormente. 

 

 Após a visita a seis escolas, consegui reunir, em um primeiro momento, uma 

amostra de catorze professoras que concordaram voluntariamente participar da 

pesquisa e avaliar o material.  

 

 Em um segundo momento, foi pedido que respondessem ao questionário 

inicial (APÊNDICE A), elaborado com características que visou privilegiar a 

objetividade e concisão, para que o tempo necessário para seu preenchimento pelas 

professoras fosse breve o suficiente para não atrapalhar o andamento de suas aulas 

com os alunos.  

 

 O objetivo do questionário inicial, foi investigar as seguintes questões: a 

formação básica e complementar, das professoras que avaliaram o material 

elaborado; se durante a formação tiveram contato com conteúdos de Astronomia; se 

participaram de cursos de formação continuada; se lecionavam conteúdos de 

Astronomia em suas aulas de Ciências; quais os conteúdos lecionados e com a 

utilização de quais metodologias; o grau de motivação da professora ao lecionar 

Astronomia nas aulas de Ciências. 

 

 Esse tipo de processo de avaliação, tem como característica principal a 

objetividade, utilizando-se de perguntas simples e com apenas duas alternativas. 

Para complementar, em cada pergunta foi oferecido um espaço de poucas linhas, 

onde o(a) professor(a) pode se manifestar livre e espontaneamente, comentando 

aspectos mais subjetivos ou tecer elogios e críticas que achar necessários. Caso o 

espaço destinado após cada pergunta fosse insuficiente, o professor(a) foi orientado 

a utilizar o verso da folha que contém o questionário para complementar sua 

resposta. 
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 Um segundo questionário (APÊNDICE B) permitiu, avaliar a aceitação do 

material elaborado por parte das professoras, como fonte de consulta adicional, para 

auxiliar no trabalho de planejamento de suas aulas com os conteúdos de Astronomia 

na disciplina de Ciências.  

 

 Ficou combinado com as professoras, que o questionário de avaliação final 

do material, deveria ser preenchido somente após a leitura completa do texto 

principal e das Orientações para o Professor, além das Sugestões de Trabalho.  

 

 Nesse questionário final, visou-se investigar através da avaliação das 

professoras, os seguintes aspectos: se a avaliação foi positiva ou negativa do 

material, das Orientações para o Professor e das Sugestões de Trabalho; se o 

conteúdo do material aborda temas de Astronomia, trabalhados pela professoras em 

sala de aula; se o material pode contribuir para auxiliar no planejamento das aulas; 

que outros conteúdos de Astronomia na avaliação da professora deveriam estar 

presentes no material.  

 

 Considerando os trabalhos de Leite, Langui, Nardi, Iachel, Batista, entre 

outros citados neste trabalho, consideramos que os(as) professores(as), como 

público alvo de um produto que se destina a auxiliá-los na elaboração das aulas de 

Astronomia para os alunos do ensino fundamental, é que podem avaliar se esse 

objetivo do material produzido nesta pesquisa foi atendido.  

 

 Não se trata de avaliar a qualidade dos conceitos de Astronomia, tarefa para 

o qual o(a) professor(a), não especialista na área, dificilmente teria condições de  

executar, pois como já explicitado na literatura científica, faltam-lhe muitos dos 

conhecimentos específicos. 

 

 O que se propõe, é que o professor(a), como uma das principais partes 

integrantes do processo ensino-aprendizagem, avalie e valide os produtos a ele 

destinado, para ser usado em seu cotidiano de trabalho na disciplina de Ciências ao 

abordar os conteúdos de Astronomia, destinado a interferir no planejamento de suas 

aulas, proporcionando-lhe um maior acolhimento e resolução de muitas de suas 

principais dúvidas e inseguranças. 
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 O professor(a), para o qual o produto é destinado, é que pode validá-lo, 

como fonte de consulta de apoio, quando o livro didático não fornecer a informação 

que ele necessita, incluindo concepções que mais se aproximem dos modelos atuais 

da Astronomia, orientações para o professor sobre qual ou quais os caminhos deve 

evitar para não propagar concepções alternativas e sugestões de atividades além 

daquelas sugeridas nos livros didáticos adotados nas escolas. 

 

No capítulo 5, será feita uma apresentação dos resultados da aplicação dos  

questionários, e as principais observações, sugestões e críticas na avaliação das 

professoras, do material didático, bem como das Sugestões de Trabalho e das 

Orientações para o Professor. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 – ANÁLISE DE DADOS DO QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

 

 Analisando o questionário inicial respondido pelas quatorze professoras da 

amostra, podemos traçar um panorama de sua formação e alguns aspectos que 

envolvem o ensino de Astronomia para seus respectivos alunos. 

 

 No quesito Formação Acadêmica, podemos concluir que se trata de um 

conjunto de professoras em que todas (100%) possuem o Ensino Superior, ou seja, 

mais do que a habilitação mínima legal prevista pela legislação atual, Lei 

12796/2013 que alterou a redação do art. 62 da Lei 9394/96, que seria o Ensino 

Médio na modalidade Normal, para lecionar neste nível de ensino. Além disso, 

aproximadamente 65% possuem alguma formação de Pós Graduação, conforme se 

pode concluir da análise do gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Maior Formação Acadêmica. Fonte: autor 
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 Analisando-se os dados quanto à área de formação, verificamos uma 

dispersão maior das respostas, embora a área de Ciências Humanas seja mais 

citada, como se pode perceber no gráfico 2.  

 

Gráfico 2 – Área  de Formação – Graduação.  Fonte: autor 

 Quanto à área de formação de Pós Graduação percebe-se uma 

concentração maior em áreas relacionadas à Pedagogia, e nenhum curso 

relacionado especificamente ao ensino de Ciências, como se pode concluir a partir 

da análise do gráfico 3.  

 

Gráfico 3  –  Área  de Formação - Pós Graduação. Fonte: autor 

 Estes dados atestam que as professoras possuem um grau de 

conhecimento suficiente para validar o produto desta dissertação, como instrumento 

que pode contribuir de forma significativa para o planejamento de suas próprias 
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aulas, já que tem formação específica na área de educação, sendo que a maioria 

possui inclusive especialização nessa área. 

 

 Desconsiderar a capacidade das professoras para avaliarem o que é 

adequado/inadequado para o planejamento e a prática de suas aulas com seus 

alunos, seria negar não somente sua formação, mas também toda sua experiência 

de trabalho. 

 

 Para a pergunta “Em algum momento de sua formação acadêmica você teve 

algum conteúdo de Astronomia?”, a maioria das professoras da amostra afirmou que 

já havia tido contato com a Astronomia, como se pode observar no gráfico 4. 

 
Gráfico 4 – Incluiu conteúdos de Astronomia na Formação?  Fonte: autor 

 

 Analisando as respostas espontâneas à essa pergunta, no espaço destinado 

às observações, algumas professoras escreveram de que forma tiveram contato com 

a Astronomia durante sua formação. Chamou a atenção a influência positiva da 

Universidade de Passo Fundo (UPF), sobre a formação de três professoras que 

mencionaram esta instituição como promotora de cursos de Astronomia, curso de 

magistério com conteúdos de Astronomia e uma disciplina de Geohistória com 

conteúdos de Astronomia. Este fato indica que existência de uma instituição de 

ensino superior que valoriza a Astronomia como um conteúdo a ser trabalhado em 
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seus cursos oferecidos à comunidade, pode contribuir para uma alteração 

significativa na formação dos professores desta comunidade. 

 

 Outras duas professoras ainda nas respostas espontâneas dessa mesma 

questão, escreveram que apesar de terem tido contato com a Astronomia durante 

sua formação, consideram este contato muito superficial. Para outras duas 

professoras os livros didáticos foram a única fonte para a formação de Astronomia 

que tiveram. 

 

 No quesito Formação Continuada, a grande maioria das professoras 

respondeu que já haviam participado de cursos dessa categoria. Apenas uma 

declarou que nunca tinha participado. 

 

 Quando perguntadas se lecionam conteúdos de Astronomia para os seus  

alunos, apenas uma delas, respondeu que não lecionava. Este fato indica que para 

as professoras é sim possível trabalhar este tema em sala de aula com os alunos do 

segundo ciclo do Ensino Fundamental. 

 

Como foi detectado anteriormente durante a análise dos Planos de Estudo 

das escolas, que na maioria das turmas das 4 escolas não havia a previsão do 

trabalho com conteúdos de Astronomia neste nível de ensino, o resultado de que a 

maioria das professoras trabalha conteúdos de Astronomia, contradiz os próprios 

planos supostamente elaborados pelo conjunto de docentes das escolas.  

 

 Esse resultado, indica que os Planos de Estudo nem sempre contêm todos 

os conteúdos que estão sendo trabalhados efetivamente pelas professoras nas 

escolas.  

 

 Durante a pesquisa, também foram coletadas informações sobre os 

conteúdos de Astronomia presentes nos livros didáticos adotados pelas escolas para 

serem usados pelos alunos na disciplina de Ciências.  

 

 Pode-se perceber pela análise do quadro 7, que as coleções de Ciências 

adotadas pelas escolas pesquisadas, de acordo com o Guia do Programa Nacional 
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do Livro Didático 2016, somente contemplam conteúdos de Astronomia, ou no 4º 

ano, ou no 5º ano do Ensino Fundamental.  

 

 Nenhuma das coleções apresenta conteúdos de Astronomia no 4º e no 5º 

ano. Ou seja, apenas uma unidade do livro didático de Ciências é dedicado à 

Astronomia durante esses dois anos letivos. 

 

 É possível comparar também, este quadro dos conteúdos de Astronomia dos 

livros didáticos de Ciências com o quadro de conteúdos de Astronomia dos Planos 

de Estudo das escolas pesquisadas, apresentado anteriormente.  

 

 Pode-se concluir que, mesmo que os Planos de Estudo não contenham 

conteúdos de Astronomia para serem trabalhados no 5º ano da escola 1, eles são 

disponibilizados no livro didático de Ciências adotado pela escola.  

 

 Avançando nesta comparação, percebe-se que no caso da escola 2, os 

planos de estudo prevêem conteúdos de Astronomia para serem trabalhados 

somente no 5º ano, enquanto que o livro didático de Ciências adotado pela escola 2, 

contém conteúdos de Astronomia apenas no 4º ano! 
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Quadro 7 – Conteúdos de Astronomia presentes nas coleções de livros didáticos de ciências adotados no  4º e 5º ano das escolas pesquisadas. 

 
 

Coleção/Autor 4º Ano 5º Ano 

Escola 1 
 
 

Coleção Brasiliana – Ciências  
Editora IBEP 
Carolina  Camargo 
Sonia Bonduki 

 Unidade 1 – Sem limites: Uma viagem 
cósmica; Nosso lugar no universo; A estrela 
mais próxima: o Sol; Planetas do sistema 
solar; Nossa casa: o planeta Terra; 
Desvendando o planeta. 

Escola 2 Projeto Buriti – Ciências  
Editora  Moderna 
Maissa Salah Bakri 

Unidade 9 – O Universo e o sistema solar: O 
Universo; O sistema solar; A rotação da 
Terra; A translação da Terra 

 

Escola 3 Ciências - Editora Ática - Apis 
Rogério G. Nigro 
 

 Unidade 1 – Explorar é preciso: Exploradores 
do Universo 

Escola 4 Ligados com Ciência  
Maíra Rosa Carnevalle.  
Editora Saraiva.  

 Unidade 5 – A imensidão do Universo: O 
Universo; O Sistema Solar; Geocentrismo e 
Heliocentrismo; A rotação: dias e noites; A 
translação: estações do ano; O Sol e a 
energia na Terra. 

Fonte: autor 
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 Quanto aos conteúdos mais citados nas respostas espontâneas à pergunta 

“Quais os conteúdos de Astronomia você trabalha com seus alunos?”, a tabela 1 

resume os resultados encontrados.  

 

 

Tabela 1 – Quais  os conteúdos de Astronomia você trabalha com seus alunos? 

 

Conteúdo de Astronomia 

citações 

espontâneas 

 

% aprox. 

Sistema Solar 8 15 

Planetas 8 15 

Movimentos da Terra – Rotação e Translação 6 12 

Pontos Cardeais e Colaterais 5 9 

Fases da Lua 5 9 

Estações do Ano 4 7 

Universo 4 7 

Planeta Terra 3 6 

Astros 3 6 

Fuso Horário 1 2 

Linhas Imaginárias: Trópicos, Paralelos e Meridianos 1 2 

O Sol 1 2 

Galáxias 1 2 

Eclipses 1 2 

Constelações 1 2 

Satélites 1 2 

Totais 53 100  

Fonte: autor 

 

 

 Quanto à metodologia ou recursos mais citados nas respostas espontâneas 

à pergunta “Qual metodologia e recursos você usa ao trabalhar com os conteúdos 

de Astronomia?”, a tabela 2 mostra a predominância do uso do livro didático como 

principal recurso didático, seguido da exibição de vídeos.  

 

 Como já evidenciado por pesquisas anteriores, a observação direta dos 

astros, ainda ocupa um lugar de pouco destaque entre as metodologias utilizadas 

pelos professoras de Ciências neste nível de ensino para o trabalho com conteúdos 
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de Astronomia, o que provavelmente esteja relacionado às dificuldades de ordem 

prática, como a necessidade reunir os alunos no período noturno. 

 

 

Tabela 2 – Qual metodologia e recursos você usa ao trabalhar com os conteúdos de 
Astronomia? 

Metodologia ou Recursos Citações % aprox 

Livro Didático    8 24 

Vídeos 6 17 

Observação do céu 4 11 

Confecção de Maquetes 3 9 

Aula expositiva 3 9 

Uso de mapas e globo terrestre 3 9 

Pesquisas e leituras 3 9 

Experiências 2 6 

Data show 2 6 

Totais 34 100 

  Fonte: autor 

 

 

 Quando a pergunta foi se: “Você se sente motivado(a) para trabalhar com 

conteúdos de Astronomia em sala de aula?”, nota-se que nem sempre a Astronomia 

desperta o interesse das professoras, indicando possíveis dificuldades no 

planejamento das aulas ou até mesmo a interferência de preferências pessoais, a 

partir da análise do gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Você se sente motivado(a) para trabalhar com conteúdos de Astronomia ? 
Fonte: autor 

 

 Vale destacar que a única resposta negativa para essa pergunta, foi dada 

pela mesma professora que respondeu anteriormente que não trabalhava com seus 

alunos conteúdos de Astronomia. Isso pode estar relacionado ao fato de que nos 

Planos de Estudo desta escola, não estavam previstos conteúdos de Astronomia na 

turma em que ela lecionava na data da coleta dos dados.  

 

 No entanto, este resultado confirma o que Langui e Nardi puderam observar 

em uma pesquisa anterior,  

 

Sob um olhar geral, a interpretação dos efeitos de sentido interpretados nos 
discursos dos docentes da amostra foi possível verificar que, embora 
reconhecendo suas dificuldades com o ensino da Astronomia, a maioria 
deles expressou o seu gosto pelo tema.  

(LANGHI; NARDI, 2005, p. 87) 
 

 

5.2 – ANÁLISE DE DADOS DO QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

 Para analisar os dados colhidos após a devolução do questionário final de 

validação do material, as quatorze professoras da amostra foram nomeadas pelas 

letras do alfabeto de A à M, seguido pelos respectivos números das 4 escolas 
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anteriormente numeradas de 1 à 4, e dessa forma podemos avaliar a aceitação do 

material analisado, inclusive, por escola, se necessário.  

 

 Quando perguntado se a avaliação do material foi positiva ou negativa, cem 

por cento das professoras, responderam que foi positiva. A professora  M3, escreveu 

nas observações: “Um ótimo trabalho de pesquisa com várias atividades 

interessantes para desenvolver com o aluno este conteúdo, mas algumas partes só 

serão aproveitadas em séries seguintes”. 

 

 Quanto à avaliação das Sugestões de Trabalho, cem por cento das 

professoras, responderam que foi positiva. Uma das professoras, H1, escreveu nas 

observações: “Excelente sugestões de atividade”. A professora M3, além da opção 

correspondente à avaliação positiva, também assinalou a opção correspondente à  

uma avaliação negativa, e escreveu: “Algumas atividades (6-7-12-13) são inviáveis 

para o 5º ano.” 

 

 Quanto à avaliação das Orientações para o Professor(a), cem por cento das 

professoras responderam que foi positiva.  

 

 Uma das professoras, I2, nas observações espontâneas desta pergunta, 

escreveu: “Para essas séries está tudo contemplado”.  A professora M3, escreveu 

que: “Para o professor esta muito bom, mas não estão dentro totalmente dos 

conteúdos do 5º ano. (5) (7) (9)”, se referindo provavelmente às orientações 5, 7 e 9 

do material que referem-se à composição gasosa das estrelas e a forma esférica 

devido à atração gravitacional, incandescência e ausência de combustão, e 

presença de manchas solares, respectivamente. 

 

 Quanto à pergunta se o conteúdo apresentado no material, contempla o 

conteúdo trabalhado pela professora em sala de aula com suas turmas, onze 

professoras responderam que sim e dentre estas, a professora H1, escreveu nas 

observações: “ampla diversidade de informações”. Uma das professoras, D4, 

respondeu que o material não contempla o conteúdo de Astronomia trabalhado por 

ela, mas nada escreveu nas observações. A professora N4, não assinalou nenhuma 

das opções e escreveu: “Nem sempre”. Já a professora M3, também não assinalou 
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nenhuma das opções e observou: “Em parte...alguns fatores são para séries 

posteriores.” 

 

 Quanto à pergunta se o material é adequado para auxiliar no planejamento 

das aulas da professora, apenas uma das professoras, D4, respondeu que não. A 

professora M3, não assinalou nenhuma das opções e observou: “Em parte sim 

devido ao plano de estudo já elaborado outros planejamentos não são adequados 

para este nível.”. Outras doze professoras responderam que sim, que o material é 

adequado, e dentre essas, a professora H1, escreveu “grande e útil apoio 

pedagógico”; A professora L3, escreveu “Sim, contribui muito para o planejamento 

das aulas e com orientações bem esclarecidas.”.  

 

 A professora, C2, na pergunta sobre que outros conteúdos de Astronomia a 

professora considera que deveriam fazer parte do material de apoio, considerou que 

“acredito que o material está bem completo, portanto não vejo ou percebo outro 

conteúdo”. Já a professora G1, escreveu nas observações “esses são os 

necessários para o 5º ano, fizeste um excelente polígrafo1”. A professora H1, sugeriu 

que a indicação de “algum filme para os anos iniciais” deveria fazer parte do material 

e a professora K4, considerou: “Penso que para os alunos do 4º ano os conteúdos 

apresentados neste material é o essencial”. A professora M3, escreveu: “Os 

conteúdos que usamos para esta série já estão incluidos neste material.”. E a 

professora L3, escreveu: “Ao meu ponto de vista o material esta completo, porém 

um pouco além para a faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 
Segundo o dicionário Michaelis eletrônico disponível na internet no site http://michaelis.uol.com.br/ , 

uma das acepções para a palavra polígrafo é a de “apostila”. 

 

http://michaelis.uol.com.br/
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6. CONCLUSÃO 

 

 

 Este trabalho deu origem a um material didático de apoio de Astronomia 

para auxiliar o(a) professor(a) do segundo ciclo do Ensino Fundamental no 

planejamento das aulas da disciplina de Ciências.  

 

 Foi necessário um estudo dos principais problemas enfrentados pelos 

professores nesse nível de ensino quanto ao seu trabalho com conteúdos como as 

estações do ano, as fases da Lua ou o fenômeno do dia e da noite, entre outros.  

 

 O material produzido, não fornece apenas informações, mas também sugere 

atividades e metodologias para trabalhar com esses conteúdos, como a utilização de 

modelos tridimensionais e o incentivo à prática de observações pelo professor e 

pelos alunos. 

 

 Várias outras fontes de consulta adicionais selecionadas de várias 

instituições reconhecidamente confiáveis como fonte de informações instrucionais na 

área de Astronomia, como vídeos, artigos científicos, simulações, programas para 

computador, entre outros, foram sugeridas como forma de ampliar de forma segura 

o conhecimento do(a) professor(a), que nunca deve considerar que seu 

planejamento está acabado.  

 

 Tanto o material como um todo, quanto as Sugestões de Trabalho e as 

Orientações para o Professor, obtiveram cem por cento de avaliações positivas por 

parte das professoras da amostra, que na sua maioria possuem especialização em 

áreas relacionadas à educação, o que demonstra a aceitação deste material e 

enfatiza a necessidade de materiais instrucionais específicos direcionados para os 

profissionais deste nível de ensino e com esta formação, para auxiliar no 

planejamento das aulas da disciplina de Ciências referentes aos conteúdos de 

Astronomia.  
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 Na avaliação das professoras da amostra, o material contempla o conteúdo 

de Astronomia trabalhado por elas nas aulas da disciplina de Ciências e, além disso, 

mostrou-se adequado para auxiliá-las no planejamento de suas aulas, 

proporcionando, na opinião de algumas professoras, mais informação do que seria o 

necessário para o trabalho neste nível de ensino, podendo ser usado por 

professores de séries posteriores. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO INICIAL 

Professor(a): este é um questionário inicial para a minha pesquisa de dissertação de 

mestrado. Não é necessário se identificar. Agradeço por sua colaboração ! 

Sheldon Hiller mestrando do curso de Formação de Ensino de Ciências e suas 

Tecnologias da UTFPR, Curitiba - PR 

 

1. Professor(a), qual a sua formação? 

a) (  ) Ensino Médio regular  

b) (  ) Ensino Médio (magistério ou normal) 

c) (  ) Ensino Superior 

d) (  ) Pós graduação 

 

Se ensino superior, qual o curso ? 

R.:________________________________________ 

Se pós graduação, em que área? 

R.:________________________________________ 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Em algum momento de sua formação acadêmica você teve algum conteúdo de 

Astronomia? 

(  ) sim 

(  ) não 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



76 

3. Você teve alguma formação continuada, depois de formado? 

(  ) sim 

(  ) não 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Você leciona conteúdos de Astronomia para seus alunos? 

(  ) sim 

(  ) não 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Quais os conteúdos de Astronomia você trabalha com seus alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Qual metodologia você usa no trabalho dos conteúdos de Astronomia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Você se sente motivado(a) para trabalhar com conteúdos de Astronomia em sala 

de aula? 

(  ) sim 

(  ) não 

Observações se 
necessário:__________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO FINAL 

Professor(a): este é um questionário de avaliação do CADERNO DE APOIO 

DIDÁTICO DE ASTRONOMIA para a minha pesquisa de Dissertação de 

Mestrado. Não é necessário se identificar.  

Agradeço por sua colaboração ! 

 

Sheldon Hiller, mestrando do curso de Formação em Educação Científica 

Educacional e Tecnológica da UTFPR, Curitiba - PR 

1. Sua avaliação do material foi: 

a) (  ) positiva 

b) (  ) negativa 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Sua avaliação das Sugestões de Trabalho (S.T.) do material foi: 

a) (  ) positiva 

b) (  ) negativa 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Sua avaliação das Orientações para o Professor (a) (O.P.) do material foi: 

a) (  ) positiva 

b) (  ) negativa 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. O conteúdo apresentado no material, contempla o conteúdo trabalhado por você 

em sala de aula com suas turmas? 

(  ) sim 

(  ) não 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Você considera o material adequado para auxiliar no planejamento de aulas de 

Astronomia para este nível de aprendizagem? 

(  ) sim 

(  ) não 

Observações se 

necessário:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Que outros conteúdos de Astronomia você considera que deveriam fazer parte 

deste material? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO  
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ANEXO B – CARTA  DE  APRESENTAÇÃO  

 


