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Resumo:
Este trabalho objetiva discutir a respeito dos conhecimentos de astronomia dos Anos Iniciais do ensino fundamental,
tendo como elemento norteador o conhecimento dos Professores que lecionam nestas séries. Nesta perspectiva, a
metodologia utilizada foi pesquisa de abordagem qualitativa e como instrumentos entrevista semi-estruturada, na qual
foram realizadas com professores da rede municipal das diversas regiões de Alagoas na qual obtivemos uma melhor
percepção sobre os saberes pedagógicos e específicos destes professores sobre o ensino conteúdos de Astronomia. A
partir destas discussões refletimos sobre a formação de professores no ensino de ciências e especialmente no campo
da Astronomia, em que propomos algumas alternativas para que as aulas de ciências possam de fato se tornar mais
significativas levando em consideração a espontaneidade do aluno e sua curiosidade. Enfim,percebe-se que os
professores necessitam de uma formação que de fato possa contribuir para uma prática pedagógica mais eficaz.
Palavras-chave: Ensino. Astronomia. Anos iniciais.
Abstract:
This work discusses about the astronomy knowledge of the Early Years of elementary school, with the guiding element
knowledge of teachers who teach in this series. In this perspective, the methodology used was qualitative research and
as instruments semi-structured interview, which was conducted with teachers from the municipal network in different
regions of Alagoas in which we obtained a better insight into the pedagogical knowledge and specific of these teachers
on teaching Astronomy content. From these discussions reflect on teacher training in science teaching and especially in
the field of astronomy, in which we propose some alternatives to the science classes can in fact become more significant
considering the spontaneity of the student and their curiosity. Anyway, it is clear that teachers need training that can
actually contribute to more effective teaching practice.
Keywords: Education. Astronomy. Early years.

1 Introdução
Sabe-se que o ensino de Astronomia é de suma importância para os anos iniciais do ensino fundamental, pois desde
sendo o aluno terá contato com conteúdos de Física o que na maioria das vezes acontece de maneira restrita, ou seja,
os professores por não terem conhecimento dos conteúdos Astronômicos acabam não proporcionando ao aluno um
conhecimento adequando o que consequentemente dificultará o desempenho do aluno em anos posteriores.
Sendo assim, se faz necessário que os professores tomem consciência de suas limitações e busquem a cada dia
práticas que vá além da mera repetição imposta pelos os livros didáticos que são repassados de geração em geração
sem promover qualquer reflexão ao aluno, pois o conhecimento que se apresentam já é algo pronto.
Neste contexto, o aluno ao entrar em contato com o ensino de Física nos primeiros anos de escolaridade visualizará o
conhecimento científico com uma abordagem mais lúdica e interativa, tentando aproximar a ciência do cotidiano que o
cerca. A esse respeito, Rosa (2007) explicita que “ao ensinar ciências para as crianças, não devemos nos preocupar
com a sistematização do conhecimento em níveis da rigorosidade do mundo científico, já estas crianças evoluirão de

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/vivencias_pedagogicas_e_conhecimentos_de_astronomia_dos_professor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-9,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



modo a reconstruírem seus conceitos e significados”.
            Diante disso, o importante no ensino de ciências é a aproximação da criança com o mundo científico, pois elas
mesmas poderão compreender e construir suas próprias hipóteses tendo em vista que são situações vivenciadas no seu
cotidiano, de natureza investigativa e curiosa. De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), “os estudantes possuem um
repertório de representações, conhecimentos intuitivos, adquiridos pela vivência, pela cultura e senso comum, acerca
dos conceitos que serão ensinados na escola”.
            Então, os preceitos legais reconhecem esta importância para o conhecimento científico, especialmente porque o
ensino de astronomia envolve observações. Sendo assim, “observar não significa apenas ver, e sim buscar ver melhor,
encontrar detalhes no objeto observado” (BRASIL, 1997), e sem dúvidas estas observações incluem os fenômenos
naturais como: o céu, as estrelas, a lua. Os parâmetros também atentam para a necessidade destas observações serem
planejadas pelo professor, ou seja, este sendo o protagonista do ensino e aprendizagem na perspectiva de mediar este
conhecimento de Astronomia.
            É com base nestes pressupostos que traremos algumas abordagens teóricas sobre a formação dos professores
de ciências especialmente nos anos iniciais e o ensino de astronomia como conteúdo de grande relevância no inicio da
escolarização dos alunos, com isso propomos algumas sugestões de aulas que contemplam conteúdos de Astronomia
destacando a importância deste ensino. Abordaremos também, os resultados e discussões das entrevistas com os
professores dos anos iniciais a respeito do entendimento destes sobre os conteúdos, nas quais separamos
categoricamente em saberes pedagógicos e específicos destacando suas vivências com este conteúdo de suma
importância para o ensino de ciências.
 
2  Astronomia nos Anos Inicias
            A astronomia é uma das ciências mais antigas que permitiu aos homens um conhecimento mais aprofundado á
respeito do Universo, trazendo muitas contribuições para a humanidade sobre o ambiente à qual possibilita a
organização do tempo e permite a criança ampliar sua visão de mundo e leitura da realidade que é justamente a
proposta da alfabetização científica, a esse respeito Lorenzetti e Delizoicoiv (2001) asseveram que
A alfabetização Científica é uma atividade vitalícia, sendo sistematizada no espaço escolar, mas transcendendo suas
dimensões para os espaços educativos não formais, permeados pelas diferentes mídias e linguagens. É apresentada
uma estrutura de programação na qual se destacam algumas iniciativas didático-metodologicas que se apropriadas ao
código escrito pelos alunos, podem contribuir ao processo de alfabetização científica que precisa ocorrer no âmbito da
educação fundamental. (p.01)
Com isso, o ensino de astronomia nos anos iniciais é algo que deve fazer parte do aprendizado das crianças desde
cedo, tendo em vista que estas já trazem um conhecimento prévio sobre os conteúdos, porém é necessário
aproximá-las da linguagem científica e ampliar seus conhecimentos, pois a alfabetização cientifica proporciona aos
alunos uma leitura de realidade para que os mesmos possam tomar atitudes mais conscientes e é por este motivo que a
escola deve nortear todo este conhecimento científico sendo necessário trabalhar a ideia de ciências como construção
humana, social e cultural e desmistificar o que geralmente os ambientes escolares reproduzem de que o estudo das
ciências é somente para quem quer ser cientista. 
Neste contexto, o que se percebe na verdade é o desconhecimento dos professores em relação a estes conteúdos, ou
seja, são cometidos muitos erros conceituais no de ensino de Astronomia, isso se deve a formação inicial que não deu o
suporte necessário a estes, visto que os professores dos anos inicias possuem uma formação generalista nos cursos de
Pedagogia apresentando certa defasagem na área de Ciências Naturais. No que se refere aos livros didáticos
percebe-se que os conteúdos são reduzidos e pontuais, o que acaba sendo reproduzido por muitos anos, tornando a
visão do aluno bastante restrita sobre a astronomia. Conforme Langhi (2004)
Grande parte desta deficiência de respostas se deve ao fato de a Astronomia ter sido ensinada de uma maneira
equivocada nas escolas tanto em nível médio como em nível fundamental, ou mesmo talvez Por ter sido ensinada de
maneira superficialmente nas salas de aula, quando este assunto é de vital importância para se compreender a nossa
localização e responsabilidade como ser humano no vasto universo. (p.87-88)
Nesta perspectiva, a formação continuada de professores deve ser um ponto importante para as aulas de Ciências,
especialmente no ensino de astronomia à qual o professor tem maiores dificuldades, porém estas formações devem
contemplar as reais necessidades dos professores com conteúdos e metodologias apropriadas, e para saber de fato
quais as dificuldades os formadores terão que realizar um levantamento prévio, no sentido de tornar a prática docente
mais dinâmica, mas isso só será possível se este estiver seguro do conteúdo á qual será ministrado sendo o mediador
do conhecimento no sentido das aulas serem ministradas com qualidade e os conteúdos poderem ser transmitidos com
segurança proporcionando ao aluno uma aprendizagem eficaz e é com base na pesquisa que este ensino poderá ser
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direcionado.
O conhecimento de Astronomia é algo fascinante, pois desperta a curiosidade dos alunos e esta curiosidade faz com
que os professores possam levantar hipóteses, e assumir juntamente com os alunos a postura de pesquisador, pois é a
partir destas inquietações que estes terão a oportunidade de construir novos conhecimentos, problematizar, e
argumentá-las, assim as crianças aprende a se expressar e de fato perpassam a mera decoração e definições restritas
trazidas pelos livros didáticos.
Ao planejar aulas para o ensino de astronomia são muitas as possibilidades de trabalho que o professor poderá
encontrar, além das pesquisas em outras fontes, levantamento de hipóteses e sistematização do conhecimento, outra
possibilidade é trabalhar com as tecnologias, de acordo com Bartelmebs e Moraes (2012, p.341) é bastante apropriado,
pois “conta com importantes softwares de simulação do universo e dos fenômenos astronômicos que podem auxiliar as
crianças na sua compreensão”.
Outra proposta de trabalho seriam as atividades práticas no sentido dos professores modificarem suas metodologias
que frequentemente permeiam as aulas de ciências, mas para isso Bartelmebs e Moraes (2011, p.09) explicitam
algumas atividades como as fases da lua cujo objetivo é propor aos alunos reflexões sobre as posições do sol e da lua.
Ao iniciar a atividade é importante que o professor faça alguns questionamentos aos alunos para que eles comecem a
levantar suas hipóteses, é importante que se leve um calendário para explorar com os alunos os meses do ano, mostrar
as fases da lua bem como as estações do ano.
De acordo com os autores é primordial que o professor realize uma discussão, tais como:

• A lua está do mesmo jeito quando vocês olham para ela durante a noite?
• Onde está o sol durante a noite?
• Onde estão a Lua e o Sol quando a lua é cheia? E quando é nova?
• Como vocês explicariam o fato de a Lua nem sempre estar igual no céu?

E com base nestas indagações que os alunos começarão a se expressarem surgindo várias respostas distintas, porém
a ideia não é verificar se estas estarão corretas ou não, mas torna a sala de aula, mas investigativa, durante a
realização de um trabalho investigativo o docente deve estabelecer o papel de orientador científico, assim Campos e
Nigro (1997) estabelecem alguns pressupostos que norteiam o trabalho do professor, tais como:

• Incentivar os alunos a formular hipóteses explicativas;
• Auxiliar na elaboração das hipóteses e dos experimentos para testá-las;
• Possibilitar a efetiva comprovação experimental das hipóteses dos alunos;
• Colaborar nas discussões, evitando que os alunos se desviem dos demais temas centrais;
• Propor atividades em que o aluno perceba claramente o que e por que vai fazer, e as relações com aquilo que já

tem feito. (1997, p.150).
 
Nesta perspectiva, ao término do debate o professor poderá solicitar aos alunos que eles desenhem e escrevam de
acordo com suas concepções, no caso desenhos como: o Sol, a Lua e a Terra para explicarem como ocorrem as fases
da lua, este trabalho pode acontecer em pequenos grupos para que ocorra a interação entre eles.
A esse respeito à proposta de Carvalho (2013) é estabelecer ações para o planejamento do problema experimental à
qual estabelece algumas etapas:

• Etapa da construção e distribuição do material experimental e proposição do problema pelo professor;
• Etapa da resolução do problema pelos alunos;
• Etapa de sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos;
• Etapa de escrever e desenhar;

Estas etapas demonstradas por Carvalho sintetiza a construção de um novo conhecimento, valoriza o papel do
professor e destaca a teoria de Vygotsky que está norteada dentro de uma proposta sociointeracionista pautada com
base nas interações em grupo. A esse respeito Carvalho (2013) menciona que “o professor deve ser um elaborador de
questões que orientarão seus alunos potencializando a construção de novos conhecimentos”.
Assim, percebe-se que a interação com outros colegas é de suma importância para que o aprendizado torne-se mais
satisfatório, ao término desta etapa de desenhar e escrever uma coisa que poderia ser primordial é a realização de uma
série de observações a respeito da Lua, em diferentes dias da semana, ou até mesmo no decorrer do mês, o professor
também poderá fazer estas observações e desenhar em cartazes para que os alunos possam visualizar e a partir daí
instigá-los a perceber em que fases a lua se encontra.
Outras sugestões de atividades e material de apoio para o professor estão em uma publicação do MEC (2009)
explorando o ensino-Astronomia nesta coleção os professores poderão encontrar várias atividades práticas, pesquisas e
leituras complementares sobre os vários assuntos de Astronomia, inclusive na coleção encontra-se um texto do
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professor Caniato (1987, p.29) á respeito de um personagem fictício, Joãozinho da Maré, aluno do ensino fundamental
durante uma de suas aulas de Ciências sobre o ensino de Astronomia, questiona a professora sobre alguns conceitos
que ela expõe do livro que na verdade não condiz com a sua realidade com base em suas observações matinais, já que
o mesmo mora em um barraco que se pôde constatar que o sol não nasce sempre no mesmo ponto, como os
professores sempre ensinam.
Enfim, estas foram algumas questões que permearam as discussões do ensino de astronomia nos anos iniciais,
percebemos que o professor deve assumir uma atitude de pesquisador frente a este ensino na perspectiva de conduzir
o processo de aprendizagem, mas para isso é condição sine qua non que este esteja em constante formação e sempre
em busca de alternativas especialmente atividades práticas na tentativa de associá-las a teoria, sendo o aluno o grande
protagonista deste processo, pois quando o professor dá espaço para que estes possam atuar, os saberes tornam-se
mais consistentes e especificamente no ensino de astronomia á qual desperta a curiosidade dos alunos, visto que é algo
que faz parte da realidade e torna-se muito interessante quando explorado de maneira prazerosa.
 
 
3  Resultados e discussão dos dados pesquisados
Este estudo caracterizou-se por uma abordagem de cunho qualitativo, cujo instrumento de coleta de dados – entrevista
semi-estruturada, que Para Manzini (1990/1991, p. 154), “está focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos
um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à
entrevista”, que contribuiu na busca de informações de como se dá o ensino de Astronomia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. As entrevistas foram realizadas com professoras dos anos iniciais, e dentre outras questões, foram
perguntadas coletadas informações referentes ao tempo de atuação do professor no magistério, a rede de ensino que
atuam, bem como questões referentes aos temas específicos de Astronomia que são trabalhados por eles nas
respectivas escolas, os materiais utilizados como apoio didático-pedagógico e a importância para os alunos das séries
iniciais. As entrevistas foram feitas com 8 professoras da rede pública de ensino do interior e da capital de Alagoas.
Foi possível observar que o ensino de Astronomia tem sido o mesmo durante muito tempo. Como pode ser visto, os
professores dos anos iniciais tem encontrado dificuldades em trabalhar os conceitos de Astronomia de forma mais
aprofundada. O ensino acontece de maneira superficial, e isso aumenta cada vez mais a dificuldade do aluno em
compreender o mundo a sua volta, numa perspectiva científica. A dificuldade em ensinar temas do tipo, possivelmente
esteja relacionada à formação profissional, visto que o professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental não tenha
bases específicas desta área.
As análises desta pesquisa se caracterizaram também, na transcrição de dados que desvelaram sobre o conhecimento
de Astronomia e como esses conhecimentos são utilizados em sala de aula com os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental.
Para uma melhor compreensão foram realizadas duas etapas, a primeira foi a respeito da rede de ensino, tempo de
magistério e a prática docente com relação ao ensino de Astronomia, o quadro abaixo mostra que todas as professoras
lecionam na Rede Municipal e o tempo de magistério é muito heterogêneo.
Quadro 1-Rede de ensino dos professores participantes da pesquisa realizada no período de outubro a
novembro de 2014
Professor Rede de ensino Tempo de magistério
P1                                       Municipal 11 anos
P2 Municipal 20 anos
P3 Municipal 17 anos

P4 Municipal 10 anos

P5 Municipal 31 anos

P6 Municipal 27 anos

P7 Municipal 09 anos

P8 Municipal 06 anos

Fonte:
Autores/2014
 
A segunda
etapa buscou
revelar qual o
entendimento
dos docentes os
sobre os
conceitos
específicos de
Astronomia,bem
como a
necessidade de

formação continuada sobre o tema,por apresentarem dificuldades conceituais. Esses questionamentos foram realizados
em um roteiro de entrevista,buscando colher ao máximo as informações necessárias ao estudo.
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Quadro 2 - Roteiro de entrevistas com os Professores
1. Você ensina algum tema de Astronomia para seus alunos?
 2. Quais temas de Astronomia você tem trabalhado com seus alunos?
3. Como você tem trabalhado esses temas, descreva de forma breve?
4. Que tipo de material você tem utilizado como apoio didático-pedagógico, é somente o
livro?
5. Se você não ensina nenhum tema de Astronomia nas suas aulas coloque aqui suas
razões para isto?
6. Você acha importante que os alunos das séries iniciais estudem Astronomia?
7. Você gostaria de ter um curso de formação sobre Astronomia, o que gostaria de
aprender neste curso?
8. Você acha, realmente, que Astronomia deve ser ensinada nas séries iniciais?Por quê?
9. Você costuma olhar para o céu?
10. Caso você tenha respondido afirmativamente a pergunta anterior, quando é que você
olha o céu e por quê?
11. Em que fase a lua se encontra hoje?
12. Em que estação do ano nos encontramos?
13. Como é a Terra?
14. Como é a lua?
15. Como é o sol?
16. Como é o sistema solar?
17. Como é o universo?
18. O que é uma constelação?
19. O que é uma estrela?
20. O que é a Via Láctea?
21. O que é o cometa?
22. O que é uma galáxia?
23. Que lugar ocupamos no Universo
24. Que influências os astros exercem sobre a vida na terra ou sobre o homem?
25. Qual é o tamanho dos astros?
26. Comparando a Terra, o sol e a Lua, quem é o maior?E o menor?
27. Há quanto tempo os astros existem?
28. Como a Terra foi criada?E o Universo?
Fonte: Autores/2014
 
3.1 A Prática docente do ensino de Astronomia nos anos iniciais
Com o propósito de investigar acerca da prática docente destas professoras da rede Municipal de ensino do Estado de
Alagoas e como estas ensinam Astronomia nas séries iniciais, inicialmente perguntamos se elas ensinam algum tema
de astronomia para seus alunos, todos responderam que sim, embora a P3 explicitar que ensinasse muito pouco e P4
afirma que os conteúdos já são contemplados de forma interdisciplinar com os alunos.
Diante isso, podemos perceber que as professoras investigadas já têm certa aproximação com os temas de astronomia,
e uma das professoras ressalta este caráter interdisciplinar que o conteúdo apresenta, ou seja, a importância de
inseri-los em outras disciplinas. Nesta esteira, Bartelmebs e Moraes (2012) esclarecem
Uma das características mais marcantes do ensino de astronomia é seu caráter interdisciplinar. Por isso e tão
recomendável seu ensino para os Anos Iniciais em especial para o processo de alfabetização, pois, ela não diz respeito
apenas a uma serie de conteúdos a serem armazenados [...] através de conteúdos como os movimentos da terra os
alunos, os alunos irão assimilar e acomodar constantemente ovos conhecimentos, ressignificando aquilo que já tinham
em suas estruturas mentais, ou seja, irão qualitativamente ampliando seu universo cognitivo, suas estruturas mentais,
sua inteligência. (p.101)
Quanto aos temas de Astronomia que elas têm trabalhado com os alunos a maioria esclarecem que ensinam conteúdos
como: planetas, sistema solar, astros, satélite, estações do ano, dia e noite dentre outros temas. O que se pôde
perceber foi o apego ao livro didático por parte das docentes, principalmente a P1 quanto descreve exatamente os
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temas que do livro como: “Os dias e as noites”, “Eu vejo o céu”, “Como nascem às estrelas?”, “Sol, lua e estrela”.
Assim, é necessário que os professores não deixem os alunos limitados aos conteúdos estabelecidos no livro, pois é
interessante que seja despertada a curiosidade e sempre na perspectiva de tentar aproximá-los da realidade, sendo a
astronomia um dos conteúdos ideais para desenvolver uma prática mais relacionada ao cotidiano.
Para Pozo e Crespo (2009), o ensino de Ciências:
Tradicionalmente o ensino de Ciências tentou promover nos alunos uma atitude científica, ou seja, tem tentado que eles
adotem como forma de aproximar-se dos problemas, os métodos de indagação e experimentação normalmente
atribuídos à Ciência. São muitos os que acreditam, contudo, que essa atitude de indagação e curiosidade, já existe nas
crianças, de fato desde que elas são muito pequenas e, portanto, tudo que é preciso fazer é mantê-la viva e
enriquecê-la com o ensino de métodos adequados de aproximação com a realidade. (p.36)
Por este motivo percebemos ao perguntar como são abordados estes temas, as entrevistadas ressaltam sobre o uso do
livro didático e pesquisas na internet, textos questionários, histórias em quadrinhos, apenas a P1 esclarece o caráter
interdisciplinar que tem trabalhado na sala de aula, e a P8 esclarece que trabalha estes conteúdos de forma muito
superficial, procurando abordar conceitos mais gerais, ou seja, pouco vimos nas falas das docentes essa aproximação
com a realidade na qual o ensino de Ciências necessita, principalmente nos anos iniciais.
Ao indagar a respeito do material de apoio didático-pedagógico, todas ressaltam que utilizam outros materiais nas aulas,
tais como: vídeos, revistas, livros de histórias, apenas a professora P5 diz que trabalha com materiais como: Lunetas,
telescópios além de construir foguete utilizando sólidos geométricos (cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro, cone e
pirâmide).
Desse modo, fica evidente que os docentes tentam na sua prática educativa mesmo de maneira limitada trazer outros
materiais de apoio que enriquecem as aulas significativamente,pois ao adotar as ideias de Zabala (1998,p.13) “um dos
objetivos de qualquer bom consiste em ser cada vez mais competente em seu ofício”,assim,esse saber é aprimorado
mediante o conhecimento que se tem sobre a matéria que será abordada.
            Assim, para uma melhor aproximação com a prática, à formação continuada de professores é condição
essencial, pois os cursos de Pedagogia apesar de terem matérias inerentes às metodologias de ensino de algumas
áreas, não oferecem o suporte necessário ao professor, privilegiando mais o caráter pedagógico, tendo este um grande
desafio pela frente que é justamente buscar estas formações de forma específica. Com isso,todos os docentes
investigados sentem esta necessidade de aliar teoria com prática.
Neste contexto, todos apontam para a necessidade do ensino da Astronomia nas séries iniciais e podemos perceber
que elas associam o ensino ao futuro profissional das crianças, bem a relação deste ensino com a vida acadêmica
(futuros cientistas), além disso, as pesquisadas reconhecerem que estes conteúdos devem está relacionados ao
cotidiano e desperta a curiosidade das crianças. Para compreendermos melhor a fala desta professora, segue a
descrição:
P3- Porque com a introdução de determinados assuntos logo nos anos iniciais muda muita coisa e se entende muita
coisa na vida do ser humano, pois é desde pequeno que temos que despertar interesses, pois esses conhecimentos
estão sendo brecado logo nos primeiros anos de conhecimento.
Outro ponto que foi alvo de nossas investigações está relacionado ao costume das docentes olharem para o céu, na
qual a maioria responde positivamente, somente P5, diz que raramente, e ao perguntamos as causas desta
contemplação percebemos que houve uma relação com questões mitológicas relacionadas ao senso comum como
também inerentes a fatores emocionais. Como explicita as docentes:
P4- Porque eu amo olhar para o céu apreciar os astros e estrelas. Quando criança acreditava em São Jorge morava na
lua e que nunca seria possível chegar até lá. Mito quebrado hoje.
P6- Quando estou pensativa.
P7-Em geral várias vezes por semana para verificar o tempo.
Enfim, estas foram as principais reflexões sobre a prática educativa das professoras das séries iniciais sobre o ensino
de astronomia, percebe-se que muitos são os limites pertinentes necessitando de uma formação continuada para
suscitar nestes professores um saber mais consolidado.
 
3.2  Compreensão dos professores sobre os conteúdos específicos de Astronomia nos anos iniciais do Ensino
Fundamental
            Em relação às questões especificas de Astronomia, (questões de 11 a 28 do questionário), as respostas das
professoras entrevistadas tiveram diversas variações que se aproximavam e outras que se distanciavam da definição
mais correta dos itens perguntados, conforme a análise a seguir.
Questionadas sobre o que e a Via Láctea, a P1 afirma que não sabe o que é as respostas das demais variam: “P2: Faz
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parte do Universo; P3: É uma galáxia dentro da via láctea; P4: Uma galáxia; P5: É uma faixa embranquecida e cheia de
estrela; P6: É a galáxia da qual faz parte o nosso sistema solar; P7: É uma galáxia em formato de caracol e que faz
parte do universo; P8: Aglomerado de estrelas.”.
Percebe-se que as respostas a esta indagação, muitas vezes aparecem soltas, sem nenhum comentário que ajude a
fundamentar a resposta. Noutra situação, ao serem indagadas sobre a origem da Terra e do universo, as professoras
responderam: “P1: Acredito que a partir da explosão do big bem (terra). Quanto ao Universo não sei; P2: Através da
explosão dos astros formando assim substâncias com a capacidade de constituir a Terra, já o Universo foi formado por
um agrupamento de vários elementos; P3: Existe muitas teorias que possivelmente tenha já ouvido falar quanto à
criação já existiam vidas na terra no universo. Existem a teoria bíblica e a cientista. Depende do ponto de vista de cada
um para mim não existe algo sem que tenha um criador para tal; P4: Cientificamente através do big bem, mas segundo
a religiosidade foi através de Deus; P5: não respondeu; P6: por Deus ou cientificamente; P7: Por um ser supremo
(Deus); P8: Conforme a teoria científica a terra foi criada através de uma explosão. Já a teoria criacionista considera que
ela foi criada por Deus.”.
Constata-se nas respostas dadas que, o conhecimento científico ainda divide espaço com o senso comum e com a
religiosidade, na prática das professoras. Nesta perspectiva pode-se afirmar que ao se trabalhar com conteúdos da área
das Ciências, mais especificamente com conteúdos de Astronomia, o professor deve expor segurança ao discutir com
seus alunos, para que desta forma não os induza a refletir sobre o conhecimento na mesma perspectiva que ele (senso
comum; religiosidade), mas que o sujeito possa (re) construí-lo, indagá-lo. Para tanto, se faz necessário que o professor
possa perceber em sua formação, principalmente na formação continuada, a necessidade de recompor os
conhecimentos trabalhados em sala, para que desta maneira possa acompanhar as transformações na sociedade e,
consequentemente, dispor de conhecimentos mais próximos da realidade do aluno, para que desta forma possa suscitar
aprendizagens que se fundamente em conhecimento questionáveis.
Pimenta (1999 apud SERRA, 2012) defende o processo da construção da identidade do professor e revela os saberes
necessários a prática docente: a experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. De acordo com Serra (2012,
p. 27), “a autora defende que a experiência de um professor se dá por meio de sua construção social, das mudanças
históricas da profissão e do exercício profissional em diferentes escolas e pelo cotidiano docente, num processo
permanente de reflexão sobre sua prática”. Ainda de acordo com Serra (2012), O conhecimento que não deve ser
entendido simplesmente como informação, é defendido pela autora, como o trabalho das informações através de sua
classificação, análise e contextualização. Nesse contexto, a finalidade da educação escolar é possibilitar o trabalho dos
alunos quanto aos conhecimentos científicos e tecnológicos, a fim de desenvolver habilidades para operá-los, revê-los e
reconstruí-los com sabedoria.
Perguntadas sobre o que é o sistema solar, algumas das professoras entrevistadas não responderam, já outras tiveram
respostas bem objetivas, conforme as respostas a seguir:
P1: Não respondeu; P2: É composto por planetas, astros e estrelas; P3: É cheios de estrela, planeta, satélites; P4: Não
respondeu; P5: É o conjunto formado pelos planetas, estrelas, etc.; P6: ele é constituído pelo Sol e todos os corpos
celestes; P7: É um conjunto de planetas. Contém dois astros de alta grandeza: sol e lua; P8: É um conjunto de planetas,
composto também por astros como o sol e a lua.
Percebe-se que as respostas dadas, pelas professoras, mesmo objetivas, trouxeram uma visão considerável em relação
ao que compõe o sistema solar - sol, lua, planetas, corpos celestes... isso demonstra que mesmo com as respostas
dadas anteriormente, que se distanciavam dos conceitos científicos, há um prevalecer da noção do conhecimento
relacionado à Astronomia, que pode se tornar caminho para aprofundamento das questões relacionadas a essa
temática. A pesquisa deve fazer parte da prática destes profissionais para que assim os conteúdos e conhecimentos
sejam trabalhados significativamente, logo, oportunizando ao aluno a possibilidade de (re) construção de
conhecimentos. De acordo com Bartemelbs e Moraes (2012),
É importante que no ensino de astronomia se supere a ênfase em definições para concentrar-se prioritariamente no
desenvolvimento de conceitos. Não se aprende conceitos pela definição, pois a criança somente entende uma definição
se já construiu antes o conceito do que é definido. Uma das formas que se pode pensar para superar a visão de que se
ensina através de definições, na prática, é permitir que as crianças se expressem através da linguagem, demonstrando
aquilo que já sabem e aquilo que já podem aprender sobre o tema a ser trabalhado na aula. (p. 348).
 
Diante do exposto pelos autores, percebe-se a real necessidade de um ensino capaz de promover nas crianças o gosto
pela descoberta, para tanto o professor deve iniciar em si esse gosto, para mediar à relação entre o sujeito aprendiz e o
conhecimento. Bartemelbs e Moraes (2012) contribuem com essa discussão afirmando que,
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No ensino de astronomia podemos pensar que o professor deixa de ser o centro de transmissão dos conhecimentos
para assumir o papel de mediador das relações de ensino e de aprendizagem que se vão estabelecer entre os alunos e
os conteúdos. A base deste trabalho só pode ser uma: o ensino através da pesquisa. Em se tratando de ensino de
conteúdos de astronomia, o ensino pela pesquisa torna-se importante referência para o professor. (p. 349).
 
Nesta perspectiva, se faz necessário que a formação continuada do professor seja uma das formas de envolver o
aspecto a reflexão da sua prática, promovendo a atualização dos conhecimentos e da prática pedagógica vivenciada em
sala. Ao contrário de algumas das professoras entrevistadas, algumas, que pela forma como expressaram suas
respostas, trazem consigo certo interesse pela construção do conhecimento científico nos alunos, pois ao ter certo
domínio dos conhecimentos da área das ciências, os professores, logo fazem a mediação necessária para que assim
possa possibilitar a atuação dos sujeitos aprendizes em busca da (re) construção dos conceitos dos elementos que
fazem parte do seu cotidiano.
 
4 Considerações
Diante do estudo realizado, foi possível perceber que áreas como a das ciências possuem formas específicas de serem
trabalhadas pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, isto é, o tempo e os conteúdos não têm grande
importância para alguns dos professores, como no caso dos entrevistados, pois como foi possível observar, a partir dos
dados das entrevistas, os professores não possuem domínio e conhecimentos necessários para o trabalho em sala,
nesta área.
Essa falta de domínio tem como um de seus fatores a formação destes professores que não deram subsídios
necessários para um trabalho efetivo na área de Ciências, bem como a ausência de metodologias que demonstrassem
a participação direta dos alunos nas descobertas e questionamentos acerca das mais diversas situações cotidianas.
A formação continuada torna-se uma das saídas eficazes para amenizar esta situação que condiciona o ensino de
Ciências a um ensino “por obrigação”, que não tem significado para a vida dos sujeitos aprendizes. É necessário,
também, que sejam revistos os currículos dos cursos de formação, numa perspectiva de aprimorar a formação na área
de Ciências, assim como os próprios professores refletirem sobre suas práticas em sala, tornando-as fator chave para
aquisição de uma aprendizagem com mais qualidade.
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