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Introdução

Vários estudos demonstram que o ensino da 
Astronomia apresenta diversas dificuldades de ordem 
conceitual, metodológica e, principalmente, de formação 
do professor para abordar tais conteúdos [1,2,3,4]. No 
entanto, apesar de várias publicações discutindo tais 
dificuldades na formação de professores, dentre os 
artigos que foram pesquisados não encontramos 
pesquisas relativas a conhecimentos de Astronomia com 
estudantes universitários, especificamente do curso de 
Pedagogia. Muitos desses estudantes irão lecionar os 
primeiros conceitos de Astronomia nas séries iniciais do 
ensino fundamental.

Os PCN recomendam o ensino de Astronomia para as 
séries do ensino fundamental a partir do eixo temático 
Terra e Universo, sugerindo que o professor trabalhe 
atividades práticas com seus alunos, tais como, construir 
instrumentos simples como relógios de Sol e gnômons, 
realizar observações do Sol, Lua, estrelas e meteoros, 
marcando suas observações e dados [5]. 

Apesar dos conteúdos relativos à Astronomia serem 
recomendados pelos PCN para o Terceiro e Quarto 
Ciclos, algumas críticas já foram feitas em relação à
omissão, injustificável dos pontos de vista pedagógico e 
cognitivo, sobre as orientações para o ensino de 
Astronomia nos Primeiros e Segundos Ciclos [6]. 

No entanto Langhi e Nardi [7] argumentam que:

“Os PCN advogam que a Astronomia deve fazer parte 
do conteúdo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
quando mencionam 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”

Diante do discutido sobre a importância do ensino de 
Astronomia, das dificuldades inerentes desse ensino e da 
necessidade de iniciar essa formação desde a graduação 
dos futuros professores do ensino fundamental, 
procuramos inferir respostas para as seguintes 
indagações:

Pergunta N°1 - Os alunos que estão ingressando e os 
que estão se formando no curso de pedagogia possuem 
conhecimentos básicos de Astronomia?

Pergunta N°2 - Quais concepções alternativas 
poderemos inferir a partir das repostas dadas pelos 
alunos?

Pergunta N°3 - Quais fenômenos dos destacados por 
essa pesquisa se mostraram mais desconhecidos pelos
estudantes pesquisados?

Do vasto campo de estudo que se tornou a 
Astronomia, escolhemos os conteúdos relativos aos
fenômenos que envolvem o Sol, a Terra e a Lua, aos 
quais iremos nos referir como Sistema Sol-Terra-Lua. 
Dentre os fenômenos relacionados a esse sistema iremos 
nos deter mais especificamente ao estudo dos Eclipses, 
Estações do Ano, posições relativa entre os astros e das 
concepções sobre características físicas do Sol, Terra e 
Lua. Isso se justifica já que tais fenômenos estão mais 
presentes no cotidiano. Além disso, é fato amplamente 
estudado que o seu aprendizado impõe em muitas 
dificuldades [8,9,10,11,12].

Metodologia

Como universo de pesquisa utilizaremos o curso de 
pedagogia da UFRPE ministrado na Unidade Acadêmica 
de Garanhuns da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UAG-UFRPE), no município de 
Garanhuns-PE. A amostra foi constituída por 31 alunos 
cursando o primeiro período e 15 alunos do último
período. A diferença no quantitativo se deve à evasão 
observada na turma do último período.

Como instrumento para construção dos dados 
utilizamos um questionário com questões que envolviam 
conceitos básicos de Astronomia relacionados com as 
Estações do Ano, os Eclipses, as fases da Lua, 
características físicas da Terra e da Lua e posição relativa 
ente os astros.

Para avaliar se os alunos tinham certeza de suas 
respostas ou que estavam simplesmente “chutando” 
acrescentamos as alternativas: Respondi com certeza e 
Respondi com dúvida. Dessa forma podemos avaliar se 
os eventuais erros surgidos nas respostas do questionário 
seriam decorrentes de concepções alternativas
apresentadas pelos alunos, ou seja, se o aluno marcou a 



alternativa errada e, no entanto, marcou a opção 
“Respondi com certeza” poderíamos dizer que o aluno 
teria convicção que aquela alternativa, mesmo errônea, 
representa a forma como ele entende o fenômeno 
relacionado [13]

Resultados

Analisando as respostas iremos tentar responder a 
algumas indagações descritas no inicio dessa pesquisa. 
Devido limitação na extensão deste resumo, torna-se 
impossível discutir cada uma das questões do 
questionário, optamos por analisar apenas as mais 
significantes em relação ao objetivo do estudo.

Inicialmente tentaremos responder pergunta N° 1 
dessa investigação.

Através do gráfico 1 e do gráfico 2, podemos perceber 
que há um grupo de questões onde notamos um maior 
número de respostas corretas. E outro grupo com 
questões onde houve uma maior quantidade de respostas 
erradas.Verificamos que nas perguntas cujas respostas
dependiam apenas de conhecer o fenômeno, o índice de 
acerto foi bem maior do que as questões que 
necessitavam de uma explicação do fenômeno. 

O fato dos alunos terem respondido que marcaram 
com certeza questões erradas pode significar que 
simplesmente não chutaram a questão e estão convictos
que sua maneira de interpretar o fenômeno estava 
correta. Partindo desse pressuposto, poderemos inferir 
algumas concepções alternativas que esses alunos 
possuem. Iremos tomar como exemplo a questão que 
pedia aos alunos que fizessem uma figura que melhor 
representasse o movimento de translação da Terra ao 
redor do Sol.

Podemos perceber pelo gráfico que não houve
nenhuma resposta correta, no entanto essa foi à questão 
onde os alunos responderam com maior índice de 
certeza. 

Ao pedirmos para os alunos desenharem qual seria a 
forma que mais se aproxima da orbita da Terra, 76% dos 
alunos do primeiro e 29% do último período, desenharam 
uma elipse com uma excentricidade bastante acentuada. 
As causas dessa concepção pode dever-se ao fato de que 
a maioria dos livros didáticos trazem a informação de 
que a órbita da Terra é uma elipse. Sabemos, é claro, que 
essa informação é correta, no entanto falta a informação 
de que a excentricidade dessa elipse é muito pequena e 
que podemos aproximar essa elipse a uma circunferência
[14]. Alem disso, algumas figuras sobre a órbita da Terra 
encontradas tantos nos livros quanto na internet levam os 
alunos a terem uma representação da orbita da Terra 
como uma elipse com um índice elevado de 
excentricidade.

Para responder a terceira pergunta iremos considerar
como critério a porcentagem de respostas marcadas com 
dúvida pelos alunos poderemos inferir quais questões e 
quais conceitos foram os mais desconhecidos pelos 
alunos. Levando em conta esse critério a questão que foi 

respondida com o maior índice de dúvida estava 
relacionada ao fato da Lua possuir sempre a mesma face 
voltada para Terra.

Essa questão foi a que obteve o maior índice de 
dúvidas e também um baixo índice de acerto. Das 
respostas erradas a alternativa que foi assinalada com 
maior frequência foi a que dizia que a afirmação acima 
era falsa e que aqui da Terra era possível visualizar toda 
a superfície da Lua. Sabemos que a Lua sempre fica com 
a mesma face voltada para Terra, isso se deve ao fato da 
Lua possuir um período de rotação igual ao período de 
translação em volta da Terra [15]. O fato da baixa 
quantidade de acertos indica que poucos alunos sabiam 
que a Lua exibe apenas uma face voltada para Terra. 

Outra questão que também levantou um grande índice 
de dúvidas foi a que dizia respeito à proximidade dos 
astros em relação a Terra.

Conclusão
O objetivo principal deste trabalho foi investigar os 

conhecimentos básicos de astronomia com alunos do 
curso de pedagogia que futuramente lecionarão nas séries 
iniciais do ensino fundamental. Diante do que foi 
exposto, percebemos a importância de se trabalhar esses 
conteúdos desde o curso de formação inicial, tendo em 
vista que alguns desses alunos, em algum momento, 
tiveram que ministrar aulas sobre conteúdos de 
Astronomia. 
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Gráfico 1: Acertos e Erros dos alunos do primeiro período; Gráfico 2 – Acertos e erros dos alunos do ultimo período.


