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RESUMO 

Diante da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na área das 
Ciências da Natureza, destaca
acesso à diversidade de conhecimentos científicos produ
se assim a relevância conferida pelo documento ao ensino de astronomia, grande 
protagonista da unidade temática 
resultados preliminares de uma investigação sobre 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, com foco no entendimento do professor, em 
particular, sobre um dos conceitos dispostos nos objetos de conhecimento da BNCC. 
Na literatura sobre o tema destacam
concepções alternativas no entendimento de astronomia por alunos e professores. A partir 
disso e dos objetos de conhecimento impressos na BNCC, foi elaborado um questionário 
com duas seções: sócio-demográficas/educacionais 
objetivas). O levantamento foi realizado com 44 professores e 14 estudantes concluintes do 
curso de magistério da região do vale do Taquari
Os resultados apontam que 91% consideram o ensino de astronomia 
bastante/extremamente importante na formação das crianças. Contudo, apenas 6% dos 
respondentes afirmam que tiveram tópicos suficientes voltados ao tema durante sua 
formação. Quando questionados sobre o fator que mais colaborou para seu conhecimento 
do tema, 48% indica que foram pesquisas não formais sobre o assunto, 18% em conversas 
informais com amigos e 26% indica que na educação básica obteve tais conhecimentos. 
Indagados sobre as estações do ano, em questão dissertativa, aproximadamente 70% 
respondeu coerentemente com a concepção científica, indicando ao menos a translação do 
planeta como causa do fenômeno, o restante das respostas enquadram
concepções alternativas, cita-
Terra e Sol (7%) e estações como consequência da ação humana (10%). Noutra questão 
sobre o mesmo tema, porém objetiva, cerca de 38% optou pela alternativa correta e, dessa 
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Diante da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na área das 
Ciências da Natureza, destaca-se, no escopo do letramento científico, a importância do 
acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história. Justifica
se assim a relevância conferida pelo documento ao ensino de astronomia, grande 
protagonista da unidade temática Terra e Universo. Este resumo expõe considerações sobre 
resultados preliminares de uma investigação sobre o ensino de astronomia na educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental, com foco no entendimento do professor, em 
particular, sobre um dos conceitos dispostos nos objetos de conhecimento da BNCC. 
Na literatura sobre o tema destacam-se as inúmeras pesquisas sobre a presença de 
concepções alternativas no entendimento de astronomia por alunos e professores. A partir 
disso e dos objetos de conhecimento impressos na BNCC, foi elaborado um questionário 

demográficas/educacionais e astronomia (questões dissertativas e 
objetivas). O levantamento foi realizado com 44 professores e 14 estudantes concluintes do 
curso de magistério da região do vale do Taquari-RS. 
Os resultados apontam que 91% consideram o ensino de astronomia 

extremamente importante na formação das crianças. Contudo, apenas 6% dos 
respondentes afirmam que tiveram tópicos suficientes voltados ao tema durante sua 
formação. Quando questionados sobre o fator que mais colaborou para seu conhecimento 

ica que foram pesquisas não formais sobre o assunto, 18% em conversas 
informais com amigos e 26% indica que na educação básica obteve tais conhecimentos. 
Indagados sobre as estações do ano, em questão dissertativa, aproximadamente 70% 

nte com a concepção científica, indicando ao menos a translação do 
planeta como causa do fenômeno, o restante das respostas enquadram

-se: estações causadas pela variação do distanciamento entre 
ões como consequência da ação humana (10%). Noutra questão 

sobre o mesmo tema, porém objetiva, cerca de 38% optou pela alternativa correta e, dessa 
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vez, 30% indicou ser o distanciamento Terra
enquanto outros 30% afirmaram que ocorre alternância na inclinação do eixo de rotação. 
Através de uma análise quanti
das duas questões (dissertativa e objetiva), constata
respostas à questão dissertativa consideradas cientificamente coerentes, a maioria 
abarcava o uso de "chavões", definidos aqui como respostas prontas, cientificamente 
corretas, mas não significativas. Afirmações fragmentadas e reproduzidas mecanicamente 
mas que, quando confrontadas com maior aprofundamento, acabam sendo relacionadas ao 
senso comum. Nessa ótica, quase 26% apontou apenas características das estações do 
ano (quente, frio, flores, etc.), outros 21% citaram os movimentos da Terra sem especificar a 
inclinação axial dela, caracterizando o uso desses “chavões".
Concluiu-se que há necessidade de formação continuada de qualidade para os professores 
e uma imprescindibilidade de reformulação nos currículos dos cursos de pedagogia com a 
finalidade de desenvolver conhecim
educador assuma-se como parte indispensável e de estimável valor no processo de 
formação de indivíduos críticos e capazes de reconhecer o seu papel na sociedade, 
buscando aperfeiçoamento científico em sua práti
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vez, 30% indicou ser o distanciamento Terra-Sol causador das diferentes estações, 
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Através de uma análise quanti-qualitativa, que passa pela comparação crítica dos resultados 
das duas questões (dissertativa e objetiva), constata-se que, daquela porcentagem de 
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buscando aperfeiçoamento científico em sua prática. 
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