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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo teve por objetivo investigar quais são as bases epistemológicas e 

metodológicas que assentam o conhecimento dos professores de Ciências e Geografia e 

que norteiam sua prática. As representações dos sujeitos sobre dos fenômenos 

astronômicos2 integrantes do currículo da 3a, 4a, 5a e 6a séries, tanto na disciplina de 

Ciências como de Geografia do ensino fundamental constituirão o conhecimento enfocado 

para a coleta dos dados. Essa, por sua vez teve como amostra, profissionais da educação 

que atuam na Educação de Jovens e Adultos na cidade de São Bernardo – estado de São 

Paulo. 

O conceito de movimento foi utilizado como tronco articulador na compreensão dos 

fenômenos acima mencionados. O confronto desses elementos teve por finalidade, 

compreender o caráter das representações evidenciadas e sua configuração no processo de 

aprendizagem docente, com vistas a uma reflexão sobre as necessidades formativas dos 

professores, tanto do ponto de vista do conhecimento escolar como das estratégias 

facilitadoras da aprendizagem. 

Na revisão da literatura verificamos que a ampla maioria das discussões a princípio 

dedica especial atenção ao aluno. O destaque estava no desenvolvimento de atividades de 

ensino que promovessem a aprendizagem ou na identificação do tipo de conhecimento que 

o aprendiz traz consigo fruto de seu convívio familiar, social e cultural, bem como, os 

contextos nos quais as explicações são construídas e compartilhadas em sala de aula. 

Entretanto, percebemos que após a realização do “II Simpósio sobre erros 

conceituais em Ciências e Matemática”3, a comunidade científica voltou sua atenção para a 

formação dos docentes. A importância da figura do professor como mediador do processo 

de ensino e de aprendizagem surge nesse cenário como protagonista e, por conseqüência, 

é solicitado a rever seu conhecimento e sua prática. Fato que tem impacto nos curso de 

                                                           
1 Universidade de São Paulo – Faculdade de Educação - FEUSP 
e.mail: izaf@usp.br 
2 Movimento da Terra: rotação e translação, dia e noite, estações do ano; Movimento Aparente 
do Sol; Movimento da Lua: rotação/translação e fases. 
3 Realizado na CORNELL UNIVERSITY em1987. 
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formação inicial de professores, que agora são convocados a “formar um profissional que 

nunca está formado” (GARRIDO et al, 2000) e que seja capaz de implementar as proposta 

de ensino que emergiram dos novos paradigmas educacionais. 

Nos moldes das investigações que trataram do conhecimento espontâneo do aluno, 

atualmente, busca-se saber qual é o conceito prévio dos professores em diversos domínios 

das ciências, quais são suas concepções e suas crenças, para que a partir do 

esclarecimento dessas questões, seja possível uma compreensão do pensamento docente 

e da forma como se consolida o conhecimento que vai respaldar sua ação. 

A partir de nossa experiência como educadores e tendo o ensino como mediação e a 

aprendizagem como uma construção coletiva, verificamos que na negociação dos 

significados interagem vários fatores, dos quais destacamos: as concepções do professor e 

dos aprendizes e as informações e representações do livro didático. Nessa perspectiva, a 

forma como as informações curriculares circulam e são lidas durante a aula (LEMKE, 1990) 

é um dos determinantes da natureza do conhecimento construído (BACHELARD, 1996; 

PORLÁN, 1989) e nesse processo, onde as diferentes versões são construídas, 

confrontadas, negociadas, reconstruídas e redefinidas, existe a possibilidade de surgir 

incompreensões e construções paralelas. 

Para ilustrar, citamos o exemplo dado por CANALLE (1997): “as estações do ano 

ocorrem devido à órbita elíptica da Terra”. Como a órbita à qual é feita a referência 

geralmente é exageradamente excêntrica, fica a associação automática: verão/inverno = 

Terra mais/menos próxima do Sol. Segundo esse autor alguns livros didáticos informam 

corretamente que o fenômeno não ocorre em função da maior/menor distância da Terra ao 

Sol, mas, “ilustram” essas explicações com desenhos nos quais a órbita da Terra possui 

uma excentricidade equivalente ‘aquelas descritas pelos cometas e, como as figuras fixam-

se mais do que as palavras escritas o aluno fica com a “explicação” errada (CANALLE, 

1997). Nesse momento de construção entendemos como fundamental a intervenção do 

professor para construir um momento fértil em discussões, formulações de hipóteses, 

argumentação e elaboração de modelos, conduzindo o pensamento do aluno no sentido de 

um conhecimento no qual ele acredite e não apenas entenda. 

Através dos estudos acima mencionados verificamos que alguns livros didáticos 

apresentam informações que induzem a erros conceituais. A pesquisa realizada por 

KANTOR (2001) revela que o professor tem no livro didático sua maior fonte de 

informações, o que reforça os dados apresentados por BISCH (1998), que denunciam uma 

formação deficitária dos professores no que tange ao conhecimento científico que favoreça 

o entendimento e a explicação das informações contidas nos livros didáticos e suas 
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representações gráficas. Entendemos que sem o conhecimento teórico sobre os fenômenos 

a ser ensinados, os professores apoiam-se naquilo que lhes é mais seguro - nas suas 

crenças e no livro didático (KANTOR, 2001). A esse círculo vicioso, agregamos novos 

fatores que são, as concepções e a linguagem docente que conforme CAMINO (1985), 

carregam elementos que são entraves para a negociação dos significados (CAMINO,1985). 

A descrição dessa realidade presente no ensino de Ciências e Geografia constitui uma 

problemática atual e relevante que justifica nossa opção pelo estudo das representações do 

professor, com enfoque nos fenômenos astronômicos integrante do currículo do ensino 

fundamental. 

Associar o conceito de movimento aos referidos fenômenos de Astronomia no 

trabalho empírico tem sua fundamentação na relação do homem com o Universo, seus 

elementos e seus fenômenos. Estes são determinantes de crenças e concepções presentes 

em nossas representações sobre a Terra e sua relação com os elementos cósmicos. Por 

muito tempo estas representações estiveram além do visível, mas atualmente, tornaram-se 

reais e familiares ao olhar do cidadão comum graças ao avanço da Ciência e da Tecnologia, 

e também graças ao aumento na quantidade de informações trazidas pela divulgação 

científica e pela mídia - hoje o nosso olhar alcança situações que jamais presenciamos 

fisicamente. 

Tendo em vista essa realidade, a expectativa é que a representação do homem 

sobre os fenômenos astronômicos tenha sido modificada sensivelmente ultrapassando o 

campo das crenças e aproximando-o de um conhecimento mais elaborado e próximo 

daquele aceito pela comunidade científica. Assim, ensinar Ciências e Geografia passa a ser 

uma tarefa de mediação e negociação de significados, considerando as informações de 

caráter científico dentro de um contexto produzido pelo imaginário cultural, religioso, social, 

político e ideológico, de quem aprende e de quem ensina. 

Infelizmente essa não é a realidade encontrada pelos estudos realizados 

recentemente sobre o ensino de Astronomia no ensino fundamental (LANCIANO, 1984 - 

Espanha; CAMINO, 1985 - Argentina; BISCH; 1998 – São Paulo; KANTOR, 2001; LEITE; 

2002 – São Paulo). Esses demonstram que o conhecimento docente sobre o tema é 

constituído por crenças com erros conceituais graves e representações infantis. Várias 

confusões são produzidas, devido às idéias pré-concebidas e à linguagem cotidiana, 

comprometendo a construção do conhecimento sobre o fenômeno investigado. Mostram 

também que o professor concebe o Universo de maneira bem distante dos modelos aceitos 

cientificamente e são abordados, geralmente, apenas em forma de textos ou de imagens 

bidimensionais e sem nenhuma alusão aos fenômenos observáveis. Mas essa forma de 

representar, classificada como infantil, é a mesma utilizada por qualquer pessoa que tenha 
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estudado os referidos fenômenos astronômicos apenas no ensino fundamental, sem uma 

formação específica. Esse é o conhecimento construído no espaço escolar e com as 

ferramentas que a comunidade dispõe. 

Com base nos dados apresentados acima, nossa hipótese foi balizada pela 

possibilidade de uma formação deficitária do professor das Ciências e Geografia, no que 

tange aos conhecimentos básicos de Astronomia, de forma que respalde a tarefa 

pedagógica e que o processo de aprendizagem ao qual os licenciandos são submetidos não 

atende à demanda das atuais pesquisas sobre ensino, aprendizagem e formação de 

professores. 

A questão principal que norteou esse estudo e que foi retomada nas etapa final deste 

trabalho é: de que forma uma atividade didática pode provocar mudanças epistemológicas e 

metodológicas nos professores com impacto na sua prática? 

Desta questão derivaram as seguintes perguntas: i) de que maneira a formação 

inicial contribui para a construção dos conceitos científicos? ii) com quem o professor 

interage para formar seu conhecimento? iii) que características marcam o conhecimento 

docente sobre o conceito de movimento associado aos fenômenos astronômicos: rotação e 

translação, dia e noite, estações do ano e fases e eclipse da Lua? iv) que características 

marcam sua prática? v) até que ponto foi possível registrar mudanças nas concepções 

epistemológicas e metodológicas dos sujeitos através das atividades desenvolvidas no 

curso de aperfeiçoamento? 

A identidade metodológica desse trabalho guarda semelhanças com as abordagens 

observacionais, e com a psicologia sociocultural, pois seus interesses principais estão no 

desenvolvimento do conhecimento e da compreensão. Esse tipo de pesquisa já tem dado 

algumas contribuições valiosas ao estudo do processo ensino e aprendizagem no contexto 

cultural e institucional. 

Dentro de um modelo de pesquisa-ação, inicialmente realizamos um levantamento 

dos “saberes” explícitos e implícitos através de representações gráficas, buscando 

aproximações as quais julgamos necessárias para configurar a forma como os sujeitos 

compreendem o conceito de movimento associado aos fenômenos astronômicos. E ao 

mesmo tempo buscou-se identificar os procedimentos adotados pelo pesquisador e as 

formas de interação, que contribuíram para a evolução dos conhecimentos aqui 

investigados. 
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Para a análise dos dados utilizamos os métodos propostos para pesquisas 

qualitativas em educação que têm como características, segundo LÜDKE e ANDRÉ (1986)4, 

cinco pontos principais: toma o ambiente natural como fonte direta da coleta dos dados e o 

pesquisador é o principal instrumento; a predominância da descrição dos dados coletados; o 

foco de interesse é o processo, não o produto; o exame do sentido que os sujeitos dão aos 

fatos, às ações e ao modo de organização social; a tendência em seguir um processo 

indutivo na análise dos dados coletados. 

Os cinco elementos acima relacionados constituem também características que nos 

conduziu à proposta de pesquisa interpretativa qualitativa idealizada por ERIKSON (1989): 

Observação participativa interpretativa - é de suma importância nesse estudo, pois não se 

limita apenas a ver, mas examinar, entender e interpretar os fatos e situações. Sendo a 

relação, observador e grupo observado, muito próxima. Essa técnica utiliza como critério 

básico de validação os significados imediatos e locais das ações (ERICKSON, 1984) o que 

a diferencia de outras técnicas também observacional. 

Os materiais recolhidos no campo não constituem os dados, são as fontes dos 

dados. Estes só tornam-se dados ao passar por um meio formal de análise que começa 

pelas várias leituras do conjunto de notas de campo. Leituras que podem ser ordenadas 

como “descrições particulares”, ou seja, sugere fazer uma narração analítica, algo assim 

como um retrato narrativo da pesquisa, o mais detalhado possível - o que é didático. O 

retrato narrativo baseia-se em notas feitas no campo e também as citações diretas das 

palavras dos indivíduos observados são úteis, assim como as citações diretas das notas de 

campo. Para ERICKSON (1984), o trabalho de campo deve ter um caráter reflexivo, 

procurar “fazer com que o familiar pareça estranho e interessante novamente e o comum 

pareça problemático”. O que está acontecendo pode fazer-se visível e dessa forma ser 

documentado sistematicamente. 

Nas atividades proposta para as oficinas trabalhamos o conceito de movimento e os 

fenômenos astronômicos, com o objetivo de evidenciar as representações dos professores. 

Por isso, adotamos BACHELARD (1996) como referencial teórico, para refletir sobre o 

caráter científico dos conceitos que são produzidos no transcurso das atividades de 

aprendizagem com vistas a construções coletivas para determinados fenômenos. 

A discussão sobre a formação do professor de Ciências e Geografia tem como 

tronco articulador os conceitos de astronomia que constituem uma base conceitual 

importante para o ensino de Geografia. Entretanto não ficamos restritos a esse aspecto, 

                                                           
4 As autoras usam como referência o trabalho de Bogdan, R. e Biklen, S. K. Qualitative Research for 
education. Boston, Allyn, inc. 1982. 
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observamos no ensino de Ciências e no ensino de Geografia pontos de intersecção e 

integração que norteiam nosso trabalho: 

Ensino de Geografia: 

• Favorecer e estimular a leitura do mundo  apropriação de um objeto socialmente 

construído; 

• Concepções  Conceitos a ser considerados; 

• O conteúdo  Não é tomado como verdade absoluta; 

• A aprendizagem  Acontece respeitando e valorizando as HIPÓTESES; 

(CASTELLAR) 

Ensino de Ciências:

• Existência de estruturas conceituais espontâneas a serem consideradas; 

• Aprendizagem significativa e construção do conhecimento  aproximação da 

aprendizagem com o trabalho científico; 

• Conhecimentos são respostas à questões  situações problemáticas; 

• Visão de Ciências como construção permanente e socialmente elaborada. 

(CARVALHO e GIL-PÉREZ) 

Dessa forma a elaboração de um conceito é tratada a partir de noções já existentes 

ou de outros conceitos, o que pode ser explicitado através da epistemologia de KOPNIN 

(1978:191), que afirma: “O conceito é a confluência, a síntese das mais diversas idéias, o 

resultado de um longo processo de conhecimento”. Assim, todo conceito tem sua história e 

seu processo de construção e calcados em tais fundamentos, concebemos o trabalho 

pedagógico como negociação, mediação, relação constitutiva, ação que transforma. 

Os estudos de Shön e Sacristán nos possibilitam o entendimento dos saberes 

necessários ao professor para promover o ensino com aprendizagem e que devem integrar 

o processo de formação docente. As estratégias que possibilitam esse percurso integram-se 

de maneira diversa com outras formas de trabalho provenientes de diferentes tradições e 

modelos pedagógicos que poderão a esta ser acrescentada conforme o necessário. 

Acreditamos que os teóricos mencionados neste texto constituem uma base teórica 

sólida para assentarmos as discussões que seguem na sessão I: Formação de professor e, 
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na sessão II: O Modelo de ensino com Mudança Conceitual e suas implicações para a 

formação do professor de Ciências e Geografia e, na sessão III: A Astronomia no ensino 

fundamental. 

2. FORMAÇÃO DE PROFESSOR 

Os fundamentos epistemológicos e metodológicos que durante muito tempo foram o 

arcabouço das propostas e investigações sobre ensino têm vivenciado, nas últimas 

décadas, um período marcado por mudanças profundas, estas registradas na concepção do 

ensino e na natureza do conhecimento científico. 

Por conseguinte, o ensino de ciências passa a ser considerado como uma atividade 

cultural humana, como uma construção social e histórica, marcada pela provisoriedade das 

descobertas, pelas intuições e criatividade humana, pelos conflitos de idéias e de 

interpretações, sem verdades absolutas e sim relativas (HODSON,1985). 

E a aprendizagem é entendida como uma reorganização e desenvolvimento do 

conhecimento que o aluno traz consigo, fruto de seu convívio social, cultural, familiar e da 

sua forma de perceber o mundo. Essa perspectiva dá ao professor uma nova 

responsabilidade na sua prática pedagógica. Implica no entendimento de que os sujeitos 

não são meros assimiladores de conteúdos e que o conhecimento não se transmite, e 

também, tomam os elementos culturais como importantes fatores a serem considerados na 

organização do ensino (BRUNER,1997). 

Nas investigações no campo educacional as contribuições dos pesquisadores como 

Piaget, Vygotsky vieram redimensionar a prática pedagógica trazendo novas abordagens 

para a pesquisa. 

Neste cenário a figura do professor surge como protagonista e sua formação 

profissional vem ocupando um espaço cada vez maior, tanto por parte do Governo Federal 

como por parte das Associações de Profissionais, pela mídia e, sobretudo, pelos estudiosos 

que vêm se debruçando sobre esta temática. Nota-se, nesta última década, que o número 

de livros, artigos, pesquisas e eventos que se ocupam com esta temática é crescente. Uma 

efervescência que é alimentada por novas questões que derrubam velhos pilares, 

configurando um cenário de mudanças paradigmáticas (KUHN,1975). E nessa direção 

voltamos o nosso olhar quando nos propomos discutir a temática da formação de professor. 

A princípio delinearemos de forma panorâmica a evolução das pesquisas no campo 

da “Formação de Professor” no sentido de justificarmos a importância e a atualidade desse 

tema. Iniciaremos com uma descrição ampla para finalmente afunilarmos em nosso objeto 

 5598 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

de estudo que é a aprendizagem docente desde suas concepções, com vista à construção 

dos conceitos científicos. 

Para se formar um professor, há algumas décadas atrás se exigia o desenvolvimento 

de competências que estavam relacionadas à proficiência de conteúdos específicos 

(informação), ao domínio de sala de aula (autoridade) e dos resultados apresentados pela 

turma (avaliação). Atualmente, busca-se compreender como os sujeitos vão se formando 

professores e identificar os fatores envolvidos neste processo (SHÖN,1987;1992), como 

também conhecer o seu locus seja antes de sua formação inicial, ou durante, ou depois na 

sua prática profissional. Na trajetória da formação do sujeito professor, procura-se identificar 

o ponto onde esta intercepta a formação do profissional professor (SHÖN,1987;1992.) 

modelando seus comportamentos, suas perspectivas profissionais, suas concepções sobre 

ensino e sobre educação, a organização do trabalho escolar e sua prática pedagógica. 

Dessa forma, a aprendizagem docente num enfoque construtivista, se processa na medida 

em que ele “constrói sua estrutura conceitual, na qual incorpora os acontecimentos da sala 

de aula, o ensino dos conceitos e a maneira de expor” (HEWSON e HEWSON, 1988:598). 

Esses estudiosos ainda acrescentam que não podemos esquecer que o professor trás 

consigo concepções e crenças do período em que ficou na escola. 

Um novo perfil profissional começa a ser delineado o que implica em mudança em 

sua formação - novas questões surgem. E aqui podemos apontar algumas mais pertinentes: 

as exigências deste início de século no tocante à formação docente; os novos paradigmas 

educacionais; a ética e a identidade profissional; a subjetividade e as relações humanas; as 

mudanças no cenário profissional; o surgimento de novos loci de formação do profissional 

da educação; as exigências de uma formação cada vez mais continuada; as doenças deste 

profissional. 

Somam-se a estas questões, outras relacionadas à função docente, que atualmente, 

implica em competências e habilidades para as quais nem sempre o professor está 

preparado, ou sequer tem consciência 5. Além deste fator, existem outros que interferem no 

fazer pedagógico e que não podem ser desconsiderados na formação do professor: i) a 

escola passou a ocupar um nível de responsabilidade educativa maior em função das 
                                                           
5 GIL-PÉREZ e CARVALHO (2000) indicam que os professores ao serem questionados sobre o que 
deveriam saber e saber fazer, respondem de maneira pobre, sem incluir muitos dos conhecimentos 
que a investigação destaca hoje como fundamentais. Esse tipo de resposta caracteriza uma imagem 
espontânea de ensino, algo essencialmente simples, para cuja realização bem sucedida bastam um 
bom conhecimento da matéria, um pouco de prática e, no máximo, uma complementação 
psicopedagógica. Baseados nessas respostas, os autores concluem que “não apenas carecemos de 
uma formação adequada, mas sequer somos conscientes das nossas insuficiências”. Além deste fato, 
até concluir sua formação inicial, o professor sofre grande influência de todo o período que passa nas 
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mudanças ocorridas na família; ii) o avanço da ciência e da tecnologia e as transformações 

sociais requerem uma mudança profunda dos conteúdos curriculares; iii) as contribuições da 

psicologia, da sociologia, da epistemologia, da linguagem, e de outras, dão uma nova 

dimensão às práticas educativas; iv) a escassez de recursos materiais permanece e as 

deficientes condições de trabalho ainda atingem a relação professor-aluno. 

Diante deste quadro, acreditamos na importância de procurarmos mais subsídios 

que contribuam para a discussão sobre o processo de formação que vem sendo dado aos 

nossos profissionais e ainda, buscar uma aproximação entre a formação profissional 

acadêmica e o campo de trabalho, a ação pedagógica e as pesquisas sobre o ensino. Não 

nos parece coerente um modelo de formação de professores que não se enquadre naquele 

que corresponde à tendência atual para o ensino, que é o construtivismo. E muito menos, 

não conceber as licenciaturas como uma etapa da formação do profissional do ensino, que é 

permeada pela interação entre experiência, tomada de consciência, discussão e 

envolvimento em novas situações de ensino e aprendizagem que surgem na sala de aula. 

Na formação do docente, por muito tempo ignorou-se o saber advindo da 

experiência, mas nos últimos dez anos passou a ser objeto de estudo, intensificando os 

interesses em investigar e analisar a constituição destes. TARDIF e cols (1991:218) 

apontam estes saberes como os que deveriam constituir o núcleo vital da formação docente, 

tendo em vista que os demais saberes, como o curricular e o pedagógico, mantêm uma 

relação periférica com o trabalho do professor, já que não foram produzidos no cotidiano 

escolar. E acrescenta: 

Esses saberes da experiência agiriam como filtro, por meio do qual 

os outros saberes seriam avaliados, eliminando aquilo que não tem 

aplicação na realidade onde o docente atual e conservando o que lhe 

pode ser útil e aplicável. Desta forma, os saberes da experiência não 

se apresentam como um corpo sistematizado de conhecimento, mas 

são partes constituintes da prática, formando “um conjunto de 

representações a partir das quais o(a)s professor(a)s interpreta(m), 

compreende(m) sua profissão e sua prática cotidiana em todas as 

suas dimensões. 

Dessa forma, se pensarmos na formação de professores tendo em vista a articulação 

dos saberes científico e pedagógico com a prática, no contexto do trabalho docente, 

                                                                                                                                                                                     
instituições escolares como aluno e parte de suas idéias, atitudes e comportamentos devem-se a essa 
formação ambiental.  
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teremos que pensar também naquilo que é definido por SACRISTÁN (1992:31), como o 

saber fazer profissional. Para esse autor, o referido saber está relacionado com a condução 

da prática escolar e desenvolve-se por meio dos esquemas práticos, que se constituem em 

modelos de atividades de ensino, ligadas a um determinado conteúdo. Essas estruturas não 

são encontradas prontas, de forma a colocá-las mecanicamente em ação na atividade 

profissional. O docente ao longo de sua carreira, cria ou apropria-se de diferentes esquemas 

práticos, modificando-os ou combinando-os de maneira nova e adequada a seu contexto 

escolar. Para compreendermos o próprio processo de constituição destes esquemas é 

preciso, entre outras coisas, compreender a relação pensamento e ação. Parece-nos que 

aqui entra a discussão sobre a investigação como um elemento básico desse panorama e 

que necessariamente deságua na introdução de práticas reflexivas, oferecendo elementos 

para a transformação da prática pedagógica, dos saberes, do discurso e do pensamento 

docente. 

Pensar um novo modelo de profissional a ser formado é uma imposição natural 

frente aos atuais paradigmas educacionais. Formação que exige um perfil diferenciado 

daquele firmado na autoridade do cargo, mas outro forjado em novas concepções de ensino, 

disposto a empreender novas atitudes, um professor-pesquisador, aberto ao aprender e com 

disposição para pensar. E isto nos coloca diante de uma nova forma do fazer pedagógico 

onde, como define MOURA (2000), o conhecimento é fruto de uma elaboração e o aprender 

resulta de um processo de construção e requer um outro perfil profissional que entenda “os 

processos de se fazer professor como um eterno modo de aprender” (MOURA, 2000:154). A 

nosso ver, este é um momento para se discutir a aprendizagem docente nos cursos de 

formação inicial, que precisam rever sua estrutura, sua dinâmica interna e suas relações 

tendo em vista que a “competência para ser professor passa assim por uma capacidade de 

acompanhamento das mudanças e de adaptação a novas condições de trabalho. É de se 

perguntar se a Didática geral pode dar conta desta formação de professores” (MOURA, 

2000:155). 

É também um pressuposto desse estudo o fato de que apesar de vivenciarmos 

atualmente uma mudança fundamental no modo de conceber a ciência, o ensino, a escola, 

o professor e o aluno, o modelo que marcou a formação de professores de gerações 

anteriores e que tinha como princípio uma ciência absoluta, verdadeira, até dogmática, é 

ainda a realidade encontrada dentro dos muros da escola. O que nos leva a crer que mesmo 

diante de todas as discussões presentes na literatura, dos resultados de investigações 

realizadas nas últimas duas décadas sobre formação de docentes e das imposições que se 

fazem presentes diante das mudanças paradigmáticas, esses fatores ainda não interferem 
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diretamente na formação do professor, nem tão pouco foram incorporadas à prática e ao 

pensamento docente. 

De modo convergente as idéias expostas neste texto até o momento, e partindo de 

um discurso comprometido com uma formação de docente numa perspectiva construtivista, 

buscaremos aqui nos unir àqueles que investem numa definição dos saberes, das 

habilidades, das atitudes e das práticas necessárias aos professores para o 

desenvolvimento de um trabalho compatível com os resultados do campo de investigações. 

Algumas destes (GIL-PÉREZ e CARVALHO, 2000; OVENS, 1993; ABIB, 1998) propõem 

que os cursos de licenciaturas, com base nos pressupostos construtivistas, devem pautar-se 

no propósito de promover em seus licenciandos uma mudança conceitual sobre a docência 

e sobre os elementos a ela associados, principalmente através de suas disciplinas de 

didática e prática de ensino. Nessas discussões podemos encontrar indícios que apontam 

para uma organização dos cursos de formação em torno da solução de problemas que 

fazem parte do campo de trabalho em que o profissional irá atuar. Conforme aponta 

MCDERMOTT (apud GIL-PÉREZ e CARVALHO,2000:43): 

Se os métodos de ensino não são estudados no contexto no qual 

serão implementados, os professores podem não saber identificar os 

aspectos essenciais, nem adaptar as estratégias instrucionais – que 

lhes foram apresentadas em termos abstratos – à sua matéria 

específica ou a novas situações. 

Por isto é muito comum ouvirmos dos licenciandos que já estão em sala de aula, que 

as discussões que ocorrem nos cursos de formação estão muito longe daquilo que 

realmente acontece em sala de aula. Fato reforçado pela idéia de a prática docente exige 

competências e habilidades que são acionadas, simultaneamente, no curso do exercício da 

profissão. E que articulam saberes e saber fazer, conforme CARVALHO e GIL-PÉREZ 

(2000), provenientes de diferentes campos de conhecimento e de experiências profissionais. 

Em posição antagônica ao modelo da racionalidade técnica6, essa perspectiva situa o 
                                                           
6 De acordo com o “modelo da racionalidade técnica” proposta por Donald Shön (1983; 1987), a 
atividade profissional consiste na resolução instrumental de problemas, tornada rigorosa pela 
aplicação de teorias e técnicas científicas (1983: p. 21). O currículo dos cursos de formação é 
estruturado de tal forma que os conhecimentos teóricos e as técnicas das ciências básicas e aplicadas 
antecedem as atividades centradas na habilidade em usar teorias e técnicas para solucionar 
problemas práticos. Estas habilidades ligadas à prática são consideradas um conhecimento de 
segunda classe, em comparação com o conhecimento teórico que as fundamentam. Desta forma, a 
atividade de pesquisa é institucionalmente separada da atividade prática, esperando-se do 
pesquisador os conhecimentos para resolver problemas da prática e que o profissional tanto apresente 
os problemas para serem pesquisados, como também, teste a adequação ou utilidade dos resultados 
da pesquisa. 
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trabalho docente em local onde a ação desenrola-se num processo desenvolvido por meio 

de constantes tomadas de decisão, o professor como um sujeito mediador e articulador de 

múltiplos elementos que condicionam o seu desempenho e os resultados pretendidos, 

dentro de um ambiente de interações. E daí pinçamos os elementos para pensarmos uma 

formação docente numa perspectiva construtivista. 

A literatura tem registrado um movimento no sentido de encontrar alternativas para 

redefinir ou reformular estes os cursos de formação inicial e/ou continuada (PIMENTA,1999; 

GARRIDO et al,1998; GIL-PÉREZ e CARVALHO,1992,2000; POPE e SCOTT,1988; 

PÓLAN,1988; SACRISTAN, 1991; NÓVOA, 1992; SCHÖN,1992; ZEICHNER,1992), no 

entanto, os esforços empreendidos não têm sido suficientes para alcançar uma proposta 

que satisfaça realmente as exigências conjunturais, até porque não se conseguiu um 

consenso sobre o que venha a ser, efetivamente, a formação do professor e quais suas 

necessidades formativas. E nesta confluência de idéia, BRISCOE (1993:187) chama a 

atenção para o fato que, “todo esforço em realizar mudanças educacionais deve 

necessariamente passar por um esforço em identificar um referencial do pensamento do 

professor”. 

Uma breve incursão pelo terreno das investigações sobre formação de professores 

nos possibilitou perceber um avanço significativo nas discussões sobre o tema, embora 

ainda se percebe lacunas a preencher, mas também sabemos que mudança desse porte 

não se consegue em um espaço de tempo reduzido. Ainda temos muito para pesquisar e 

para discutir antes que possamos sentir o impacto de todos esses esforços na sala de aula. 

Mas já existe um mérito a ser adicionado às pesquisas, estamos saindo do convencional e 

buscando em outras áreas os instrumentos que nos auxiliaram a avançar e chegar a novos 

problemas e novas metodologias. Esclarecer os elementos que permeia a realidade da sala 

de aula e compreendê-los, é a nosso ver importante para se discutir a formação de 

professores e repensar os cursos de formação inicial. 

Partindo do que foi exposto, podemos sintetizar alguns pontos, que deveriam ser 

considerados nos trabalhos, estudos e pesquisas voltadas para a formação de docentes: 

Primeiro, é patente que existe a necessidade de se repensar a organização 

curricular, com vista à superação da dicotomia entre teoria e prática, ensino e pesquisa. E 

sabemos que não estamos apontando nada de novo, afinal esta não é uma necessidade 

recente, porém não implementada. 
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Segundo, as pesquisas não podem desconsiderar, no contexto de sala de aula, a 

integração entre o saber científico, saber pedagógico e o saber da experiência na formação 

docente, tendo em vista que eles interagem dando origem a um conhecimento escolar e 

funcionam como filtro para a aquisição de diferentes saberes. 

Terceiro, se existe uma proposta de práticas de ensino construtivistas, então deveria 

também existir uma proposta de aprendizagem docente nos moldes da teoria construtivista. 

Sendo este último a base de nossa discussão. 

3.  O MODELO DE ENSINO COM MUDANÇA CONCEITUAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E GEOGRAFIA. 

Para discutirmos a aprendizagem docente frente aos novos paradigmas 

educacionais, buscamos nas investigações realizadas sobre o ensino de Ciências nas 

últimas duas décadas, os elementos necessários para fundamentar nossas idéias. 

As propostas de ensino, de enfoque construtivista, presentes na literatura a partir da 

década de 80, apesar da variedade de abordagens e visões, apresentam algumas 

características que parecem ser compartilhadas e que estão assentadas no tripé: 

conhecimento anterior do aprendiz; conflito cognitivo e mudança conceitual. Constituindo a 

base de fundamentação do referencial teórico construtivista, de onde extraímos o 

pressuposto de que a aprendizagem somente ocorre através do envolvimento ativo do 

aprendiz na construção do conhecimento e que as concepções que este trás consigo 

desempenham papel fundamental no processo de aprendizagem. Dessa forma é condição 

de ensino a adoção de posições epistemológicas que pressuponham a existência de 

estruturas teóricas prévias que orientam a aprendizagem e a observação científica 

(SANTOS, 1991; CLEMINSON, 1990). 

Nessa perspectiva, o aluno pelo simples fato de estar no mundo e de buscar sentido 

para as inúmeras situações com as quais se defronta em sua vida, traz consigo idéias sobre 

vários fenômenos e conceitos que, geralmente, são distintos daquelas que lhes são 

ensinadas. Como o conhecimento anterior (ou idéias/concepções prévias/alternativas) faz 

sentido para o aprendiz, é pessoal, estável (VIENNOT, 1979) e, muitas vezes, é tão 

resistente à mudança (BACHELARD, 1996) que compromete a aprendizagem, além de 

determinar como o aluno entende e desenvolve as atividades de ensino. Tendo em vista 
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este pressuposto, AUSUBEL7(1976) teoriza que as atividades e os propósitos do ensino 

desenvolvidos pelo professor devem ser elaborados a partir do conhecimento que o aluno 

traz consigo. 

De forma convergente, mas tendo a aprendizagem como processo que ocorre nas 

interações sociais, encontramos nos estudos de VYGOTSKY (1989) estes conhecimentos 

prévios/espontâneos, são transmitidos informalmente nas interações firmadas diariamente 

com as pessoas de seu grupo imediato e/ou por intermédio dos meios de comunicação. Por 

serem formados em situações cotidianas, de maneira imediata e valendo-se da observação 

ou manipulação, os conceitos espontâneos são, essencialmente, empíricos e vinculados a 

traços sensoriais dados diretamente pelo objeto, por isto, nem sempre este saber 

contextualiza os fatos, nem sempre se constitui numa via de compreensão das próprias 

experiências vividas (VYGOTSKY,1989:114). 

Correspondente a esta visão de aprendizagem há um modelo de ensino que embasa 

essa discussão: o modelo de Mudança Conceitual. Termo utilizado8 para definir o processo 

através do qual os conceitos centrais e organizadores dos sujeitos sofrem uma 

transformação ou uma substituição de um conjunto de conceitos a outro, incompatível com o 

primeiro no decorrer do processo ensino-aprendizagem (POSNER,1982:211). Como 

conseqüência, a aprendizagem visa promover uma mudança conceitual9. 

À primeira vista, a referida mudança parece ser de fácil promoção, um processo 

simples – muda na medida em que o aprendiz adquire uma nova informação ou habilidade 

sobre um determinado conceito. A função do ensino seria propiciar tais informações e/ou 

exercitar tais habilidades, entretanto, esta idéia de mudança conceitual não corresponde ao 

que propõem a ampla maioria dos pesquisadores pertencentes ao MCA10. E sim que esta 

pressupõe, por parte do aprendiz, a consciência de suas crenças/pré-concepções, a 

reconsideração do seu valor e precisão frente a uma nova concepção que lhe seja 

apresentada, e a decisão de reestruturá-la. 

                                                           
7 Segundo Gil-Pérez (1993), os trabalhos de Ausubel não se enquadram na perspectiva construtivista 
por renunciar a participação ativa do sujeito na construção do conhecimento e por considerar os 
conceitos algo externo ao sujeito. 
8 Sem consenso entre os pesquisadores. 
9 Segundo SCHNETZLER (1994:65) mudança conceitual tem sido o termo usualmente empregado para 
designar a transformação ou a substituição de crenças e idéias ingênuas (concepções prévias ou 
alternativas) de alunos sobre fenômenos sociais e naturais por outras idéias (mais sofisticadas e 
cientificamente aceitas), no curso do processo de ensino aprendizagem”(grifos nossos). 
10 Movimento das Concepções Alternativas (GILBERT & SWITF, 1985), programa que caracterizou a 
tendência das investigações em Educação em Ciências desde 1980. Os estudos realizados em 
diferentes países nesta perspectiva revelam o mesmo padrão de idéias em relação a cada conceito 
investigado, as condições e as dificuldades de ocorrências de mudança conceitual em alunos.  
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Nesse sentido, acreditamos em um consenso entre os pesquisadores quanto às 

condições necessárias para que ocorra a mudança conceitual (POSNER et al,1982): i) o 

aprendiz deve sentir-se insatisfeito com sua concepções, para que esteja disposto a 

modificá-las; ii) a nova concepção, mais elaborada, deve ser inteligível para ele, e; iii) 

parecer-lhe plausível, pois não basta que o aprendiz entenda, é necessário que ele acredite; 

iv) frutífera, pois deve permitir-lhe a ampliação do seu campo de conhecimento. 

Essa concepção de ensino constitui uma das contribuições do Movimento das 

Concepções Alternativas, nascedouro de outras tendências desenvolvidas no sentido de 

propor e investigar estratégias e modelos de ensino que promovam a construção do 

conhecimento, desde as idéias/concepções/conhecimentos 

prévias/espontâneos/alternativas do aluno (DRIVER e OLDHAM,1986; POSNER et al,1982; 

HASHWEH,1986; OSBORNE e FREYBERG,1985; GIL-PÉREZ et al.,1991). Tais pesquisas 

nos convidam a refletir sobre as habilidades ou competências do professor que caracterizam 

um perfil qualitativamente distinto daquele do modelo psicopedagógico centrado na 

transmissão-recepção. Esse novo perfil profissional requer uma formação também 

diferenciada do modelo da racionalidade técnica ou da transmissão-recepção e por 

conseqüência requer: conhecimentos a serem adquiridos, habilidades a serem 

desenvolvidas e novas formas de aprendizagem em sua formação. 

Como exemplo, podemos citar os elementos de aprendizagem que deveriam constar 

na formação do professor segundo SMITH e ANDERSON (1984:697): aprendizagem 

baseada na mudança conceitual (construtivista); conhecimento de estratégias que sejam 

úteis para a promoção de mudança conceitual (estratégias facilitadoras); conhecimento de 

concepções prévias mais freqüentes dos alunos em temas ou conceitos específicos; 

habilidade para selecionar ou adaptar materiais curriculares baseando-se em pré-

concepções mais comuns mantidas após o processo de ensino – obstáculos 

epistemológicos (BACHELARD,1996) e; habilidade para diagnóstico das concepções e 

reconhecimento a partir das respostas dos alunos; 

Como resposta a esta demanda, e principalmente, com base na “visão de que a 

teoria é algo que se constrói para justificar as observações, ao invés de algo que se deriva 

objetiva e diretamente delas” (SMITH e ANDERSON (1984:697), espera-se do futuro 

professor a aquisição de habilidades e conhecimentos para propor atividades capazes de 

gerar aprendizado efetivo, dirigir o trabalho dos alunos e avaliar (GIL-PÉREZ e 

CARVALHO,2000). As atividades de ensino devem envolver o tratamento de situações 

problemáticas e significativas, conduzindo os alunos para a consideração dos diferentes 

pontos de vistas e valores envolvidos, sem assumir uma postura diretiva ou dogmática e, 

orientar a aprendizagem como uma investigação. 
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Em nosso entendimento, as questões acima pontuadas devem ser consideradas no 

procedimento pedagógico pretendido por aqueles que assumem uma postura construtivista 

para a formação docente e para tal faz-se necessário encarar a formação de professores (e 

a aprendizagem docente) como evolução conceitual. A nosso ver essa é uma via de mão 

dupla: da mesma forma que o professor deve ser formado para promover o ensino com 

evolução conceitual, também deve ter o ensino que recebe em sua formação forjado nesse 

modelo de aprendizagem. 

Dentro do que consideramos como postura construtivista, CARVALHO e GIL-PÉREZ 

(2000) analisam a atual formação de docentes para o ensino das Ciências, abordam os 

diferentes aspectos da referida formação. Apontando propostas de reestruturação dos 

cursos, a partir do corpo de conhecimento que vem sendo construído pelas pesquisas sobre 

Didática, tendo em vista as necessidades formativas. Para tanto, discutem os saberes 

considerados necessários ao professor como: a) o conhecimento da matéria a ser ensinada; 

b) os conhecimentos teóricos sobre aprendizagem (das Ciências) capazes de questionar e 

transformar o modelo tradicional; b) a preparação de atividades, a orientação do trabalho 

dos alunos e a avaliação. Refletem sobre a Didática das Ciências como centro articulador da 

formação de professores e idealizam um programa de Didática que responde às questões 

acima postas e integre-se com outros campos do saber. Referem-se ao conhecimento das 

concepções do professor em sua formação, insistindo na necessidade de questionar o 

conhecimento espontâneo sobre ensino e aprendizagem e colocando-o numa posição de 

destaque em relação ao das concepções espontâneas dos alunos em sua aprendizagem. 

Para os autores, as concepções identificadas pelas pesquisas são determinantes da prática 

em sala de aula. 

Ao analisarmos alguns trabalhos que discutem formação de professores, 

percebemos que a descrição das competências docentes varia de acordo com a linha 

adotada pelo autor. Percebe-se que a partir das propostas de ensino e aprendizagem feitas 

pelos pesquisadores do MCA, outras seguiram: modelo de Mudança Conceitual (POSNER 

et al,1982); modelo Alostérico de Aprendizagem (GIORDAN,1989); modelo de Aula 

Expositiva Dialogada (VEIGA,1991); modelo de Ensino por Analogias (STAVY,1991); 

modelo de Complexificação Conceitual (DÉSAUTELS e LAROCHELLE,1993); modelo de 

Aprendizagem como Investigação (GIL-PÉREZ,1993); modelo de Perfil Conceitual 

(MORTIMER,1994); e outros. A tendência ainda em voga para o ensino de Ciências é a 

resolução de problemas e não pode desconsiderar o processo de construção do 

conhecimento em detrimento do produto. Dentro dessa dinâmica de construção estão 

inclusos elementos como: os aspectos sociais, culturais e afetivos e também as formas de 

conhecimento. 
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Procuramos reunir em nossa hipótese de trabalho algumas características apontadas 

nos modelos analisados sobre a evolução da perspectiva de mudança conceitual para o 

ensino e para a aprendizagem. Consideramos a premissa: se a aprendizagem é 

caracterizada por evolução conceitual, então, a aprendizagem do professor deve ter por 

objetivo promover uma evolução conceitual. Esse modelo de aprendizagem docente deve 

ser iniciado partindo das concepções sobre ensino e aprendizagem que os licenciandos 

trazem da sua vivência como aluno da escola básica. Então, “se o objetivo de um curso para 

professores é alcançar a aprendizagem, também aqui deve haver oportunidades para o 

envolvimento com questões/problemas e com processos de reconstrução de conhecimentos 

anteriores” (TRIVELATO,2003:64). A esta proposta acrescentamos a importância de 

também envolvê-los em situações problemáticas sobre o cotidiano escolar, não apenas 

como metodologia de ensino, mas como forma de romper com a dicotomia teoria e prática. 

Nessa perspectiva e considerando o desenvolvimento da habilidade de formular e 

solucionar problemas, o discurso da sala de aula deve estar centrado no raciocínio e na 

avaliação de evidências. Quando oferecida aos aprendizes uma situação-problema, eles 

devem estar aptos a formular hipóteses, confrontá-las e buscar os possíveis caminhos para 

a abordagem e resolução desta. Também devem ser capazes de definir se um dado 

argumento é válido, bem como, verificar se a conclusão está bem fundamentada. Desta 

forma, relacionamos resolução de problemas, argumentação e a aprendizagem por 

mudança conceitual. 

Advoga-se a idéia de que quando o aprendiz (no caso, o futuro professor) aprende a 

trabalhar em grupo, tomando como ponto de partida perguntas e argumentos relacionados 

com problemas do seu quotidiano, a aprendizagem resulta significativa. Conforme 

CASTELLAR (2003:117): 

Permitir que os alunos discutam os diferentes aspectos de um 

mesmo fenômeno, de modo que possam construir e compreender 

as novas e complexas concepções da realidade, é dar significado ao 

conhecimento escolar. Essa garantia ocorrerá não como propostas 

oficiais, mas quando a formação inicial capacitar os professores (...) 

fornecendo-lhes alguns parâmetros para que atuem em sala de aula 

com referenciais teóricos que garantam de maneira adequada e 

democrática a construção do conhecimento. 

Este nosso ponto de vista baseia-se no levantamento que realizamos sobre os 

resultados das pesquisas de ciência cognitiva sobre a aprendizagem e o conhecimento 

realizadas nos últimos vinte anos. E em conformidade com esses estudos, pensamos que 
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nos cursos de formação de docentes devem ser promovidas as condições que irão contribuir 

de forma substantiva para a aprendizagem dos futuros professores. E isso não pode ser 

efetivado se nos cursos desconsiderar a concepção de ensino e aprendizagem que 

fundamenta a prática docente. Nesse sentido o locus de formação pedagógica deve ser a 

sala de aula, mas para que isso ocorra de forma coerente, necessário se faz enfatizar o que 

acontece neste ambiente e não se pode desconsiderar os elementos que integram o 

discurso docente. O estudo das situações discursivas pode representar um avanço 

significativo quando se busca saber quais as necessidades formativas do professor, mas no 

momento não é nosso objeto de estudo. 

Considerando os aspectos acima pontuados, consideramos que a contribuição do 

Movimento das Concepções Alternativas para a formação de professores situa-se não só na 

importância dada ao conhecimento anterior do aprendiz, como também na evolução 

conceitual. Inaugurando um campo de pesquisa voltado para as concepções alternativas 

dos docentes e para a epistemologia do professor (GIL-PÉREZ,1994:158). Essas idéias 

construtivistas converteram-se em consenso na pesquisa em ensino de Ciências Naturais e 

constituíram um modelo de ensino dominante na década de oitenta: o de "mudança 

conceitual" (POSNER et al,1982). Hoje evoluindo para um modelo de “evolução conceitual” 

calcado no “modelo de resolução de problemas” e no desenvolvimento de argumentos, 

como forma de explicitação das concepções, de promover o conflito cognitivo, de 

negociação de significados e validação das diferentes versões. Encontramos, dessa forma, 

os subsídios necessários para discutir a aprendizagem docente dentro dos cursos de 

licenciaturas numa perspectiva construtivista. 

4. . A ASTRONOMIA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Em nosso levantamento sobre as pesquisas realizadas nos últimos vinte anos que 

tratam da formação do professor de ciências naturais e o ensino de Astronomia, pudemos a 

escassez de investigações sobre o tema, principalmente no Brasil. Os estudos localizados e 

relatados nesse texto enfatizam alguns aspectos como: o levantamento das concepções dos 

professores desvinculada do contexto de sala de aula e dos aspectos culturais; a discussão 

sobre a inserção desse conteúdo na grade curricular (no ensino básico e nos cursos de 

formação de professores); os erros conceituais dos livros didáticos e; a divulgação do tema 

via cursos, visitas a planetários e palestras, como proposta de mudança conceitual. 

Começamos nosso levantamento bibliográfico no âmbito internacional, a partir da 

realização da GIREP conference (1986). A introdução da Astronomia no currículo dos 

cursos de ciências no ensino básico recebe uma crescente atenção, destacando 

particularmente a necessidade de metodologia para o ensino dessa disciplina nos cursos de 
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formação de professores (didática da Astronomia – FERNANDÉZ e MORALES, 1984; TEN 

e MONRÓS, 1984, 1985; DOMÉNECH et all, 1985) que englobam uma ampla variedade de 

propostas pedagógicas. É por tudo isso que pode ser de interesse uma discussão da 

problemática relacionada com o ensino de Astronomia, e mais especificamente, uma revisão 

das linhas de investigação didática em torno da mesma. 

A maioria das pesquisas na área de ensino de Astronomia está relacionada ao 

pensamento da criança e de adolescentes sobre os elementos que compõem o Universo e 

as relações entre eles, como: Terra, Sol, dia e noite, estações do ano. As representações 

infantis da Terra, enquanto corpo cósmico, não são recentes nas publicações científicas 

sobre ensino e sobre psicologia cognitiva (NUSSBAUM e NOVAK, 1979; NUSSBAUM, 

1979; FRANCO, 1998; DE MANUEL BARRABIAN, 1995; AFONSO LOPÉZ, et al, 1995; 

NARDI, 1989; BISCH, 1998). 

No Brasil buscamos as pesquisas com ensino de Astronomia e encontramos o 

trabalho de KANTOR (2001), que relata a existência de um mínimo de conteúdo 

astronômico nos livros didáticos, evidenciando que o professor não terá condições de 

adquirir sequer os conhecimentos mais simples e básicos de Astronomia a partir dos 

conteúdos existentes nos livros didáticos e as implicações “da (falta de) Astronomia nos 

livros didáticos”. Denuncia que a ausência de uma formação específica nessa área de 

conhecimento, o professor tem como única fonte do seu conhecimento o livro didático, 

geralmente o que foi adotado, e que por ser um território conhecido lhe fornece confiança e 

merece toda sua credibilidade. 

Ainda no Brasil, os resultados da pesquisa de LEITE (2002) nos mostram que a 

ampla maioria dos professores de Ciências da rede pública de ensino de São Paulo tem 

experiência profissional de mais de dez anos, não estudaram Astronomia em sua formação 

e mesmo assim, ensinam esse conteúdo no ensino fundamental. Supõe que referidos 

professores aprenderam e ensinam Astronomia através do livro didático, que 

“freqüentemente apresenta uma Astronomia impositiva, fragmentada e em muitos casos 

com erros conceituais graves” (LEITE, 2002). Isto justifica os modelos descritos em sua 

pesquisa, onde os conceitos científicos e as concepções pessoais parecem misturar-se, 

resultando em explicações confusas. O modelo docente de dimensão do espaço aponta 

para objetos astronômicos planos, poucos usaram um modelo tridimensional, e mesmo 

estes representaram a estrutura espacial como plana. Encontramos dados (LEITE, 2002) 

que apontam para uma maneira de pensar do professor, extremamente semelhante às 

concepções das crianças, ou seja, uma maneira ingênua de conceber o cotidiano próximo, 

muitas vezes associada à percepção imediata dos fenômenos e dos corpos que compõem o 

Universo. 
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 Sobre as pesquisas realizadas com o tema formação do professor sob o enfoque dos 

conteúdos de Astronomia, em particular no nível fundamental, o estudo de NASCIMENTO e 

HAMBURGER (1994), analisa três cursos de extensão para professores de ciências, 

realizados no IFUSP (1986 e 1987), enfatizando a questão da experimentação, do lúdico e 

da criatividade, sem, no entanto considerar o conhecimento que o professor possuía e sua 

forma de pensar os conceitos trabalhados. Cremos que o destaque maior foi dado, não para 

o conteúdo científico específico, mas sim, para a metodologia de ensino. 

Conforme relata os autores, o curso foi iniciado com uma discussão sobre 

fenômenos facilmente observáveis como: o movimento diário do Sol, da Lua e das estrelas. 

Com a realização de pré e pós – testes os autores. Relatam uma evolução, na postura dos 

professores diante dos fenômenos e dentro dos objetivos estabelecidos. Em função dos 

resultados, os pesquisadores apontam cursos de curta duração como recurso efetivo para 

promover o aprimoramento dos professores do ponto de vista metodológico. 

Na Argentina, CAMINO et al (1995) realizaram um estudo sobre as idéias prévias e 

mudança conceitual em Astronomia, com professores do primário envolvendo os 

fenômenos: o dia e a noite, as estações e as fases da Lua. Essa pesquisa é a continuação e 

ampliação de um outro anterior (CAMINO,1991), onde foi realizada uma comparação entre 

as idéias prévias que estudantes do magistério na cidade de Esquel e Tasmânia (JONES, 

1988) tinham sobre estes mesmos conceitos. Naquela oportunidade os pesquisadores 

puderam compreender, mediante um extenso diagnóstico, as idéias preexistentes em 

adultos que participaram de experiências em relação aos três fenômenos estudados. E 

buscou-se responder a uma pergunta: se mediante o diagnóstico antes fornecido sobre as 

idéias prévias (DRIVER, 1978, 1981,1986 e 1989; GILBERT, 1983; HEWSON, 1989, 

NOVACK, 1988; OSBORNE, 1983 e 1989; POPE, 1983; PROSNER, 1982; SEBASTIAN, 

1989 e ZYLBERSTAJN, 1985 apud CAMINO et al, 1995), era possível oferecer aos 

professores elementos que possibilitassem em alguma medida modificar o conjunto de 

idéias prévias já estabelecidas. 

Um dado importante a ser evidenciado nessa pesquisa é que, os pesquisadores 

consideram importante uma atualização na formação e nos currículos dos cursos de 

formação de professores, caso pretenda-se um aprofundamento conceitual, buscando uma 

mudança na prática docente. A aprendizagem deve ocorrer através da vivência real e ativa 

em situações planejadas dentro do modelo de mudança conceitual. 

Um fato que nos chamou a atenção foi que apesar de defenderem que a modificação 

de idéias é um processo dinâmico e que requer tempo de maturação, o resultado da referida 

pesquisa diagnosticou que a resposta feita no inicio foi afirmativa, pois “foi registrado uma 
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evolução das idéias prévias existentes”. Consideramos que o tempo considerado para 

verificar tal mudança foi muito curto. O fato dos professores representarem os conceito 

trabalhado de forma diferente ao final do curso, não significa que eles abandonaram suas 

pré-concepções. Os autores também não mostram quais os parâmetros utilizados para 

verificar tal fato. 

Estudos sobre as concepções dos objetos astronômicos no Brasil com enfoque no 

pensamento do professor, citamos a tese de BISCH (1998), desenvolvida através de um 

curso de Astronomia, para professores de escolas públicas, das séries iniciais do ensino 

fundamental. No mesmo trabalho, o pesquisador, seleciona algumas concepções de 

crianças e professores sobre alguns fenômenos naturais, estudados em Astronomia e 

trabalhados nas séries iniciais do ensino fundamental. Como instrumento metodológico, 

utilizou a análise de respostas a alguns questionários, de desenhos e do registro de 

depoimentos durante o curso, onde o pesquisador buscou identificar as concepções dos 

professores sobre alguns fenômenos observáveis, no encaminhamento das atividades 

visando uma mudança conceitual. 

Na conclusão do trabalho foi verificado uma mudança conceitual nos seis (06) 

professores restantes de um grupo inicial de vinte (20). Cremos que este resultado é 

questionável, tendo em vista que a mudança conceitual não é um processo que envolve a 

simples aceitação do conceito apresentado. A nosso ver houve uma identificação das 

crenças e concepções dos professores participantes acerca dos fenômenos trabalhados. 

Da mesma forma, o estudo de BISCH (1998) demonstra um conhecimento docente 

acerca do céu e do Universo extremamente atrelado à aceitação acrítica das “verdade” 

veiculadas pelos livros didáticos (CAMINO, 1995) sendo comum a repetição de certo 

chavões que, apesar de terem seu significado pouco compreendido, eram prontamente 

repetidos pelos sujeitos. Com relação às estações do ano, tanto os estudos de BISCH como 

o de CAMINO, mostram a presença da idéia de distância da Terra em relação ao Sol, como 

elemento fundamental na explicação das estações do ano. 

Outro fator que merece destaque diz respeito a um dos grandes “nós” do ensino e 

aprendizagem da Astronomia: a dissociação entre o céu e o Universo, como se fossem 

mundos diferentes e desconectados. O autor também aponta a dificuldade no que tange às 

questões espaciais, nem sempre as concepções das professoras consideravam todas as 

dimensões espaciais, algumas vezes suas representações dos fenômenos eram de 

natureza bidimensional ou, até mesmo, unidimensional. Outro grande problema apontado é 

a articulação entre os pontos de vista de quem contempla o céu da superfície da Terra e o 

de quem observa os astros do espaço, como é comum no trabalho com os modelos 
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tridimensionais normalmente usados no ensino de Astronomia. Também se evidenciou uma 

falta de preocupação com relação às distâncias e proporções dos astros em seus 

movimentos. 

Estes fatos foram verificados em nossas primeiras experiências com o trabalho de 

campo, em alguns dados coletados, que nos serviram como um diagnóstico para elaboração 

das atividades a serem realizadas com os professores. As oficinas que tiveram como 

referência as publicações de CANALLE (1997) e encontramos na pesquisa de BISCH, 

KANTOR e CAMINO elementos que nos auxiliaram na interpretação e na análise dos dados. 
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