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RESUMO

O referido artigo relata uma experiência em um ambiente virtual, em que foi ministrado um curso
denominado “Astronomia na educação básica, é possível? ”. O curso teve como proposta a
introdução ao ensino de Astronomia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com ênfase nos
conteúdos para a Alfabetização Científica. O presente artigo tem como objetivo investigar as
potencialidades pedagógicas do curso realizado na modalidade EaD e possui uma abordagem
qualitativa e peculiaridades da pesquisa-ação. Por meio de questionário destacamos os resultados da
avaliação dos cursistas a respeito do conteúdo ofertado no curso. Concluímos que apesar dos
desafios presentes nessa modalidade de ensino o curso realizado contribuiu na formação de docentes
e discentes.

Palavras-chaves: Astronomia, Educação Básica, Ensino. Formação de Professores

ABSTRACT

This article reports an experience in a virtual environment, in which was taught a course called
"Astronomy in basic education, is it possible?". The course aimed to introduce astronomy teaching in
the early years of elementary school, with emphasis on the contents for scientific literacy. This article
aims to investigate the pedagogical potentialities of the course taken in the modality of distance
education and has a qualitative approach and peculiarities of action research. Through a
questionnaire we highlight the results of the evaluation of the students regarding the content offered
in the course. We conclude that despite the challenges present in this type of teaching, the offered
course contributed to the training of teachers and students.

Keywords: Astronomy, Basic education, Teaching, Teacher Education

RESUMEN

El referido artículo relata una experiencia en un ambiente virtual en el que fue ministrado un curso a
distancia, denominado "¿Astronomía en la Enseñanza Básica es posible?" El curso tuvo como
propuesta la introducción a la enseñanza de astronomía en los años iniciales de la Enseñanza
Primaria en los contenidos para la alfabetización científica. El presente artículo tiene como objetivo
general investigar las potencialidades pedagógicas del curso realizado en la modalidad "educación a
distancia" y posee un enfoque cualitativo y peculiaridades de la metodología de investiga-acción. Por
medio de un cuestionario, destacamos los resultados de la evaluación de los estudiantes respceto al
contenido ofrecido en el curso. Concluimos que a pesar de los retos presentes en esa modalidad de
enseñanza, el curso realizado contribuyó en la formación de docentes y discentes.

Plabras Clave: Astronomía, Educación básica, Docencia, Formación de professores
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INTRODUÇÃO

Levantando a curiosidade como uma das maiores características das crianças, enxergamos nelas a
figura de um cientista, que sempre busca saber e entender como funciona o mundo a sua volta, ou
seja, toda criança nasce um cientista e se torna um pesquisador a partir do momento em que tenta
buscar as respostas para suas dúvidas. No entanto, nós enquanto adultos, enquanto sistema de ensino
inibimos isso delas (SAGAN, 1996).

A curiosidade é um dos elementos essenciais para a exploração científica e social. Sendo assim,
vemos como no Ensino Fundamental as crianças se enchem de entusiasmos acerca de temas
relacionados ao Universo e ao funcionamento do mundo, e as crianças possuem tantos porquês e nós
adultos e professores simplesmente sanamos essas questões com respostas curtas, diretas e muitas
vezes equivocadas. A educação formal, algumas vezes, não contribui para aguçar a imaginação e
curiosidade das crianças.

Astronomia, desde tempos remotos, revela-se como uma ciência que desperta curiosidade e
fascinação, com suas revelações sobre o Universo e como o mundo funciona de maneira engenhosa e
muitas vezes misteriosa. No decorrer da história, ela vem trazendo o entendimento sobre o Universo
e de estudos direcionados a compreender melhor a razão de estarmos aqui nesse momento e até
aonde poderemos ir (DAMINELI; STEINER, 2010).

Este artigo parte da premissa de que a Astronomia possui funções transformadoras e vem para
quebrar as barreiras da monotonia do ensino básico, especialmente ao lado das Ciências da Natureza,
pois ela gera recursos para o desenvolvimento do conhecimento sobre o Universo. Porém, essa área
do conhecimento está bastante defasada, já que uma das problemáticas no ensino da Astronomia é
sua organização, e de acordo com Nogueira e Canalle (2009):

Ao se colocar na base da ciência, a astronomia fez sentir sua influência em
praticamente todos os ramos do conhecimento científico. Mas, com a
crescente repartição do saber em gavetas estanques (como, por exemplo, as
disciplinas lecionadas separadamente em todas as escolas), as noções
astronômicas também foram diluídas, e sua importância aparente no ensino
decresceu de forma extremada (NOGUEIRA; CANALLE, 2009, p. 20).

A defasagem no ensino dessa ciência ocorre também por meio dos docentes, pois os professores dos
Anos Iniciais, muitas vezes, não possuem conhecimentos sobre conceitos básicos da área
astronômica ou então não se interessam pela temática.

Sabemos que os professores dos Anos Iniciais são polivalentes, portanto se faz necessário que
continuem em formações continuadas para suprir aquilo que sua formação inicial não deu conta. É
necessário o entendimento por parte dos docentes sobre a importância da Astronomia no ensino e
principalmente como fazê-lo. Sabemos que

O interesse das crianças acerca do céu e do universo é marcante,
principalmente nas séries iniciais, momento em que as perguntas e
curiosidades estão afloradas, trazendo uma maior oportunidade para os
professores iniciarem uma Ciência altamente motivadora, utilizando a
astronomia como fio condutor deste processo (FERREIRA; OLIVEIRA;
OLIVEIRA, 2014, p. 02).
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Visando contribuir com essa área de ensino, realizamos um curso ofertado em Educação a Distância
(EaD) com o objetivo de auxiliar, docentes e discentes, na construção de concepções acerca da
Alfabetização Científica e o ensino da Astronomia, relacionando essas áreas de conhecimento,
trazendo conceitos básicos e metodologias para melhor tratar desta temática, mostrando que é
possível o ensino de Astronomia nos Anos Iniciais da Educação Básica.

Com isso, o presente artigo visa mostrar como foi construído cada módulo do curso ofertado, quais
os materiais utilizados e o retorno que obtivemos dos alunos inscritos por meio da realização das
atividades e avaliação dos questionários acerca da qualidade do curso.

Portanto, temos a seguinte questão norteadora: Quais as potencialidades pedagógicas de um curso de
Astronomia para a Alfabetização Científica na modalidade EaD?

Esse estudo apresenta uma abordagem qualitativa e afinidades da metodologia de pesquisa-ação.

Nosso artigo encontra-se estruturado da seguinte forma, seguir apresentaremos a metodologia de
pesquisa, uma discussão teórica sobre a importância da Astronomia e da Alfabetização Científica, o
relato da proposta e desenvolvimento do curso, nossos resultados e discussões e por fim, nossas
considerações.

METODOLOGIA

O presente artigo possui uma abordagem qualitativa e traços da metodologia de pesquisa-ação.

Tendo em vista que esta é uma metodologia que se baseia na autorreflexão dos participantes na
pesquisa, Tripp (2005, p. 03) nos diz que “A pesquisa-ação educacional é principalmente uma
estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar
suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos”, com
isso, percebemos que esta metodologia é que mais se aplica em nossa pesquisa, onde buscamos por
meio do curso realizado entender se os processos pedagógicos favoreceram o aprendizado dos
cursistas. Concordamos que

É importante não encarar a pesquisa-ação como uma estratégia totalmente
nova para fazer algo inteiramente diferente, mas como mais um recurso para
turbinar, acelerar nosso modo habitual de aprender com a experiência. [...]
(TRIPP, 2005 p. 462).

Para construção deste estudo realizamos uma pesquisa qualitativa que de acordo com Vieira (2008) o
pesquisador busca levantar as opiniões, as crenças, o significado das coisas nas palavras dos
participantes da pesquisa. De acordo com Marconi e Lakatos (2011, p. 269):

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar
instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos
dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento
humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos,
atitudes, tendências de comportamento etc.

Sendo assim, a utilização da pesquisa qualitativa, converge com o objetivo da pesquisa de
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possibilitar reflexões acerca do curso ofertado. Segundo Lüdke e André (1986), esse tipo de estudo
permite ao pesquisador a visão interna das situações.

Neste artigo detalharemos as atividades realizadas durante todo o curso, as análises e discussões dos
dados coletados por meio das atividades realizadas e da aplicação de um questionário.

Uma das formas de coleta dos dados da pesquisa é a realização de questionário voltado para os
discentes participantes. Entendemos por questionário “[...] um conjunto de questões que são
respondidas” (GIL, 2002, p.114), objetivando conhecer opiniões, interesses, situações vivenciadas,
dentre outros. Foram convidados a participar do questionário estudantes concluintes do curso.

A IMPORTNCIA DO ENSINO DA ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA

O estudo do Universo e o que contém nele, como funciona o nosso mundo e como a partir disso
vivemos, como surgimos, como estamos e para onde iremos nos remete ao estudo dos astros, essas
perguntas apesar de curtas abarcam milhares de anos de estudos e descobrimentos para serem
respondidas, sendo que ainda não temos respostas concretas para muitas destas questões, de acordo
com Damineli e Steiner:

De Hesíodo a Updike, o universo sempre esteve muito perto da civilização.
Tem sido usado tanto para agendar o cultivo da Terra, no passado, quanto
como fonte de inspiração para os escritores, em todas as épocas. O mistério
das estrelas mexeu profundamente com a imaginação dos povos e
converteu-se em matéria-prima para o desenvolvimento da filosofia, das
religiões, da poesia e da própria ciência, que ajudou a produzir as coisas
práticas, que trouxeram conforto, qualidade de vida, cultura e
desenvolvimento econômico e social. Observar o céu e anotar os movimentos
das estrelas e dos planetas é uma prática milenar e continua na fronteira do
conhecimento e da cultura contemporânea (DAMINELI; STEINER, 2010, p.
13).

Esta citação nos remete ao início de nossa jornada na Terra, de quando começamos através da
observação do céu e dos fenômenos naturais a guiar nossas práticas. A Astronomia é uma ciência
milenar, que desde os primórdios denomina a nossa ação de olhar para o céu e tentar alcançar o
Universo para conseguir as respostas para nossas questões, nesta ciência que não se constitui
somente em estudar os astros e tudo o que existe no Universo, mas também através desses estudos,
decifrar o enigma de como surgiu tudo o que conhecemos hoje, e isso engloba a vida, a natureza, o
estudo do ser humano, a história do nosso passado, dentre muitas outras áreas de estudos.

Com base nisso, trazemos a importância do estudo e apropriação dos conceitos da área ciência
astronômica, não em toda sua magnitude e complexidade, mas dos conceitos mais simples que nos
explica o porquê, por exemplo, existe o dia e a noite e como funciona esse processo.

A Astronomia é uma das ciências mais antigas, que instiga curiosidades em todas as idades, ela é
uma ciência muito propagada, ela é sempre relacionada com os filmes e livros de ficção científica
que mostram a existência de vidas alienígenas, de planetas muito semelhantes à Terra, esses filmes e
histórias trazem naves espaciais, outros sistemas solares, enfim, a imaginação nunca é limitada
(LANGHI, 2004).

Com isso, a imaginação das crianças é aguçada com essas outras realidades, despertando assim sua
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curiosidade acerca da temática. Mas será que enquanto educadores estamos preparados para sanar
essa curiosidade, de modo que não fiquemos no senso comum ou até mesmo nos conceitos errados?
Mesmo defendendo o ensino dessa ciência na Educação Básica, concordamos com Fontanella e
Meglhioratti (2016) quando dizem que “apesar da defesa do ensino de Astronomia, devemos nos
atentar para o fato de que nem sempre é fácil o ensino dessa área do conhecimento, muitas vezes, por
dificuldades na própria formação do professor” (FONTANELLA; MEGLHIORATTI, 2016, p.03).

Faz-se necessário que se o docente não possua um bom conhecimento na área, que se mantenha em
cursos de formação continuada, pois o pedagogo está lidando com uma área de conhecimento que
rege quase todos os conteúdos estudados nos Anos Iniciais na área de Ensino de Ciências.

Trazemos como fundamental para todo e qualquer ensino, que o professor tenha bem firmado a
concepção do que é alfabetização, e neste caso o que é a Alfabetização Científica, pois a mesma
possibilita ao indivíduo um leque de aprendizagens, além de auxiliá-lo na sua formação enquanto
cidadão, agindo ativamente em sociedade e buscando uma melhoria para as problemáticas da sua
comunidade. Lorenzetti e Delizoicov (2001) discutem a Alfabetização Científica e como ela auxilia
no desenvolvimento dos cidadãos, que alfabetizados cientificamente serão capazes de agir
ativamente em sociedade.

Portanto, a alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais nas Séries
Iniciais é aqui compreendida como o processo pelo qual a linguagem das
Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o
indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como
cidadão inserido na sociedade (LORENZETTI, DELIZOICOV, 2001, p.53).

Os alunos que são alfabetizados cientificamente têm muito a ganhar, devemos pensar a ciência além
dos laboratórios e como algo benéfico para toda uma sociedade. Ao falar de questões importantes
socialmente, como por exemplo, as questões ambientais, devemos pensar que os alunos devem
compreender que suas ações geram consequências, entender que nem todo avanço tecnológico
necessariamente será benéfico para a sociedade, e que uma comunidade/sociedade alfabetizada
cientificamente buscará olhar as problemáticas que surgem de forma diferente, buscando analisar
quais ações poderão trazer consequências e já buscar a solução para ela.

Segundo Sasseron e Carvalho (2011, p.61) “a alfabetização deve desenvolver em uma pessoa
qualquer a capacidade de organizar seu pensamento de forma lógica, além de auxiliar na
construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca”.

Portanto, o Ensino de Ciências vai além, ele permite ao indivíduo conhecer sua realidade vista de
outra forma, permite compreender determinadas situações do seu dia a dia além da busca de
soluções.

RELATO DA PROPOSTA DO CURSO “ASTRONOMIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, É
POSSÍVEL? ”

O curso teve como proposta a introdução ao ensino de Astronomia nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, com ênfase na Alfabetização Científica, propondo uma interface entre os aspectos
teóricos e os práticos para a aquisição de conceitos específicos do conteúdo proposto, além da
produção de materiais didáticos que evidenciem a aplicabilidade da proposta. Foram três módulos
ministrados, de 4 horas por aula, divididos em quatro semanas.

O curso teve como objetivo contribuir para a formação de docentes e discentes acerca do ensino da
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Astronomia, buscando apresentar perspectivas teóricas sobre Alfabetização Científica e Ensino de
Astronomia, refletindo sobre as potencialidades do ensino de Astronomia para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e apresentando conteúdos de relevância, refletindo sobre suas formas de
inserção em sala de aula.

O primeiro módulo ficou disponível de 13/03/2019 até 19/03/2019, o segundo módulo do dia
20/03/2019 até 26/03/2019 e o último módulo de 27/03/2019 até 02/04/2019, totalizando 16 horas de
curso. Ao todo foram 40 alunos inscritos, tínhamos alunos de diversos estados brasileiros, como por
exemplo: Paraná, Rio Grande do Norte, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e
Pernambuco, além de alunos da capital e outras cidades do estado de Alagoas.

DESENVOLVIMENTOS DOS MÓDULOS

Para o desenvolvimento deste curso, foi preparado um plano de curso baseado em artigos científicos
da área, livros didáticos e na experiência dos tutores em ambiente de EaD, o referido plano
fundamentou e guiou a construção do curso. Posterior à finalização do plano do curso, foi utilizado à
plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de uma Universidade do Nordeste do Brasil,
onde todo o curso foi cumprido nos moldes da Educação a Distância.

Por meio da plataforma, os alunos tiveram acesso aos conteúdos que foram organizados por
módulos, em um total de 3 módulos, cada módulo contendo sua respectiva atividade relacionada ao
tema. Para organização dos módulos foram produzidas imagens com o auxílio do gerador de design e
layouts Canva (https://www.canva.com/pt_br/). E por fim, o acompanhamento dos alunos e da
realização das atividades foi conseguido com o auxílio de planilhas eletrônicas WPS Office.

A avaliação dos cursistas ocorreu por meio da participação deles nas atividades propostas e no fórum
de discussão, para isto eles tiveram que obter 75% de frequência e realizado duas das três atividades
propostas. Também foi avaliado o desempenho nas atividades e a coerência nas respostas.

Além disso, propomos leituras complementares para que os alunos pudessem ter uma maior
proximidade com os conhecimentos da Astronomia, os textos indicados foram: O Fascínio do
Universo, de Augusto Damineli e João Steiner (2010), Astronomia: ensino fundamental e médio, do
Ministério da Educação (2009), Fenômenos Astronômicos e Conceitos Básicos de Astronomia, dos
Prof. Dr. Dráulio Barros de Araújo e Dr. Jorge MejíaCabeza (2005)e por último o texto Ensino de
Astronomia: erros conceituais mais comuns presentes em livros didáticos de ciências, dos autores
Rodolfo Langhi e Roberto Nardi (2007).

Além disso, foi proposto aos alunos que eles respondessem uma avaliação disponível no
GoogleDocs, em que eles deveriam avaliar o curso e as tutoras.

MÓDULO I

O primeiro módulo buscou contribuir para o entendimento do que é a Alfabetização Científica e sua
importância na educação, possibilitando a compreensão dos conceitos básicos sobre a Alfabetização
Científica, colaborando para a formação do sujeito crítico e para a discussão dos conceitos de
Astronomia.

Como conteúdo, foi proposto os conceitos e informações sobre a Alfabetização Científica, o que é e
para que serve, além de explanar ela no contexto dos Anos Iniciais. A atividade proposta para este
módulo foi um fórum de discussão intitulado relatos de experiência e leitura, em que os cursistas
teriam que apresentar seu nome, idade, curso e o que mais julgaram necessário, e expor seu relato
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sobre a relação com a temática Astronomia, qual seu interesse no curso e dois pontos relevantes dos
textos propostos no módulo.

Os textos propostos foram: Alfabetização Científica: o que é e para que serve, de Tereza Nunes
(2007), Alfabetização Científica no contexto das séries iniciais, de Leonir Lorenzetti e Demétrio
Delizoicov (2001) e como conteúdo complementar: o vídeo Alfabetização Científica — Neil de
Grasse Tyson (2014).

MÓDULO II

O segundo módulo teve como proposta demostrar a importância do ensino de Astronomia nos Anos
Iniciais, buscando trazer para os cursistas a importância dos documentos oficiais que subsidiam o
ensino de Astronomia e como eles são importantes para o educador. Como conteúdo trouxemos a
importância do ensino de Astronomia na perspectiva de professores e pesquisadores, exploramos a
dimensão espacial na pesquisa em ensino de Astronomia, propomos a leitura da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), na área de Ciências da Natureza e os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Ciências Naturais (BRASIL, 1997).

A atividade proposta neste módulo foi a construção conjunta de um glossário, ao concluírem a leitura
proposta no módulo os alunos deveriam postar no mínimo cinco palavras e seus conceitos, buscando
montar um glossário sobre o ensino de Astronomia na educação nos Anos Iniciais.

Os textos propostos foram: A importância do ensino de Astronomia na perspectiva de professores e
pesquisadores, dos autores Alessandra Daniela Buffon e Marcos Cesar Danhoni Neves (2016), Base
Nacional Comum Curricular: Ciências no Ensino Fundamental (Anos Iniciais do Ensino
Fundamental), do Ministério da Educação (BRASIL, 2017),Explorando a dimensão espacial na
pesquisa em ensino de Astronomia, de Cristina Leite e Yassuko Hosoume (2009) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais: Ciências Naturais, do Ministério da Educação (BRASIL, 1997).

MÓDULO III

O último módulo buscou contribuir para aquisição de conceitos básicos de Astronomia nos Anos
Iniciais. Explicamos à organização do Sistema Solar, os movimentos de rotação e translação da
Terra, a relação das estações do ano com o movimento de translação, o dia e a noite, com o
movimento de rotação, as estações do ano, as fases da lua, o Sistema Sol-Terra-Lua (PCN, 1998), os
modelos de Universo (Heliocêntrico/Geocêntrico), movimentos; eclipses, sistema solar, planetas,
satélites (naturais e artificiais), escalas de distância e tamanho.

Como atividade final do curso foi proposto a criação de plano de aula, que trabalhe de maneira
lúdica, o sistema solar.

Como leitura foi proposto, slides sobre os conceitos básicos de Astronomia, organizado pelas tutoras, além disso, foi proposto
que os alunos assistissem a alguns vídeos que falam sobre alguns dos conceitos, dentre eles tiveram: Ensino da Astronomia na
Educação Básica, do Ccnal TvInes (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xihetggV4m8&t=2s), Os movimentos e
as fases da Lua, do canal Rejane Noal (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=erZMzG0wnqA), Eclipses, do canal
Prof Thaís Arten (disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=2eunZV1cq94&feature=youtu.be), sistema solar: estações
do ano (inverno e verão) do canal Registrado (disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ggTj6t_8bVg&feature=youtu.be) e Repente: Sistema Solar, do canal Quintal da Cultura
(disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kABqQx0iyrk&feature=youtu.be).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Propomos ao final do curso que os alunos respondessem uma avaliação geral do curso e das tutoras
para que pudéssemos ver onde erramos e quais pontos foram positivos ou negativos, dos nossos 40
(quarenta) cursistas apenas 8 (oito) responderam.

Quanto à participação dos alunos de forma ativa no curso:

No curso foram inscritos 40 (quarenta) estudantes, 12 (doze) dos 40 (quarenta) cursistas participaram
de forma ativa na primeira semana do curso (módulo I), quando entramos na segunda semana
(módulo II) o número de participações caiu relativamente, dos 12 (doze) que participaram na
primeira semana, só 7 (sete) conseguiram finalizar o segundo módulo, na terceira semana (módulo
III) apenas 4 (quatro) alunos realizaram a atividade proposta, destes 12 (doze) que começaram
apenas 7 (sete) conseguiram obter os requisitos necessários para concluírem o curso.

Portanto, 43% dos matriculados não realizaram nenhuma atividade proposta, no módulo I 30% dos
participantes realizaram a atividade, no módulo II 17% e no módulo III apenas 10% finalizaram a
atividade proposta.

Quando a elaboração do curso foi proposta, pensava-se que os cursistas seriam apenas do estado de
Alagoas e que boa parte seria da cidade de Maceió, entretanto a diversidade de alunos nos
surpreendeu, tivemos alunos de todas as regiões do País, em números exatos na região Norte tivemos
2 (dois), na região Nordeste foram 26 (vinte e seis), no Centro Oeste foram 2 (dois), no Sudeste 3
(três) e no Sul 6 (seis) e apenas 1 (um) aluno não informou sua localidade e isto mostra-nos que essa
modalidade de ensino nos permite um contato amplo, com pessoas de diversos lugares, de acordo
com Martins e From (2016), “A Educação a Distância é uma maneira de ensino que permite atingir
um número significativo de pessoas. Ela rompe com a forma tradicional de ensino e aponta para um
novo paradigma” (MARTINS; FROM, 2016, p. 03).

Portanto, 65% dos matriculados estavam na região Nordeste, 15% Sul. 7% sudeste, 5%
Centro-Oeste, 5% Norte e 3% não informaram a localidade.

O perfil deles também foi bem variado, entre os alunos participantes ativamente do curso 3 (três)
alunos que são estudantes de Pedagogia, 2 (dois) alunos já formados em Pedagogia, 2 (dois) alunos
estudantes de Geografia Licenciatura, 1 (um) aluno estudante de Geografia Bacharel, 1 (um) aluno
estudante de Filosofia, 1 (um) aluno graduado em Licenciatura em Matemática, 2 (dois) alunos que
estão no mestrado de Ensino de Ciências e Matemática e 1 (um) aluno que está no mestrado
Profissional em Ensino de Física.

O que se traz de mais relevante, porém de forma negativa, é a considerável evasão dos cursistas
durante o acontecimento do curso, pois não estávamos preparadas para essa realidade, em virtude
dessa grande evasão pode-se dizer que o curso teve poucas participações ativas. De acordo com
Palloff e Pratt (2004) saber sobre a realidade dos discentes participantes pode contribuir com um
curso voltado para tais necessidades, tivemos essa preocupação no início do curso, mas infelizmente,
ainda assim, obtivemos um alto índice de evasão.

Trabalhar no ambiente virtual mostrou-se um processo complicado, entretanto muito proveitoso e
gratificante, pois experiências como estás não são possibilitadas diariamente em cursos de formação
inicial.

Sobre os cursistas que participaram até o final, pode-se dizer que mesmo poucos, foram bem
variados, dentre estes tivemos alunos que mostram apenas interesse no certificado, fazendo as
atividades de formas simples, buscando apenas a alçarem os requisitos necessários para obtenção do
certificado, como também alunos que realmente demonstraram grande interesse.
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Dentre as várias atividades que foram desenvolvidas com os cursistas, a que mais se destacou foi em
ensinar alguns alunos a entrarem e navegarem no Moddle, pois muitos não sabiam como acessar,
onde ver os textos, onde postar as atividades, poucas dúvidas foram de fato sobre o conteúdo dos
textos e vídeos disponibilizados para a elaboração das atividades. Tendo em vista essa problemática,
de dificuldade de acesso a plataforma e navegação pelo ambiente, decidimos fazer uma série de
vídeos explicativos ensinando passo a passo como acessar o Moodle, onde e como visualizar os
materiais didáticos e as atividades, explicamos como funcionava o Fórum de discussões, como se
montava o glossário e onde se anexava o plano de aula na modalidade tarefa.

Percebemos que nossas atividades como tutoras estavam focando mais em ensinar a navegar no
ambiente virtual do que sobre os conteúdos referentes à temática, de acordo com Belloni "O
professor formador: orienta o estudo e a aprendizagem, dá apoio psicossocial ao estudante, ensina a
pesquisar, a processar a informação e a aprender; corresponde à função propriamente pedagógica do
professor no ensino presencial" (BELLONI, 2003, p. 83).

Portanto, entendemos que o aluno na modalidade EaD, pode não estar familiarizado com o ambiente
de aprendizagem virtual, mas que mesmo assim possui a vontade de participar e ninguém melhor que
o tutor do curso para ajudar nesse processo de descobrimento e aprendizado no mundo online.

Dentre algumas perguntas feitas a mais importante era “Quais aspectos deste curso foram mais úteis
ou valiosos? ”

Dentre as respostas destacamos as seguintes: a ideia de que toda criança nasce cientista e vai
perdendo isso ao longo do tempo, e que devemos estimular a sua imaginação e experimentação; a
maneira como podemos "simplificar" um assunto tão abrangente e complexo para o aprendizado das
crianças, de maneira simples e didática; e, a visão cientifica que pode ser desenvolvida com alunos
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Portanto, percebemos nos participantes a preocupação com um Ensino de Ciências para a
Alfabetização Científica (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2003; SASSERON;
CARVALHO, 2008, 2011).

Os alunos também foram questionados sobre os conteúdos abordados no curso, perguntamos aos
alunos se os objetivos foram claros, se o conteúdo do curso foi organizado e bem planejado, se a
carga do curso foi apropriada, se o curso foi organizado para permitir a participação de todos os
alunos e de acordo com o gráfico gerado pelo Google Docs o curso não obteve nenhuma avaliação
negativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Ensino a Distância é uma modalidade de ensino que requer tanto do aluno quanto do professor um
empenho e dedicação, pois, o tutor precisa saber quem é seu aluno, qual o seu perfil, entender as
dificuldades em participar, saber preparar um material didático que ao mesmo tempo seja de fácil
compreensão pelo aluno e seja também capaz de contribuir para a formação do cursistas, saber
montar o ambiente virtual de maneira que possibilite uma participação dinâmica, que possibilite
interação uns com os outros, mas que também trabalhe com atividades individuais(SILVA, 2010).

A evasão dos cursistas faz com que provoque a seguinte indagação: porque tantos se inscrevem, mas
poucos concluíram? Essa questão é um grande desafio para o tutor desvendar, para isso ele deve
conhecer a realidade no qual seus alunos estão inseridos, de acordo Palloff e Pratt (2004, p. 29)
“Saber quem o aluno virtual é e quais suas necessidades online ajuda o professor a planejar um curso
que atenda a tais necessidades e que seja verdadeiramente focado no aluno”.
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O educador que resolver trabalhar neste ambiente tem que estar preparado para as dificuldades que
poderão surgir, com isto ele deve buscar forma de enfrentá-las, pois a temática Astronomia se torna
complexa de se trabalhar com alunos dos Anos Iniciais, porque é preciso uma adaptação dos
conteúdos para a idade e a série, é preciso o uso de metodologias específicas, a melhor forma de
trabalhar essa temática é buscar a ludicidade, a criança é movida pela curiosidade do aprender, porém
o ensino nem sempre é interessante, dessa forma o Professor/Educador deve buscar formas que
permitam uma aprendizagem significativa e que seja interessante para a criança.

Segundo Arruda et al. (2018) afirma que:

Alfabetizar uma criança é lhe dar a possibilidade de (re) conhecer o mundo
com seus próprios olhos, além de oportunizar os caminhos que queiram
trilhar, com uma formação sólida e capaz de promover mudanças se assim for
necessário, com respeito ao outro e à dignidade humana (ARRUDA et al.,
2018, p. 602).

Com isso, o objetivo do curso diligenciou contribuir para a formação de docentes e discentes acerca
do ensino da Astronomia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por meio das aulas divididas em
módulos, com o auxílio de textos, vídeos e discussões entre os cursistas e as tutoras, buscando
mostrar que sim, é possível ensinar Astronomia nos Anos Iniciais, porém, se faz necessário um
estudo acerca da temática por parte dos discentes, assim como as metodologias que devem ser
usadas, visto que, os conteúdos voltados a Astronomia são mais conceituais e abstratos. Mas que
mesmo assim, existem diversas maneiras de adaptação desses assuntos a linguagem para que as
crianças entendam.

O docente não estará desamparado quando o assunto é o Ensino da Astronomia, pois existem muitos
materiais que auxiliam e exemplificam as discussões dos conceitos com as crianças, que mostram
diversas atividades práticas que podem ser feitas com o intuito de auxiliar na compreensão dos
fenômenos e na associação desses conceitos com a realidade, como exemplo desse material temos os
livros didáticos que depois da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) trazem o eixo
Terra e Universo que visam proporcionar a aquisição desses conceitos básicos referente à
Astronomia, temos também vídeo aulas para professores acerca de metodologias e atividades práticas
para o ensino dessa ciência, temos desenhos animados que trazem esses conceitos e outros diversos
recursos que o professor pode buscar para auxiliá-lo em sua prática docente.

Portanto, essa é uma discussão indispensável.
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