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Resumo – O estágio é um momento da vida acadêmica muito esperado, pois leva os licenciandos a vivenciar experiências no âmbito escolar.
Levando em conta a importância do estágio e suas reflexões para a vida do futuro professor, este trabalho apresenta algumas reflexões sobre o
ensino da Astronomia, a partir da experiência de duas licenciandas do curso de Ciências Biológicas durante o Estágio Supervisionado de
Ciências. Percebemos que existe uma deficiência na formação de professores quanto ao ensino de Astronomia, e que os livros didáticos têm
uma quantidade reduzida de conteúdos dedicados a essa Ciência, onde existem por vezes erros conceituais principalmente em ilustrações e
desenhos. Assim, a experiência do estágio possibilita a reflexão e posicionamento diante das situações escolares, tornando o professor capaz de
ser critico e de fazer escolhas que fazem parte da ação docente.
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Abstract - The stage is one of the most expected moment of the academic life, because it leads the future professors to get experience in the
schools. Taking into account the importance of the stage and their reflections for the future life of the teacher, this paper presents some
reflections about the teaching of Astronomy, from the experience lived by two graduates of Biological Sciences. We realize that teachers
presents difficulties in teach Astronomy, beside that, the textbooks have a reduced content about this science, presenting misconceptions,
mainly in illustrations and drawings. Thus, the experience lived in the scholar stage allows the reflection on school situations, making the
teacher to be able to criticize and make choices that are part of the teaching action.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é apresentar algumas reflexões sobre o ensino da Astronomia, a partir da experiência de duas licenciandas do curso
de Ciências Biológicas durante o Estágio Supervisionado de Ciências.

No curso de Ciências Biológicas Noturno da Universidade Federal de Sergipe parte dos estágios ocorre na disciplina Prática de Ensino de
Ciências, do 9º período. E tem como objetivo a vivência da prática de ensino no cotidiano escolar através do estágio, contribuindo para a
formação dos futuros docentes.

Essa prática é divida em: observação, participação e regência. É um momento obrigatório e decisivo para alunos de licenciatura servindo de
base para a reflexão a partir da práxis docente.
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Como afirma Pimenta e Lima (2008):

É no âmbito do processo educativo que se afirma a relação entre a teoria e a pratica, dessa forma a educação é uma
prática intencionada pela teoria. Disso decorre atribuirmos importância ao estagio no processo de formação do
professor (PIMENTA & LIMA, 2008, p.17).

O estágio é visto como prática para aquisição de experiência, essas experiências docentes acumuladas assumem papel relevante na formação
do professor.

Segundo Pereira & Batista (2009), é nesse momento que o licenciando assume o papel ativo e isto exige um confronto com a realidade, estando
aberto a mudanças objetivando o crescimento pessoal e profissional da prática docente. O objetivo do estágio é servir como um campo de
conhecimento que envolve a observação, questionamentos e propostas de intervenções, despertando neles reflexões sobre o processo de
ensino e aprendizagem.

Como afirma Pimenta & Lima (2008) “[...] a identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional”, a troca de
experiências, portanto é fundamental para o desenvolvimento dos conhecimentos da prática. Assim, é importante relatar as experiências vividas
na docência, desde o estágio. Ele é o pontapé para a construção do profissional, que vai moldando seu perfil à medida que se coloca em
constante processo de ação-reflexão.

Abordagens metodológicas

O estágio foi realizado no primeiro semestre de 2013, no Colégio de Aplicação (CODAP) da Universidade Federal de Sergipe. Trata-se de uma
escola federal que foi criada para fornecer subsídios aos cursos de licenciatura da UFS. Ela possui o maior IDEB no ano de 2011 das escolas
públicas do estado de Sergipe, ficando na 9ª posição entre as escolas publicas no Brasil (UOL, 2012), isso corrobora com seu ensino de
qualidade.

Com relação à parte estrutural, a escola possui laboratório de biologia, informática, salas de vídeo e auditório. Possui recursos audiovisuais de
fácil acesso, auxiliando no processo do trabalho educativo. O estágio foi realizado em uma turma de 6º Ano, antiga 5ª série, do turno matutino.
A turma consistia em 31 alunos, moradores de bairros e realidades distintas. Essa turma foi criada a partir de um sorteio público, de
solicitantes, de modo que nos deparamos com uma turma bastante heterogênea principalmente no quesito nível sócio-econômico.

A disciplina de prática de ensino estava organizada com carga horária total de 60 horas. Essa carga horária foi dividida em: 29 horas para
participação de atividades de orientação em sala; 6 horas para a observação; 18 horas para participação e regência, que aconteceram de forma
simultânea, e 7 horas para elaboração do relatório final do estágio.

Este relato foi construído a partir de observações feitas durante o período do estágio. A abordagem utilizada foi qualitativa e a investigação se
deu através de um estudo de caso. Portanto, a pesquisa então foi descritiva, visando cada acontecimento, experiências e contribuições que o
Estágio Supervisionado nos proporcionou. Esse tipo de pesquisa “procura analisar fatos e/ou fenômenos, fazendo uma descrição detalhada da
forma como se apresentam” (OLIVEIRA, 2007.p.68).

Para analisarmos as aulas utilizamos o diário de campo durante o processo de observação e regência. De acordo com Souza (2012), ele pode
ser um instrumento formativo que possibilita a análise das experiências vividas no cotidiano escolar.

Castro & Reis Júnior (2011) corrobora com a ideia anterior quando afirma que essa prática pode contribuir significativamente para a formação
de professores, na medida em que ao associar à escrita a atividade reflexiva, permite ao professor uma observação mais profunda dos
acontecimentos da prática.

DISCUSSÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA E REFLEXÕES DO ESTÁGIO

Ensino de Astronomia

Durante o período de estágio, foi abordado o tema Astronomia, que é uma Ciência que encanta devido a sua beleza e mistérios (BARTELMEBS e
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MORAES, 2012). Ela pode tornar possível a compreensão da imensidão do Universo, influenciando na alfabetização cientifica, onde o aluno
poderá entender a necessidade de participar nos destinos do planeta e intervir no mundo de forma consciente, construindo assim sua cidadania
(LANGHI, 2004; BARTELMEBS e MORAES, 2012). Ao tomar essa ciência como ponto de partida para o estágio supervisionado nos deparamos o
quanto é deficiente a abordagem da mesma no nosso curso de formação, Ciências Biológicas. Essa é uma problemática já visualizada por
Bartelmebs e Moraes (2012).

Como planejar aulas, onde existia insegurança e medo com o tema proposto Segundo Langhi e Nardi (2005) p. 77, “uma deficiente preparação
do professor neste campo e nas demais áreas da Ciência normalmente lhe traz dificuldades no momento de sua atuação em sala de aula”.
Diante da falta de referenciais formativos buscamos subsídios nos livros didáticos, para a preparação das aulas, no entanto eles têm uma
quantidade reduzida de conteúdos dedicados à Astronomia, abordados de forma superficial, onde existem por vezes erros conceituais
principalmente em ilustrações e desenhos (LANGHI, 2004; LANGHI e NARDI, 2005; BARTELMEBS e MORAES, 2012). Dessa forma foi
imprescindível a procura de outra fonte de consulta. Decidimos ir ao Departamento de Física da UFS falar com algum docente responsável pelo
curso de Astronomia, e o mesmo nos ajudou com mídias, artigos e fontes de consultas para as aulas. Mesmo com o auxilio de um professor
Doutor na área, tivemos dificuldades em abordar os conceitos de astronomia na sala de aula. Isso acontece devido à problemática de só ter
contato com Astronomia apenas no início da carreira como professor (LANGHI e NARDI, 2005).

Recursos utilizados para o ensino da Astronomia na experiência do estágio.

Os alunos trazem para a sala saberes do seu cotidiano, algumas vezes corretos e em outras não. Desta forma a utilização de recursos
apropriados para tratar essas concepções alternativas poderá levar o aluno à mudança conceitual (LANGHI, 2004). Dessa forma durante o
estágio procuramos fontes que nos ajudassem a desenvolver o ensino de forma mais contextualizada e que tornasse a apropriação dos
conceitos mais fácil. Assim, durante o estágio utilizamos o lúdico para ensinar a Astronomia.

Em uma das aulas utilizamos um caça-palavras relacionado ao universo, notamos entusiasmo na maior parte dos alunos em preenchê-lo, muito
embora, alguns tiveram dificuldades em encontrar as palavras. Percebemos que essa dificuldade surgiu da falta de conhecimento dos alunos
com palavras chaves de conceitos da astronomia. Por outro lado, a motivação dos alunos em procurar as palavras e conhece-las tornou a
atividade dinâmica e um recurso para ensinar conceitos da astronomia.

Na última aula antes da avaliação escrita, planejamos levar uma música para revisarmos o assunto Estações do Ano. Como afirmam Barros et al
(2013), a música é um recurso com caráter lúdico que pode auxiliar em uma aprendizagem significativa e motivadora. O professor pode através
da musica realizar um elo entre o conhecimento e a descontração. Porém, a caixa de som não funcionou, mas mesmo assim demos
continuidade à atividade, pois distribuímos a letra pela classe. Houve grande dispersão, embora, alguns tenham gostado da atividade.
Concluímos a partir dessa vivencia que por mais que planejemos uma aula, é impossível previr o sucesso ou o fracasso que acontecerá depois
que entrarmos por aquela porta. O mais importante é aprendermos a prever os possíveis problemas e utilizarmos de novas técnicas de ensino
para superar as adversidades. Entendemos assim, que a lida com o improviso e a resiliência também são características importantes ao ato de
ensinar.

Outra situação muito significativa foi uma mini-gincana para revisarmos todo o conteúdo da unidade. Foi muito bom observar aquela disputa
saudável e no final, poder provar que todos nós somos capazes. Como afirmam Morett e Souza (2010) um recurso pedagógico que motiva o
aluno fazendo com que ele assimile o conteúdo abordado e consiga relacioná-lo com o seu cotidiano torna o mesmo um cidadão bem mais
informado e ativo em sua sociedade.

Quanto a nossa didática, além de usarmos recursos tecnológicos como computador, data-show e televisão, buscamos relacionar a teoria com a
prática com métodos simples, por exemplo, dando exemplos do dia-a-dia e relacionando com os mitos presentes em nossa cultura e até de
outras culturas, notamos que essas atividades estimulavam mais aos educandos, pois ficou mais fácil para eles associarem os temas que
estavam inseridos em sua realidade, aproveitando assim o conteúdo proveniente de seu senso comum.

Dessa forma, como afirma (MORETT e SOUZA, 2010) o professor pode desenvolver atividades com custo baixo e auxiliem na aprendizagem
eficaz, motivando os alunos e aumentando o interesse.

O papel da reflexão na docência
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O professor pode e tem a responsabilidade de refletir durante sua ação docente. Para isso é importante ter esse hábito mesmo antes da sua
inserção profissional. Acreditamos que como professoras, podemos e devemos estimular o ser crítico que existe em cada aluno. Tentamos fazer
isso enquanto regíamos a turma, questionando-os, fazendo-os pensar sobre os temas abordados e sobre as suas próprias falas. Expondo temas
que não estavam no capítulo do livro, permitindo que os alunos tivessem um aprendizado muito mais duradouro, pois eles mesmos construíram
seus conceitos somados aos saberes de senso comum.

Como em toda experiência vivenciada acontecem situações que nos provocam uma reflexão. E não poderia ser diferente com o estágio
supervisionado. Durante o percurso uma das estagiárias precisou comandar a turma sozinha, nesse momento, para alguém que nunca lecionou
ocorre uma mistura de sensações, mau humor, medo e insegurança e por fim, uma sensação de fracasso. Esse momento foi muito importante,
pois como afirmam Santos e Silva (2012) “leva a superar seus próprios limites”.

Em outra situação, foi solicitada a turma a se dividir em grupos de quatro para o sorteio dos temas de um seminário sobre os planetas. Após a
divisão sobraram dois alunos e nenhum grupo queria incluí-los. Nesse momento era importante trabalhar um tema imprescindível a vida social,
e como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugerem conversamos sobre preconceito. Usamos vários argumentos como: “nós temos que
ser a mudança que queremos para o mundo”, foi mais um desabafo do que uma conversa, mas naquele momento funcionou e percebemos,
coincidentemente ou não, que a partir daí tivemos mais liderança sobre a turma.

O estágio proporciona viver situações diferentes, como a citada acima, levando então a nos questionamos e procuramos solucionar os
problemas (SANTOS e SILVA, 2012).

Como alunas de Licenciatura e futuras professoras, afirmamos que o estágio é indispensável por ser a chance de vivenciar de perto a realidade
das escolas públicas brasileiras. Realidade tão discutida em nossa formação acadêmica, e aprender não somente com a experiência que
adquirimos, mas com as experiências dos outros colegas de curso que também estão estagiando, bem como as do professor supervisor. É o
momento de criar e mudar as nossas percepções sobre educação, escola pública e docência.

De acordo com Freire (1979):

Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma realidade concreta, no entrechoque de suas
contradições, implica um novo enfrentamento do homem com sua realidade. Implica admirá-la em sua totalidade:
vê-la de “dentro” e, desse “interior”, separá-la em suas partes e voltar a admirá-la, ganhando assim, uma visão mais
crítica e profunda da sua situação na realidade que não condiciona (FREIRE, 1979, p. 33).

Enfim, a experiência no estágio nos engrandeceu profissionalmente, pois, pudemos conhecer um pouco do funcionamento de uma escola,
reconhecer a responsabilidade e o comprometimento que um professor tem na instituição, e superarmos algumas dificuldades, como por
exemplo, o nervosismo e a insegurança de um primeiro contato com o desconhecido.

Aprendemos questões que foram discutidas nas matérias de Educação que constituem nosso currículo: o professor como mediador no processo
de ensino-aprendizagem e não detentor do saber; a necessidade de trabalhar sempre em função da realidade dos alunos; a liberdade para a
utilização do melhor método de ensino para o professor e principalmente, para que ocorra o aprendizado verdadeiro; a importância de se ter
liderança e sempre estar atualizado em relação aos conteúdos.

Enfim, com essa rápida experiência, percebemos e reconhecemos que a prática docente não é uma missão tão fácil quanto se pensa. Um bom
professor é construído com muito estudo, responsabilidade, comprometimento e reflexão, e o momento que dá início a essa construção é o
estágio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2001), o professor precisa
compreender os conteúdos das áreas do conhecimento que serão objeto de sua atuação didática, incluindo aí temas de Astronomia.

De acordo com os PCN o professor de Ciências do Ensino Fundamental deve estar preparado para fornecer subsídios aos alunos (LANGHI,
2004). Isto nos leva a questionar o ensino superior que forma professores que irão atuar nos outros níveis de ensino e que, salvo raras
exceções, tem negligenciado o ensino da Astronomia (LANGHI, 2004).
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A astronomia é uma ciência muito importante no ensino, pois ela tem um caráter interdisciplinar (LANGHI, 2004; BARTELMEBS e MORAES,
2012). Porém falta preparo na formação profissional já que esse conteúdo será abordado na sala de aula e não temos nenhum contato na nossa
formação. A problemática de só ter contato com Astronomia apenas no início de sua carreira como professor proporciona dificuldades em
responder perguntas de alunos sobre fenômenos astronômicos geralmente divulgados na mídia, devido a falhas durante a formação inicial
(LANGHI e NARDI, 2005).

A experiência do estágio nos ajudou a crescer tanto como profissionais quanto como pessoas. Foi como um “ensaio” antes de ser
verdadeiramente educadoras: onde foi permitido errar na tentativa de acertar, discordar, questionar. Tudo isso para que quando chegarmos ao
momento de tomar decisões importantes como profissionais da educação, e possamos ter a chance de ter mais acertos que erros, nos
fornecendo subsídios para nossa futura docência.

A partir da experiência direta na escola percebemos a importância do professor oportunizar aos alunos meios de participarem das aulas para
que se sintam motivados em resolverem situações problemas de forma contextualizada.

A disciplina de Prática de Ensino de Ciências, além de valorizar o magistério, inserindo os licenciados de Ciências Biológicas no cotidiano das
escolas, auxilia na elevação da qualidade da formação inicial dos professores para que estes contribuam com a formação cidadã dos alunos. Por
isso, não basta apenas apreender o conteúdo teórico que vemos durante o curso, mas, é necessário também adentrar no cotidiano escolar para
compreender como as teorias se aplicam na prática.

Segundo Souza (2012), a ideia que apontamos é de que o futuro professor pode articular o conhecimento especializado de que se apropria à
prática pedagógica vivenciada no estágio, no sentido de que o estagiário deve aprender o saber fazer, o como fazer e o saber por que fazer,
indo além do praticismo.

Concluímos reafirmando que o estágio é um dos momentos cruciais na formação do professor, já que sua importância acontece devido o
envolvimento com a realidade escolar para conhecer de perto as situações, dificuldades e a riqueza de diversidades existentes. É importante
salientar que os dados foram obtidos em curto período de tempo e que atestam apenas para um pequeno recorte que promoveu reflexões aos
estagiários envolvidos, no entanto, considerações mais profundas requereriam maior tempo de coleta.
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