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Introdução

Antes mesmo de ingressar no Ensino Superior em Licenciatura Plena 
em Física, já admirava a Astronomia. Durante a graduação, meu gosto por 
esta Ciência intensifi cou-se. Em meados de 2005, enquanto realizava o cur-
so de Licenciatura Plena em Física na Universidade Estadual Paulista, em 
Bauru, conheci e participei do projeto de telescópios refl etores3. Em 2006, 
minha atual coorientadora apresentou ao Grupo de Estudos Astronômicos 
a ideia de implantar em Bauru um Observatório Didático Astronômico e 
me convidou para participar desse projeto. Após conhecer alguns trabalhos 
na área de Ensino de Ciências que envolviam a Astronomia, como a disser-
tação elaborada por Langhi (2004), comecei a refl etir sobre o tema. Tudo o 
que estudei sobre a Astronomia, bem como as atividades de extensão uni-
versitária que realizei nesse período de graduação no observatório didático 
com as escolas da região, fi zeram-me perceber aspectos importantes sobre o 
Ensino de Astronomia na educação básica:

 1 Professor-mestre colaborador do Observatório Didático Astronômico “Lionel José An-
driatto” e docente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência Faculdade de Ciências, campus de Bauru, Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp). 

 2 Docente do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
para a Ciência, Faculdade de Ciências, campus de Bauru, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

 3 Projeto: “Construção e Utilização de um aparelho telescópio”, processo 194/03-Proex-Fun-
dunesp, cuja coordenação foi realizada pela professora Rosa Maria Fernandes Scalvi.
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i. Praticamente não existe ou apresenta defi ciências.
ii. Os professores não conhecem adequadamente os conteúdos da As-

tronomia que devem ensinar e, quase sempre, apresentam concep-
ções alternativas não condizentes àquelas aceitas como corretas pela 
Ciência, muitas vezes próximas às de seus próprios alunos.

Entendo que os cursos de formação continuada são necessários por esse 
motivo e devem ser planejados a partir dessa realidade, e não a partir do 
senso comum. Essas constatações fi zeram-me buscar apoio em referenciais 
teóricos que julgo pertinentes para a proposta e realização de um curso de 
formação continuada, objeto deste estudo, os quais são apresentados neste 
trabalho.

Diante do exposto, o objetivo geral desta pesquisa foi o de investigar 
quais contribuições um curso de formação continuada voltado ao ensino 
de Astronomia promoveu no desenvolvimento profi ssional dos docentes 
participantes. 

Uma das primeiras constatações para a realização do curso foi a neces-
sidade de entender quais são as reais necessidades formativas dos profes-
sores quando trabalhamos com a sua formação inicial ou continuada. Para 
isso, foi necessário o estudo de referenciais teóricos que sustentassem essas 
discussões. Garcia (1999) e Carvalho e Gil-Perez (2006) serviram como o 
apoio teórico.

Além disso, a notória falta de preparo dos docentes para o ensino da As-
tronomia faz com que esses profi ssionais encontrem difi culdades até mes-
mo no momento de selecionar fontes confi áveis de conteúdo relacionado à 
Astronomia. Por essa razão, foram utilizados textos/artigos de divulgação 
científi ca de revistas da área de ensino, com o intuito de apresentar aos do-
centes a possibilidade que eles possuem de poder buscar e utilizar esse re-
curso durante suas aulas, familiarizando-os com a sua leitura, reconhecen-
do também que esses trabalhos foram submetidos a periódicos nacionais e 
avaliados por, no mínimo, dois pesquisadores, que são, geralmente, vincu-
lados de alguma forma ao estudo da Astronomia, seja na área da pesquisa 
em Educação, seja na área da Astronomia Aplicada ou “pura”, o que torna 
os textos fontes mais confi áveis.

Por isso, julguei importante “levantar” as contribuições realizadas por 
pesquisadores da área de Ensino de Ciências referente aos conteúdos espe-
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cífi cos de Astronomia, publicadas em periódicos nacionais e internacionais 
desde 1990, que se relacionam com os PCN e a Proposta Curricular do Es-
tado de São Paulo.

Enfi m, a partir de consultas realizadas a docentes da educação básica, de 
fi lmagem das dinâmicas utilizadas, mais as metodologias empregadas no 
curso, foi produzida uma dissertação (Iachel, 2009), que entendo ser uma 
contribuição para a formação continuada de professores da educação básica 
sobre o ensino da Astronomia.

Formação de professores

Considerei importante buscar informações sobre a formação inicial e 
continuada de professores, sem a pretensão de exaurir o tema, tendo em 
vista que essa área de pesquisa é próspera e diversifi cada. A leitura dos tra-
balhos de Garcia (1999) e Carvalho e Gil-Pérez (2006) trouxe-me elemen-
tos sufi cientes para esse exercício.

Os princípios que regem a formação docente

Quais seriam os princípios que regem a formação de professores? Pen-
sando nessa questão, Garcia (1999, p.26) aponta para oito características 
fundamentais que, segundo o autor, qualquer curso com esse propósito de-
veria considerar para a sua estruturação. Seguem abaixo tais características, 
com nossos comentários: 

1. Conceber a formação de professores como um contínuo, sendo que o desen-
volvimento profi ssional é um projeto ao longo da carreira docente, desde a 
formação inicial.

2. Integrar a formação de professores em processos de mudança, inovação e de-
senvolvimento curricular.

3. Vincular o processo de formação de professores com o desenvolvimento or-
ganizacional da escola, além de salientar que é a formação que adota como 
problema e referência o contexto próximo dos professores, aquela que tem 
maiores possibilidades de transformação da escola.
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4. Articular e integrar a formação de professores com os conteúdos propria-
mente acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica.

5. Integrar teoria e prática na formação de professores.
6. Isomorfi smo.
7. Individualização.
8. Adotar uma perspectiva que saliente a importância da indagação e o desen-

volvimento do conhecimento a partir do trabalho e refl exão dos próprios 
professores (Garcia, 1999, p.26). 

Pretendo retomar esses princípios durante a análise de dados e a inferên-
cia das conclusões para poder observar se foram respeitados durante o curso 
proposto e ministrado.

As necessidades formativas dos docentes

Ao defi nir as “necessidades formativas”, Carvalho e Gil-Pérez (2006) 
utilizam em seu trabalho as expressões “saber” e “saber fazer”. Entenden-
do por “saber” todo o conhecimento acadêmico/específi co e didático sobre 
o conteúdo a ser ensinado. Se o professor pouco sabe sobre a matéria, pro-
vavelmente possuirá difi culdades para ensiná-la, o que já é um consenso 
entre os profi ssionais da educação, fato que se torna mais evidente durante 
o ensino de conteúdos relacionados à Astronomia. Isso se deve, talvez, ao 
baixo número de cursos de Ensino Superior no País que possuem, em sua 
estrutura, a disciplina Astronomia, seja obrigatória ou opcional.

“Saber” não se trata apenas de entender os pressupostos e fundamentos 
dos conteúdos curriculares relacionados a uma dada disciplina, é também: 
conhecer acerca da construção histórica desses conhecimentos disciplina-
res; o que levou o homem a criar postulados para a resolução de problemas; 
de que forma os cientistas abordam essas teorias e como elas são validadas 
e aceitas; como ocorre a interação CTSA, isto é, como relacionar a Ciência 
com a tecnologia, a sociedade e o ambiente em que vivemos. Além disso, 
o profi ssional deve reconhecer que as teorias estão em constante evolu-
ção. Deve também saber escolher conteúdos interessantes e acessíveis aos 
seus alunos, e sempre estar preparado para a formação continuada, para o 
aprofundamento dos conhecimentos específi cos e didáticos, salientando a 
necessidade do constante aprendizado, devido ao curto período de tempo 
enquanto estudantes universitários.
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Quando o professor não possui um sólido conhecimento sobre a sua dis-
ciplina, as ideias de senso comum que possui sobre as teorias e práticas que 
a envolvem tornam-se visíveis. Essas ideias devem ser analisadas, “coloca-
das à luz”, para que os professores em formação possam desmistifi cá-las e 
corrigi-las, caso se apresentem inconsistentes. O levantamento e análise das 
concepções sobre Astronomia dos docentes participantes desta pesquisa, 
bem como de suas falas durante as discussões, apresentadas na dissertação 
(Iachel, 2009) corroboram essa afi rmação.

Tanto quanto o “saber”, o “saber fazer” está diretamente relacionado 
com a prática docente. Em suma, o professor deveria saber preparar ativi-
dades e dirigi-las juntamente com seus alunos, evitando problemas de or-
ganização durante a aula; conhecer o papel do experimento e da simulação 
computacional, para que possa utilizar esse rico recurso em prol da apren-
dizagem de seus alunos; saber avaliar os conhecimentos adquiridos pelos 
estudantes de forma adequada, buscando compreender que uma “nota 
baixa” pode representar não somente uma falta de conhecimento do alu-
no, mas também algum problema durante a prática de ensino relacionada 
a esses conteúdos; ter o conhecimento e o hábito de associar o seu ensino 
às constantes pesquisas sobre educação, não somente buscando conhecer 
as teorias de aprendizagem que a pesquisa didática lhes proporciona, mas 
também contribuir para sua elaboração.

O “saber” e o “saber fazer” são tidos por Carvalho e Gil-Pérez (2006) 
como as necessidades formativas dos professores, sobre as quais adicio-
no um elemento que busquei em Garcia (1999, p.84), o “saber por quê”. 
Trata-se de uma série de conhecimentos justifi cativos que o docente deve 
possuir sobre/para o ensino de qualquer disciplina, isto é, o porquê de en-
sinar determinados conteúdos e, no caso dos participantes dessa pesquisa, o 
porquê de se ensinar a Astronomia. Quando o professor conhece quais são 
os objetivos de aprendizagem dos alunos a serem alcançados em sua aula, 
isto é, quais competências são almejadas, terá maior facilidade em selecio-
nar os conteúdos e estratégias de ensino. Acredito ter realizado uma breve 
discussão sobre os conhecimentos justifi cativos para o ensino da Astrono-
mia durante a introdução deste trabalho.

Enfi m, entendo como sendo as necessidades formativas dos professores 
os conhecimentos que se compõem nesta tríplice de saberes: o “saber”, o 
“saber fazer” e o “saber por quê”.
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O curso de formação continuada: a Astronomia e o 
ensino de Astronomia

A defi nição dos conteúdos a serem estudados no curso

Com base nos PCN, alguns conteúdos relacionados à Astronomia fo-
ram escolhidos para compor o curso ministrado.

Tabela 1 – Conteúdos selecionados e ministrados no curso de formação continuada.

Conteúdo relacionado à Astronomia. Presente nos PCN

O planeta Terra e suas características. 3o ciclo – 5a e 6a séries

O fenômeno de formação das fases da Lua. 3o ciclo – 5a e 6a séries

As estações do ano. 4o ciclo – 7a e 8a séries

O fenômeno de formação dos eclipses solares e lunares. 4o ciclo – 7a e 8a séries

O Sistema Solar e seus constituintes. Ensino Médio

Rebaixamento de Plutão da categoria de planeta para planeta anão. Ensino Médio

Corpos menores do Sistema Solar e o perigo que eles representam 
ao planeta Terra (Asteroides, Meteoroides, Meteoros, Meteoritos, 
Cometas).

Ensino Médio

A utilização de textos de divulgação científi ca como suporte 
de estudo dos professores participantes

Durante o curso ministrado, foram utilizados textos de divulgação cien-
tífi ca como suporte para o acompanhamento e estudo dos professores sobre 
os conteúdos relacionados à Astronomia que foram abordados nos encon-
tros. Com base em um levantamento bibliográfi co, foram selecionados sete 
artigos e uma apostila de construção de lunetas, dentre 41 artigos, quatro 
dissertações e três teses, para compor o Caderno de Textos.

Tabela 2 – Estrutura do Caderno de Textos.

Texto Título Abordagem Relaciona-se 
ao PCN Autor(es)

1 Ideias de senso comum 
em Astronomia.

Concepções
alternativas Todos LANGHI (2005)

2

A Terra e sua posição 
no universo: formas, 
dimensões e modelos 

orbitais.

Histórica 3o ciclo
5a e 6a séries NEVES (2000c)

Continua.
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Tabela 2 – Continuação.

Texto Título Abordagem Relaciona-se 
ao PCN Autor(es)

3
Las fases de la Luna, 

¿Cómo y cuándo 
enseñarlas?

Teórica 3o ciclo
5a e 6a séries KRINER (2004)

4 Eclipse Solar Total: 3 de 
novembro de 1994. Teórica 4o ciclo

7a e 8a séries LIVI (1993)

5
De 9 a 12 y fi nalmente 8: 

¿Cuántos planetas hay 
alrededor del Sol?

Teórica e 
histórica Ensino Médio TANCREDI 

(2007)

6 O perigo que vem do 
espaço. Teórica Ensino Médio BEDAQUE (2005)

7
Abordando o ensino 
de óptica através da 

construção de telescópios.
Experimental Ensino Médio BERNARDES et al 

(2006)

8 Apostila de construção de 
lunetas astronômicas. Experimental Ensino Médio

Grupo de Estudos 
Astronômicos – 
Unesp – Bauru. 

(2007)

Aportes teóricos para a constituição e análise dos dados

A dinâmica de Grupo Focal 

O Grupo Focal é um instrumento de coleta de dados de cunho qualita-
tivo e foi utilizado nesta pesquisa com o objetivo de identifi car percepções, 
atitudes e ideias dos participantes sobre a Astronomia e o seu ensino. Para 
que as dinâmicas realizadas durante o curso ocorressem de forma satisfató-
ria, busquei nos estudos de Dias (2000) e Galego e Gomes (2005) as princi-
pais características e princípios que regem o Grupo Focal. 

Existem certos cuidados para a elaboração de um Grupo Focal. Por 
exemplo, durante o planejamento de cada uma das dinâmicas que apliquei, 
organizei as guias de entrevistas, cada qual com suas questões e objetivos, 
conforme sugerido por Dias (2000).

Os roteiros foram utilizados apenas como guias (ou fi o condutor), e não 
como questionários fechados de entrevistas. Por este motivo, as perguntas 
não foram direcionadas a um ou outro professor, e sim para todo o grupo. 
Pude atuar como moderador, fomentando a discussão entre os participan-
tes, pois, segundo Galego e Gomes (2005), a principal função do modera-
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dor do Grupo Focal é promover a participação e a interação, controlando 
dispersões e sobreposições de alguns indivíduos do grupo, além de propor-
cionar clima favorável à exposição de ideias por todos os participantes.

Durante o curso, três dinâmicas de Grupo Focal foram fi lmadas. Justifi -
ca-se a fi lmagem no que tange a coleta da maior quantidade de informações 
durante as discussões, o que é inviável de ser realizado por meio de anota-
ções. A fi lmagem também supera as coletas obtidas apenas em áudio, pois 
no vídeo podemos analisar também as expressões dos entrevistados. Após a 
realização dos Grupos Focais, todas as falas foram transcritas.

A metodologia de análise dos dados recolhidos

A Análise de Conteúdo trata-se de um conjunto de técnicas que visam 
principalmente ultrapassar a incerteza, ou seja, investiga se a leitura que re-
alizamos de uma mensagem é a mesma realizada pelas demais pessoas (se é 
generalizável); busca o enriquecimento da leitura, aumentando sua produ-
tividade e pertinência. Como método de pesquisa, a Análise de Conteúdo é 
constituída de fases. A primeira, que diz respeito à organização da análise, 
“corresponde a um período de intuições, mas tem por objetivo tornar opera-
cionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema 
preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, em um plano de aná-
lise”. Nessa etapa, o pesquisador escolhe quais os documentos que preten-
de analisar. No caso desta pesquisa, os documentos submetidos à Análise 
de Conteúdo foram as respostas dadas nos questionários preenchidos pelos 
professores e as falas deles nas transcrições das dinâmicas de Grupo Focal. 
A exploração de todo o material ocorre na forma de leituras fl utuantes, ou 
seja, aquelas nas quais o analista entra em contato com o objeto que será 
analisado e começa a formular algumas ideias iniciais (Bardin, 2000, p.95).

Após o pesquisador formular hipóteses baseadas na leitura fl utuante 
que realizou dos documentos, é comum que ocorram as manifestações dos 
índices e indicadores (quantitativos e qualitativos). Durante a análise do 
questionário sobre as concepções alternativas, foram utilizados indicado-
res quantitativos. Por exemplo, para a análise das respostas dos professores 
sobre a constituição do Sistema Solar, um dos índices pode ser a menção 
da existência das órbitas planetárias ao redor do Sol. O indicador para esse 
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exemplo seria uma quantifi cação do número de professores que citaram 
esse índice. Já para a análise das transcrições dos Grupos Focais, os índices 
(dessa vez, qualitativos) são unidades de registro denominadas conteúdos, 
que correspondem a afi rmações sobre um determinado assunto.

Após a primeira fase da análise, quando ocorre a escolha dos documen-
tos e a sua leitura fl utuante, bem como a formulação de hipóteses, índices 
e indicadores, pode ocorrer a etapa de categorização das componentes das 
mensagens analisadas. A autora afi rma que “este processo não é uma etapa 
obrigatória de toda e qualquer Análise de Conteúdo”, mas deixa claro que 
a “maioria dos procedimentos de análise organiza-se, no entanto, em redor 
de um processo de categorização”. Para esta pesquisa, foram elaboradas ca-
tegorias para melhor organizar as informações, contribuindo, dessa forma, 
para a realização das inferências (Bardin, 2000, p.117).

A análise de conteúdo dos dados recolhidos

Antes da análise dos questionários respondidos e das transcrições das 
dinâmicas de Grupo Focal, os documentos passaram pela leitura fl utuan-
te, sobre a qual foram elaboradas dimensões de análise, cada qual com seus 
temas internos. As hipóteses e objetivos foram defi nidos, sendo responsáveis 
pela constituição dos índices e indicadores.

Devido à quantidade de dados colhidos e analisados, eles não serão apre-
sentados neste trabalho. Caso haja interesse, o leitor poderá vê-los na dis-
sertação que originou este texto (Iachel, 2009). 

Considerações fi nais

Anteriormente, foram apresentados oito princípios que, segundo Gar-
cia (1999), regem a formação de professores. Tendo em vista a análise de 
dados realizada neste estudo, posso inferir sobre como esses princípios fo-
ram considerados durante o curso de formação continuada ministrado.

1. Conceber a formação de professores como um contínuo: sobre esse as-
pecto, residem os cursos de formação continuada como o proposto 
durante esta pesquisa. A necessidade contínua de estudo e preparo, 
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ao longo da carreira docente é recomendação explícita das Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores (Brasil, 
2001). Uma iniciativa como a realizada faz com que os docentes refl i-
tam sobre a importância em aprender novos conceitos, tirar dúvidas, 
atualizar-se e consolidar os conhecimentos específi cos e didáticos 
que possuem, particularmente sobre a Astronomia. Durante o curso, 
o participante P5 reconhece que as universidades não formam pro-
fessores preparados para ensinar Astronomia, entendendo que es-
sas instituições não veem esta tarefa como um de seus papéis. Além 
disso, os licenciandos não têm tempo sufi ciente, enquanto univer-
sitários, de estudar e aprender tudo o que um dia, porventura, ve-
nham a ensinar, justifi cando novamente a importância da formação 
continuada.

2. Necessidade de integrar e formar professores em processos de mudança, 
inovação e desenvolvimento curricular: entendo que mudanças ocor-
ram por meio da conscientização. Os participantes fi caram frente a 
questionamentos sobre a Astronomia e seu ensino, e suas dúvidas e 
curiosidades tornaram-se evidentes durante o curso. Uma das aná-
lises, que trata da mudança de conduta profi ssional, ilustra o fato. 
Além disso, para ocorrem mudanças, deve-se reconhecer que exis-
tem problemas no cotidiano escolar, como, por exemplo, a quantida-
de excessiva de aulas por semana, que se traduzem nas difi culdades 
em ensinar a Astronomia. Também se discutiu sobre a importância 
das ideias de senso comum trazidas pelos alunos para a sala de aula, 
que geralmente sofrem interferência da mídia e da internet, que pode 
se tornar uma ferramenta didática importante quando usada adequa-
damente. Entendo que foi a primeira oportunidade para alguns dos 
docentes participantes de discutir sobre esses assuntos, proporcio-
nando-lhes possibilidades de refl etir, embasados em pesquisas da 
área de Ensino de Ciências.

3. A formação deve considerar como problema e referência o contexto pró-
ximo do professor: o ensino de Astronomia deve fazer parte do coti-
diano do professor, conforme os documentos ofi ciais, como o PCN 
(Brasil, 1998, 1999, 2002a, 2002b) e a Proposta Curricular Estadual 
(São Paulo, 2008a e 2008b). Além disso, o curso buscou investigar 
e sanar algumas defi ciências na formação inicial desses docentes, 
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principalmente pela falta sofrida por não terem tido a oportunidade 
de estudar esses conteúdos quando realizaram a graduação e, por isso, 
entendo que a atividade de formação continuada aproximou-se dos 
problemas e do contexto dos docentes participantes. É válido ressaltar 
que, embora o curso não tenha sido desenhado com a participação 
dos docentes, foram consideradas as necessidades destes, em termos 
de concepções espontâneas presentes na literatura, os documentos 
ofi ciais etc. Além disso, a procura pelo curso foi espontânea, ou seja, 
os docentes não foram convocados pela Diretoria de Ensino para par-
ticipar do curso, fato que demonstra o interesse dos professores pelas 
atividades propostas.

4. A formação de professores deve articular com os conteúdos propriamen-
te acadêmicos e disciplinares, bem como com a formação pedagógica: 
entendo que muitos conhecimentos acadêmicos e disciplinares re-
lacionados à Astronomia foram desenvolvidos e estudados durante 
o curso, como também foram discutidas questões pedagógicas na 
realização das dinâmicas de Grupo Focal. No entanto, aponto para 
um equívoco: não foi registrada, em momento algum, uma discussão 
sobre o “saber por que” ensinar Astronomia. Por isso, entendo que 
a tríplice “saber”, “saber fazer” e “saber por quê” (relacionada ao 
saber acadêmico, ao saber didático e pedagógico e ao saber justifi ca-
tivo do ensino de um determinado conteúdo) deva ser observada com 
cuidado quando da proposta de cursos de formação continuada. Ou 
seja, não bastam os conhecimentos disciplinares específi cos, didáti-
cos e pedagógicos sem uma sólida justifi cativa da razão em se ensinar 
a Astronomia.

5. Integrar teoria e prática na formação docente: apesar das discussões 
realizadas durante o curso sobre o ensino da Astronomia, não foi pos-
sível averiguar se os professores praticaram seus novos conhecimen-
tos em sala de aula. Mas entendo que os discursos dos professores 
apontaram para a intenção em praticar o ensino dessa Ciência. O 
curso, em si, buscou integrar teoria e prática.

6. Isomorfi smo: entendo que cada um dos professores deva adaptar os 
novos conhecimentos didáticos adquiridos durante esse curso à rea-
lidade de sua sala de aula e de sua formação didático-pedagógica que 
professam neste momento de seu desenvolvimento profi ssional.
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7. Considerar a formação clínica do professor, respeitando as caracterís-
ticas e necessidades de cada um: durante a pesquisa constatou-se que 
a dinâmica de Grupo Focal, além de considerar as ideias de cada in-
divíduo sobre os assuntos estudados, também ofereceu oportunida-
de de trocas de expectativas e experiências entre os participantes, ou 
seja, as dinâmicas fomentaram a participação e a refl exão coletiva.

8. Salientar a indagação e o desenvolvimento do conhecimento a partir do 
trabalho e refl exão dos próprios professores: esse princípio aproxima-se 
do sétimo quanto ao cerne das refl exões pessoais de cada docente, o 
que acredito que resulta na busca pelo conhecimento e pelo contínuo 
aperfeiçoamento profi ssional.

Além da observação desses princípios, acreditamos que alguns temas 
possam ser desenvolvidos durante um curso de formação continuada, além 
daqueles estudados com base no Caderno de Textos elaborado:

1. Construção de telescópios refratores em ofi cinas de lunetas: a dinâmica 
realizada durante o curso despertou o interesse dos professores e de 
seus alunos. Variadas formas de como utilizar os conhecimentos teó-
ricos (óptica geométrica e fenômenos da luz) e práticos (montagem 
do equipamento) obtidos durante a ofi cina foram apresentados pelos 
participantes.

2. Reconhecimento e observação do céu: alguns professores sugeriram 
atividades de observação astronômica. Essa atividade pode ser mais 
organizada e produtiva quando utilizados guias de campo e cartas ce-
lestes impressas ou visualizadas em computadores (como, por exem-
plo, por meio do software gratuito Stellarium). 

3. Uso da internet e materiais multimídia: tendo em vista que a internet 
passou, há algum tempo, a ser uma fonte de consulta dos professores, 
sugiro uma atividade que possa ser realizada pelos participantes de 
um curso de formação continuada para o ensino de Astronomia e 
que consista na busca semanal por materiais multimídia ou sites com 
conteúdo relacionado a esta Ciência, disponíveis na internet, para 
que, ao fi nal das atividades, todos possuam e possam compartilhar 
uma lista de endereços eletrônicos e um banco de imagens, vídeos, 
documentários, que os auxiliarão a ilustrar os fenômenos astronômi-
cos durante o ensino desses conteúdos.
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Não obstante, entendo que algumas ações possam ser tomadas pelos 
formadores, quando da realização de cursos desse caráter, para contribuir 
com a formação continuada dos professores participantes:

1. Elaborar e utilizar um Caderno de Textos de divulgação científi ca: o 
Caderno de Textos foi elaborado com o intuito de fornecer materiais 
para a discussão e acompanhar os professores durante os seus estu-
dos. Os participantes puderam colaborar de forma efetiva nas dis-
cussões, pois elaboraram dúvidas e pontos de vista devido à leitura 
prévia dos artigos selecionados. Entendo que também seja possível 
que os professores possam participar da estruturação de um Caderno 
de Textos, sugerindo temáticas ou textos, o que não ocorreu durante 
o curso ministrado. A dissertação que originou este trabalho apre-
senta sugestões de textos e pode ser consultada como um “catálogo”, 
auxiliando coordenadores de cursos de Astronomia na localização 
de artigos para a organização de seu caderno. Além desses fatores, 
é mais prático que os participantes possuam os textos impressos em 
mãos do que tê-los em meio digital, como, por exemplo, em mídia de 
CD, ou mesmo quando enviados por e-mail ou disponibilizados em 
sites.

2. Enfatizar o trabalho coletivo: os participantes do curso experimental 
afi rmaram sobre a importância de reunir pessoas de formações di-
ferentes para o aprendizado coletivo. Esse fator colabora com a for-
mação continuada desses docentes, pois vivenciam formas variadas 
de observar e analisar um mesmo fenômeno. A dinâmica de Grupo 
Focal é uma sugestão de atividade que envolve a participação de to-
dos e contribui para o desenvolvimento da capacidade que os pro-
fessores possuem de participar de trabalhos colaborativos. Entendo 
que os Grupos Focais se diferenciem das dinâmicas de discussão em 
grupo por apresentarem pressupostos metodológicos bem defi nidos, 
principalmente no que tange ao papel do moderador. Além disso, as 
discussões em grupo tendem a ocorrer de forma mais “solta”, o que 
pode acarretar um afastamento das principais questões de pesquisa, 
o que não acontece em uma dinâmica de Grupo Focal.

3. Considerar as concepções alternativas dos participantes: o processo de 
apresentar aos professores as concepções alternativas do grupo antes 
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das discussões mostrou-se produtivo, pois, desta forma, além de co-
nhecer e discutir sobre suas próprias ideias em relação à Astronomia, 
eles puderam ser incentivados a:

 i.  tomar conhecimento de outras pesquisas na área de ensino de 
Astronomia;

 ii.  conhecer e poder aplicar entre seus estudantes técnicas de levan-
tamento de concepções alternativas, pois os docentes reconhe-
cem que essas ideias interferem em seu ensino;

 iii.  comparar as concepções alternativas presentes na literatura com 
a de seus alunos ou com suas próprias concepções.

Acredito que uma coleta de concepções alternativas antes do início do 
curso possa contribuir com a coordenação durante o planejamento do cur-
so, indicando quais são as principais difi culdades dos participantes em re-
lação a cada conteúdo.

Não obstante, é válido salientar que questões burocráticas geralmente 
surgem quando cursos de formação continuada são elaborados. Essas ques-
tões podem prejudicar o andamento do curso e, com isso, a formação conti-
nuada dos envolvidos, quando não são resolvidas em tempo. Por essa razão, 
sugiro que os formadores deem a devida atenção aos aspectos burocráticos 
que envolvem o planejamento de um curso de formação continuada.

Enfatizo que essas características, bem como toda a atividade de forma-
ção continuada apresentada, não devam ser aceitas como prontas e acaba-
das, ou então usadas como uma “receita”, mas possam auxiliar na formula-
ção de cursos com esse propósito, sendo sempre necessária a sua adaptação 
aos interesses e necessidades dos participantes envolvidos.

Na primeira seção, foi exposto o objetivo geral desta pesquisa: investigar 
quais contribuições um curso de formação continuada voltada ao ensino de 
Astronomia promoveu no desenvolvimento profi ssional dos docentes par-
ticipantes. Algumas dessas contribuições levaram os professores à, princi-
palmente:

•  reconhecer difi culdades no ensino de Astronomia, o que compreendo 
ser o passo inicial em busca de saná-las;

•  tomar conhecimento e refl etir sobre os conteúdos relacionados à As-
tronomia presentes nos PCN e na Proposta Curricular Estadual;

•  melhorar o sentimento de segurança para o ensino dessa Ciência;
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•  refl etir e discutir sobre: a formação inicial; como as ideias de senso 
comum interferem no aprendizado dos estudantes; sugestões do uso 
da internet e de atividades relacionadas à Astronomia; a construção e 
o funcionamento dos telescópios refl etores.
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