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Considerações sobre o evento NASE 

Em 2021 tivemos 127 inscritos no curso, conseguimos corrigir os 
detalhes que porventura não ficaram bons em 2020 com relação a 
modalidade remota. Entendemos que o curso tem atendido as 
expectativas dos participantes visto os comentários que os mesmos 
verbalizaram. A partir das falas dos professores participantes 
estabelecemos três unidades de significado para facilitar as considerações 
desse relatório. 

A primeira Unidade de Significado encontrada foi a de consolidação e 
aprofundamento do conteúdo conceitual de Astronomia. Foi comum entre 
as falas o relato de que o curso NASE foi muito bom porque proporcionou 
novos aprendizados sobre conteúdos de Astronomia: 

P3 - Sempre levava em consideração o aspecto da luz 
visível e agora vou levar em consideração também a faixa 
fora do visível. 
P6 - Me permitiu relembrar e principalmente conhecer 
mais sobre Astronomia 
P18 - Conseguimos aprofundar sobre o tema Astronomia. 

 Em todas as Unidades de Sentido fica evidente o reconhecimento dos 
professores pelos conteúdos trabalhados no curso. O professor P3 ainda 
enfatiza qual parte do conteúdo ele passará a trabalhar a partir do curso.  
 Percebemos que um número expressivo de professores evidenciou 
como um aspecto relevante do curso os Saberes Curriculares. É importante 
ressaltar que muitos dos Saberes Curriculares apresentados nesse curso de 



Astronomia já são ensinados (ou deveriam) pelos professores no Ensino 
Básico e deveriam ter sido estudados durante a formação inicial. 
 A partir de um processo análogo, chegamos a segunda Unidade de 
Significado: Compreensão sobre o processo de abordagem do conteúdo de 
Astronomia, ressaltando o caráter interdisciplinar da mesma. Nessa os 
professores deixaram emergir suas satisfações por terem vivenciados 
momentos de trocas de experiências ligados a relação teoria e prática. Essa 
Unidade de significado está alicerçada na experiência vivida e relatada por 
cada um dos sujeitos participantes do curso: 

P2 - Este curso pra mim foi fantástico por me permitir 
conhecer mais sobre as formas de aplicar as teorias em 
sala de aula. 
P7 - Aprofundou meu interesse por toda a 
interdisciplinaridade que cerca a Astronomia. 
P12 - Construí e solidifiquei vários métodos que serão 
muito úteis à minha prática em sala. 

  
 As Unidades de Sentidos encontradas também nos permitiram por 
um processo indutivo estabelecer a terceira Unidade de Significado que 
nominamos aqui por: Tomada de consciência reflexiva e autonomia 
docente. Nesta o professor transcende a preocupação com o conteúdo 
conceitual e com as metodologias empregadas para ensinar determinado 
conteúdo, aqui o professor deixa de pensar apenas no processo de ensino 
e passa a refletir sobre o processo ensino e aprendizagem. 

P14 - Me subsidiou para refletir sobre como vinha 
fazendo nas minhas aulas e principalmente em como a 
partir de agora vou abordar os conteúdos de forma 
interdisciplinar e contextualizada, tornando o ensino 
significativo para os alunos. 

 Nessa fala a professora ressalta sua preocupação com o processo 
para tornar o ensino mais significativo para os alunos. Nessa categoria 
também ficou evidente como o curso influenciou para que o professor 
refletisse sobre a natureza da Ciência: 

P17 - Despertou a dúvida sobre muitos aspectos que se 
encontravam no campo cômodo de "verdades" prontas e 
acabadas. 



 Fica claro na fala do professor P17 a reflexão sobre a forma como ele 
pensava a Ciência, podemos inferir que para esse professor o curso 
promoveu a superação de uma visão deformada de Ciência. 
 A tomada de consciência de tal visão e a sua superação da mesma 
compreendem um processo reflexivo muito importante para o professor, 
pois o mesmo deixa de pensar apenas nos conceitos e na forma que vai 
lecionar e passa a pensar na natureza científica. 
 
Nesse sentido: 
 A Astronomia tem o poder de despertar a curiosidade e o interesse 
das pessoas justamente por explicar fenômenos cotidianos, como: dia e 
noite, estações do ano, fases da lua, eclipses, entre outros. Ainda assim, 
esse tema é pouco ou nada discutido nos cursos de formação inicial de 
professores que lecionam Ciências no ensino fundamental. 
 A formação de professores tem sido foco de inúmeras pesquisas, uma 
vez que as políticas públicas têm colocado sobre o docente da educação 
básica, a responsabilidade de melhoria do ensino. Nesse sentido o 
presente trabalho objetivou investigar o potencial didático/pedagógico de 
um curso internacional de Astronomia (NASE - Network for Astronomy 
School Education), disponibilizado pela União Astronômica Internacional 
(IAU) e ministrado por pesquisadores brasileiros da área de Educação em 
Astronomia ligados ao Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, 
localizado no Parque Tecnológico Itaipu. 
 O curso de Astronomia realizado apresentou aspectos muito 
positivos, evidenciando possibilidades de uma formação continuada 
reflexiva de professores. Podemos caracterizar as atividades realizadas 
durante o curso como atividades potenciais servindo principalmente como 
elementos para o reconhecimento de concepções alternativas sobre 
tópicos básicos de Astronomia, servindo para o aprofundamento dos 
conteúdos conceituais de Astronomia, para a reflexão sobre 
encaminhamentos didáticos de conteúdos de Astronomia, para a 
percepção da natureza interdisciplinar da Astronomia e principalmente 
para a superação de uma visão deformada da Ciência.  
 Diante das Unidades de Sentido e das Unidades de Significado 
encontradas neste trabalho podemos inferir que o Curso Internacional de 
Astronomia (NASE) se constitui de um enorme potencial didático 
pedagógico visto que os resultados estão em consonância com os saberes 



curriculares e com os saberes da formação profissional descritos por Tardif 
(2002) e com os objetivos do curso. O curso ainda apresentou resultados 
muito relevantes pensando as questões epistemológicas ligadas a natureza 
da Ciências, o que podemos dizer que superou as próprias expectativas do 
curso que tinha como objetivo ensinar Astronomia aos professores; e, 
ensinar aos professores como ensinar Astronomia. 


