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Introdução
Espaços não formais de ensino apresentam-se
como ambientes ricos em suas contribuições à
educação formal e à alfabetização científica. 1 No
entanto, o planejamento do trabalho de divulgação
científica e educação não formal nestes espaços
não pode se basear em experiência pessoal ou em
concepções
de
senso
comum
de
seus
coordenadores e assistentes, mas deve levar em
conta os resultados de pesquisas da área de Ensino
de Ciências. Por isso, este trabalho apresenta uma
análise da produção bibliográfica sobre Educação
em espaços não formais de ensino de Astronomia.
Cientes da sua relevância e de sua escassez em
estudos nesse âmbito, apresentamos na seguinte
pesquisa algumas das potencialidades indicadas na
literatura que favorecem subsídios para o
aprimoramento destes ambientes, considerando-os
um dos meios principais para a divulgação cientifica
no âmbito da educação em Astronomia.1

Objetivos

Encontrar elementos indicados pelos resultados de
pesquisas da área de Educação em Astronomia que
subsidiem o trabalho de ambientes não formais de
ensino.

Material e Métodos

O material utilizado para compor o corpus da
pesquisa fora definido e restringido a uma analise
de todos os artigos brasileiros na área de Educação
em Astronomia dos últimos cinco anos. Com
avaliação da instituição CAPES, foram utilizados
periódicos nacionais classificados como A1, A2, B1,
B2 e B3. Os métodos utilizados para nossa análise
se baseiam nos fundamentos da Analise de
Conteúdo2.

Resultados e Discussão

A partir da leitura flutuante do corpus proposto foi
possível levantar as principais categorias contendo
os seguintes tópicos que compõem a base
estrutural que o ensino não formal pode seguir.
1) O atendimento eficaz dos ambientes não formais,
direcionado ao corpo estudantil: para que haja o
envolvimento entre a escola e o espaço não escolar
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de modo contínuo, ressaltaram-se etapas que
promovem a interação desses dois polos:
- Avaliação preliminar: visa coletar dados antes da
visita dos indivíduos, formulando atividades de
acordo com cada perfil exigido.
- Avaliação formativa: realizada ao decorrer do
atendimento e da aula, visa observar as atitudes,
dificuldades de cada aluno, propondo em alguns
casos questionários.
- Avaliação somativa: tende a propor atividades
extras, visando a continuidade do trabalho realizado
nas salas de aula após a visita.
2) Formação de professores: promove cursos de
formação continuada para docentes, a fim de
atualizar e propor novas ferramentas de ensino de
Astronomia que facilitem o aprendizado em sala de
aula.
3) Atendimento ao público: formar e prevenir
populações de informações sensacionalistas, propor
modelos e linguagem de fácil compreensão.

Conclusões

Os resultados obtidos com esta análise contribuem
com subsídios para planejamentos de atividades em
ambientes não formais de ensino. O Observatório
Didático de Astronomia “Lionel José Andriatto” da
UNESP de Bauru é um dos espaços atingidos
diretamente por essa linha de estudo. Realizando
atendimentos de escolas e comunidade, o
Observatório
acolhe
efetivamente
as
potencialidades encontradas na literatura nacional
acadêmica, compondo-se de elementos indicados
por pesquisadores sobre Educação em Astronomia.
Entendemos a divulgação científica como um
trabalho sério que pode afetar a decisão do aluno
visitante quanto a sua futura carreira profissional,
sendo de especial interesse para instituições
formadoras como a UNESP. Portanto, tal trabalho
apoia-se em um suporte mais estável quando
fundamentado em resultados de pesquisas da área.
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