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RESUMO

CARRUBA, A. G. M. Desing Thinking e Astronomia: articulações possíveis nos

anos iniciais do Ensino Fundamental. 2021. 76 p. Dissertação (Mestrado em

Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2021.

A natureza curiosa das crianças incita a imaginação, o questionamento e a busca

por respostas possibilitando construir seu conhecimento de forma articulada,

conexa e lógica. A Educação, por meio das metodologias ativas, vem propondo

mudanças no processo de aprendizagem, avaliando a relação entre professor e

aluno, bem como as características e problemas da tradicional práxis pedagógica.

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo investigar as possíveis

articulações do Design Thinking (DT) com o tema Astronomia nos anos iniciais do

Ensino Fundamental, como uma proposta para favorecer o ensino de Ciências ao

desenvolver o pensamento crítico-científico nos alunos. O Design Thinking é uma

metodologia ativa que coloca o aluno no centro da aprendizagem, apresentando a

empatia, a colaboração e a experimentação como os três pilares para a

realização de projetos inovadores ao perpassar as etapas da descoberta,

interpretação, ideação, prototipagem e evolução. O pensamento abdutivo surge

do contato das crianças com um novo conhecimento e é responsável por

estimular insights, facilitando o processo criativo. Foi realizado um estudo de caso

descritivo, de abordagem qualitativa, com alunos do 5º ano do Ensino

Fundamental de uma escola pública, do interior do Estado de São Paulo. Conclui-

se que a prática foi capaz de viabilizar uma postura ativa e protagonista por parte

dos alunos, ao empregarem o Design Thinking, favorecendo a práxis pedagógica

no processo de ensino e de aprendizagem. A construção do conhecimento sobre

a Astronomia ocorreu por meio de um processo empático e colaborativo,

promovendo o estímulo à alfabetização científica nas crianças.

Palavras-chave: Design thinking. Astronomia. Alfabetização científica. Ensino

fundamental.



ABSTRACT

CARRUBA, A. G. M. Design Thinking and Astronomy: possible articulations in the

early years of elementary school. 2021. 76 p. Dissertation (Master of Science) -

Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2021.

The curious nature of children incites imagination, questioning and the search for

answers, enabling them to build their knowledge in an articulated, connected and

logical way. Education, through active methodologies, has been proposing

changes in the learning process, evaluating the relationship between teacher and

student, as well as the characteristics and problems of traditional pedagogical

praxis. This research project aimed to investigate the possible articulations of

Design Thinking (DT) with the Astronomy theme in the early years of Elementary

School, as a proposal to favor the teaching of science by developing critical-

scientific thinking in students. Design Thinking is an active methodology that

places the student at the center of learning, presenting empathy, collaboration and

experimentation as the three pillars for the realization of innovative projects,

passing through the stages of discovery, interpretation, ideation, prototyping and

evolution. Abductive thinking arises from children's contact with new knowledge

and is responsible for stimulating insights, facilitating the creative process. A

descriptive case study, with a qualitative approach, was carried out with students

from the 5th year of elementary school at a public school in the interior of the state

of São Paulo. It is concluded that the practice was able to enable an active and

protagonist position on the part of the students, by employing Design Thinking,

favoring the pedagogical praxis in the teaching and learning process. The

construction of knowledge about Astronomy took place through an empathetic and

collaborative process, promoting the encouragement of scientific literacy in

children.

Keywords: Design thinking. Astronomy. Scientific literacy. Elementary school.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Em pleno Século XXI, a Era da Informação e do Conhecimento deixa claro

que o processo de ensino e aprendizagem vivencia profundas rupturas,

mostrando-se cada vez mais efêmero e complexo, visto que o acesso às

informações ultrapassa a barreira da sala de aula. Nesse contexto, compreensão

e adaptação são palavras-chaves (MATTAR, 2017).

Quando se investe em Educação Básica, se investe também no saber da

humanidade pois, de acordo com Toro (2002), a simples reprodução da

informação é insuficiente para capacitar a formação intelectual. O autor ressalta

que o estudante primeiro reconheça seus sentimentos frente a um novo

conhecimento, para depois pensar de forma lógica.

Vygotsky (1984) discorre que a formação do ser humano ocorre do

intercâmbio dialético entre o indivíduo e o ambiente, por meio das interações e

interferências do homem no mundo e do mundo ao modificar a forma de viver das

pessoas. Ou seja, a evolução da humanidade revela as mudanças ocorridas com

a forma de o indivíduo enxergar, compreender e interpretar o mundo que habita e

estimulando o pensamento crítico, científico e criativo (WARTHA; SANTOS, 2020).

A partir da relação do homem com a realidade, Freire (1967) salienta a

necessidade de exercitar constantemente o pensamento crítico, e possibilitar que

o indivíduo faça parte de uma educação pautada em decisão, cidadania e

responsabilidade social como formas de organizar e dinamizar o mundo.

Seguindo esse pensamento, Freire (1979, p.65) explica que

A transição é mais do que mudança. Implica realmente na marcha que
faz a sociedade prosseguir na procura de novos temas, de novas tarefas
ou, mais precisamente, de sua objetivação. As mudanças se reproduzem
numa mesma unidade de tempo, sem afetá-la profundamente.

O indivíduo, quando passa a ser o foco principal do processo de

aprendizagem, sente segurança para se desenvolver de forma autônoma e ética,

além de contribuir para a construção de uma educação sustentável, promover

uma sociedade mais inclusiva e desenvolver a cidadania.

É fundamental que o estudante seja convidado a participar de situações-

problemas reais, em vez de simular um problema em ambientes controlados.

Fialho (2011) salienta que a escola não é um mundo à parte, e que seu papel é
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favorecer a capacidade de vislumbrar soluções para os contextos dos quais

fazem parte. Da mesma forma, Sasseron (2015) afirma que a alfabetização

científica acontece quando os indivíduos fazem uso do conhecimento aprendido

no seu contexto social.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL,

2018), entende-se que para alcançar a alfabetização científica seja necessário

passar por um processo de aquisição de competências e habilidades para

compreensão de conceitos que auxiliarão na formação do pensamento crítico e

do cidadão integral, visando a sua participação e inferência nos assuntos ligados

à sociedade como um todo.

A alfabetização científica pode e deve ser desenvolvida desde o início do
processo de escolarização, mesmo antes que a criança saiba ler e
escrever. Nesta perspectiva, o ensino de Ciências pode se constituir num
potente aliado para o desenvolvimento da leitura e da escrita, uma vez
que contribui para atribuir sentidos e significados às palavras e aos
discursos (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001)

Quando a criança encontra a possibilidade de explorar e interagir de forma

concreta com as situações do meio onde está inserida, ela desenvolve

habilidades capazes de favorecer a ampliação de seus esquemas ao assimilar

informações à sua organização intelectual (PIAGET, 1977).

Nesse sentido, Pierce (1985) explica que o questionamento científico

provém da curiosidade e da capacidade das crianças em fazer uma leitura do

mundo de forma diferente por meio do ensino de Ciências, impulsionando-as para

um processo educativo que favorece o pensamento abdutivo e a experimentação.

Dentro do ensino de Ciências, Caniato (1990) justifica a importância do

estudo da Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por inserir

conceitos e fatos que representam um progresso em relação ao saber, além de

corroborar para a formação cidadã do estudante. O interesse pelo ensino da

Astronomia ocorre, segundo Weissmann (1998) porque, além da curiosidade, as

crianças se encantam com a diversidade de fenômenos naturais, para os quais

desejam encontrar uma explicação por meio da experimentação.

O problema observado por Langhi (2005) é que, mesmo a Astronomia

sendo uma disciplina com potencial para estimular o pensamento crítico, científico

e criativo nas crianças e aprofundar o conhecimento no ensino de Ciências, vem
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sendo pouco explorada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ficando restrita

ao pouco que trazem os livros didáticos (LANGHI; NARDI, 2011). Corroborando

com os autores, Vianna (2007) afirma que falta aos professores a formação

adequada sobre a disciplina em questão, o que dificulta a compreensão

conceitual dos fenômenos astronômicos.

Dantas (2012) ressalta que investir no ensino da Astronomia nos anos

iniciais do Ensino Fundamental, mediante o emprego de metodologias e

estratégias do processo de aprendizagem, é lançar um olhar diferenciado,

alterando a forma de adquirir informações e construir conhecimentos,

principalmente nos aspectos relativos à motivação, atenção e expressão (LANGHI,

2009).

Para o astrônomo e divulgador científico Carl Sagan, as crianças possuem

características comuns às dos cientistas, como a curiosidade e a imaginação.

Sagan (1995) constata que tanto os pais quanto professores acabam reprimindo

essas capacidades nas crianças e enfatiza a importância da estimulação desde a

tenra idade para se desenvolver habilidades e adquirir conhecimento.

Desenvolver um projeto com foco nas necessidades das pessoas

possibilita a inserção para compreensão e estimula a busca de novas formas de

resolução de problemas (BROWN, 2010), sendo o Design Thinking uma

metodologia ativa que coloca o indivíduo como centro de um processo de

aprendizagem. Borja de Mozota (2003, p. 15) afirma que

A principal questão se é ciência ou uma arte ainda é controversa, pois o
design representa ambas. Sua técnica combina o caráter lógico do
enfoque científico, e as dimensões artísticas e intuitivas do esforço
criativo.

Aplicar o Design Thinking para fins educacionais pode favorecer o

desenvolvimento de habilidades e competências, desde o planejamento de um

projeto até a sua avaliação (BROWN, 2010) que perpassa as seguintes fases:

observação, descoberta, compreensão, ideação usando o pensamento abdutivo,

construção de protótipos, testagem e implementação.

Observação, descoberta e interpretação quando atuam intrinsecamente,

favorecem o processo criativo e, no entender de Hanson (1979), existe uma lógica

entre a descoberta e a interpretação que Peirce (2005) chamou de pensamento
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abdutivo. A criança procura compreender o mundo a partir da observação, da

imaginação e de suas experiências, por meio de inferências abdutivas, ainda que

falíveis, na intenção de que surja uma possível explicação para os fenômenos que

presencia (BARRENA, 2003).

Em suas obras, Peirce (1892) avalia as diversas fases do raciocínio

abdutivo pelas quais o astrônomo alemão Johannes Kepler percorreu até chegar

à conjectura hipotética de que a órbita de Marte era elíptica. Tal análise considera

a hipótese de Kepler como o exemplo mais significativo de abdução científica que

a história da ciência oferece e que serviu como base de alguns estudos da nova

Astronomia.

A Astronomia desperta grande fascínio nos alunos, mesmo ao apresentar

conteúdos mais abstratos do que são ensinados na disciplina de Ciências nos

anos iniciais do Ensino Fundamental. Langhi e Nardi (2009) explicam que o

estudo da Astronomia aplicado à Educação Básica deve ocorrer por meio de

pesquisa, promovendo o questionamento que leva à ampliação e conexão de

saberes, adequado à realidade da Era do Conhecimento.

Os fenômenos astronômicos surpreendem ao demonstrar a grandeza do

Universo e ao estabelecer vínculos com as atividades humanas. As descobertas

nesta área propiciaram a invenção de objetos e de tecnologias que melhoraram a

qualidade de vida das pessoas. Para Caniato (1974), ao introduzir conceitos da

Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, estará implícito o ensino da

Matemática, Ciências, Geografia, História.

O professor pode instigar o conhecimento por meio de atividades de escrita,

leitura, desenho, discurso que podem revelar inusitadas reações por parte dos

estudantes ao interpretarem o mundo. Como não há laboratórios para se

aprender Astronomia, Fernandes (2007) defende que as atividades de campo,

como visitar um planetário e poder vivenciar os eventos celestes, sejam um

recurso capaz de favorecer a compreensão das crianças sobre a importância

desse conhecimento.

As atividades de campo, quando bem planejadas, funcionam como uma

estratégia no ensino de Ciências, capazes de levar os estudantes a um contato

com o meio, incitando uma atitude participativa, desenvolvendo a criticidade por

meio da observação e inserindo-os como agentes autônomos no processo de

aprendizagem (NARDI, 2009).
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Langhi (2005), assim como Moreira (1999), sugerem aos professores que,

ao ministrarem aulas expositivas sobre Astronomia, também privilegiem as

atividades práticas, de maneira que os alunos sejam capazes de construir

significados da vida cotidiana correlacionando-os com o mundo científico, por

meio da compreensão, transformação e uso da informação apreendida nos

processos cognitivos.

A mediação do professor com os estudantes tem como um dos objetivos a

ampliação do horizonte e do olhar de cada membro do grupo, permitindo que as

experiências mediadas possibilitem a construção do conhecimento de forma fluída,

interativa e colaborativa (TÉBAR, 2011).

A BNCC (BRASIL, 2018) diz que exercitar a empatia, o diálogo, a

resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o

respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas

e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Essas competências

abordam o desenvolvimento social da criança e do jovem, propondo posturas e

atitudes que devem ter em relação ao outro. As áreas que mais contribuem para

seu aprendizado são as Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza.

O presente estudo reconhece o questionamento como um processo natural,

e Fialho (2011, p.204) afirma que

(...) se é só no enfrentamento dialético entre o sujeito e o mundo que o
conhecimento se produz, então ele implica em crise, ansiedade. (...)
aprender é arriscar-se, é inventar-se e transformar-se.

Desta forma, o foco de discussão dessa pesquisa é averiguar de que forma

o Design Thinking pode articular a construção de conhecimentos do ensino de

Ciências como uma estratégia inovadora no campo educacional para favorecer a

alfabetização científica nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar as possíveis articulações do

Design Thinking com o tema Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental

como facilitador da alfabetização científica.
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1.1.2 Objetivos Específicos
São objetivos específicos:

 Promover a aprendizagem sobre os conceitos básicos da

Astronomia como uma das áreas no ensino de Ciências, como

previsto no conteúdo pedagógico do quinto ano;

 Identificar a prática dos pilares e das etapas do Design Thinking

durante a realização das atividades pelos alunos;

 Avaliar como o Design Thinking pode fomentar o protagonismo do

aluno na busca pelo conhecimento e outros facilitadores da

construção dele.

1.2 JUSTIFICATIVA
A pesquisa em questão ressalta a importância de se trabalhar o ensino de

Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fomentando o pensamento

científico, crítico e criativo nas crianças por meio do Desing Thinking.

Por se tratar de um mestrado profissional, há o intuito de provocar a práxis,

unindo a reflexão do ponto de vista teórico-conceitual com aplicabilidade prática

da produção de conhecimento (SHULMAN, 1987). Shulman (2010) ratifica que as

metodologias ativas viabilizam a aquisição do conhecimento pedagógico de

conteúdo, tendo em vista que essa estratégia de ensino favorece a aprendizagem

ao colocar o aluno em contato com os problemas reais que vive, ao mesmo tempo

em que aprende a estabelecer relações com as disciplinas estudadas.

Apesar dos desafios a serem enfrentados, dentre eles no tocante aos

professores da Educação Básica encontrarem dificuldades na compreensão dos

conceitos sobre o ensino de Ciências (LANGHI, 2005), a Astronomia apresenta-se

como uma disciplina capaz de estimular os alunos no desejo de compreender a

natureza das ciências e do ambiente para a formação de cidadãos mais críticos

com a realidade que os cercam (SOLER; LEITE, 2012)

A intersecção do ensino da Astronomia com a aplicação de metodologias

como o Design Thinking pode contribuir para que os alunos desenvolvam

autonomia na construção do seu próprio conhecimento, tendo em vista que
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muitas práticas de ensino utilizadas são desmotivadoras e ainda centradas na

figura do professor (HENRIQUE; CUNHA, 2008; DOLABELA, 1999). Segundo

Fialho (2011, p. 186),

O ensino deverá ser organizado de tal forma que evite a formação de
hábitos, contribuindo mais para o desenvolvimento de mecanismos
intelectuais que permitirão ao aluno adquirir novos conceitos, estabelecer
relações, levantar hipóteses e apresentar soluções aos novos problemas
que lhe serão apresentados.

Dessa forma, justifica-se a realização desse estudo devido à necessidade

da proposição de métodos mais dinâmicos, atraentes e que protagonizem o

estudante empregando o Design Thinking como uma estratégia de ensino capaz

de incitar por meio da empatia e colaboração, novas formas de pensar e alcançar

resultados inovadores e criativos (SPAGNOLO, 2017).
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A METODOLOGIA DESIGN THINKING
As metodologias ativas propõem um tipo de inovação que pode ser

adotado nas instituições acadêmicas, trazendo significado, efetividade e

dinamismo à estrutura clássica das instituições de ensino (CAVALCANTI;

FILATRO, 2018). Uma das metodologias ativas contemporâneas é o Design

Thinking. Os autores conceituam Design Thinking como uma metodologia

centrada no ser humano que promove solução criativas e inovadoras de

problemas complexos, por meio de um processo colaborativo e empático.

A expressão Design Thinking, que surgiu na década de 90, foi criada por

Tim Brown, CEO da IDEO, para designar uma estratégia de resolução de

problemas que utiliza o pensamento criativo de forma empática, colaborativa e

inovadora com intuito de atender às necessidades das pessoas. Cavalcati e Filatro

(2017) afirmam que esta forma de projetar soluções com foco no usuário,

democratizou este processo ao permitir que seus princípios sejam adotados em

áreas diversas.

Práticas inovadoras de aprendizagem podem se tornar um diferencial para

incentivar novos diretrizes para o ensino na busca pelo conhecimento por meio da

alfabetização científica por privilegiar uma educação mais comprometida

(CHASSOT, 2003). Quando o objetivo é criar oportunidades de aplicação das

metodologias ativas visando a quebra de paradigmas, deve-se levar em

consideração as estratégias adequadas a serem empregadas (BROWN, 2017).

O Design Thinking é apresentado por Nitzsche (2012) como uma

metodologia que faz parte de um intenso movimento intelectual, iniciado no

Século XX, para compreender os processos mentais com foco para a solução de

problemas bem delimitados. O autor ainda ressalta que a habilidade do design

desenvolvida pelo ser humano traduz-se em “tornar tangível uma intenção de

transformação, ou seja, do homem materializar seus pensamentos” (NITZSCHE,

2012, p.29).

Para Brown (2010), a partir da obtenção de dados, análise de conhecimento

e propostas de soluções, as pessoas envolvidas no projeto tornam-se cocriadores,

capazes de mostrar lacunas a serem preenchidas. O processo encontra equilíbrio
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quando integra a convergência e a divergência, a análise e a síntese, o

pensamento dedutivo e indutivo.

2.1.1 PILARES DO DESIGN THINKING
Os pilares do Design Thinking são compostos pelo tripé empatia,

colaboração e experimentação (BROWN, 2010), como mostra a Figura 01:

Figura 01 - Pilares do Design Thinking

Fonte: Adaptado de Brown (2010)

Empatia
A empatia é o principal pilar do Design Thinking, de “pensar nas pessoas

como pessoas” (BROWN, 2010, p. 46) e exercitar a empatia, desse ponto de vista,

significa se aproximar para ouvir e considerar todas as partes envolvidas em uma

determinada questão. A aproximação promovida pela empatia torna-se um meio

para coletar informações (PINHEIRO; ALT, 2011) e de se inspirar nas experiências de

quem convive com o problema a ser solucionado.

Por se tratar de uma habilidade, a empatia deve ser praticada e aprimorada

(PINHEIRO; ALT, 2011), pois é capaz de incitar a motivação intrínseca ao

compreender o sentimento ou reação da outra pessoa imaginando-se nas mesmas

circunstâncias. Nesse sentido, empregar a empatia é dar significado ao

desenvolvimento de um projeto (FRASER, 2012), permitindo aprofundar nas
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necessidades, desejos e limitações das pessoas inseridas em uma sociedade

plural.

Colaboração
A produção de um novo conhecimento requer coerência para que seja

transformado e compreendido pelo grupo (GOLDMAN; SCARDAMALIA, 2013), pois

toda ideia inovadora deve ser fruto de um processo colaborativo por meio da

maturação de diferentes perspectivas que serão somadas, multiplicadas e

compartilhadas em uma solução comum.

De acordo com Brown (2010), a colaboração no Design Thinking pressupõe

cocriação para a obtenção de determinado resultado a partir da soma das

experiências em uma obra coletiva. Moran (2000) ressalta que prática colaborativa

resulta em conhecimento como produto essencial das atividades de nossa

sociedade, indo de encontro ao pensamento fragmentado que muitas vezes

incapacita o raciocínio coletivo, complexo e interdisciplinar.

A inteligência coletiva, segundo Levy (2007), é um fenômeno real que

promove significativas transformações sociocognitivas em que emergem as

capacidades de aprendizagem rápida e de imaginação coletiva.

Experimentação
A inovação está diretamente ligada à criação de soluções inéditas, levando

a criatividade para o mundo real, com intuito de analisar possíveis resultados ao

resolver problemas e obter feedbacks (PINHEIRO; ALT, 2011). Produzir

conhecimento é um processo emergente no qual a motivação, a inspiração, a

experimentação e a livre tentativa são fundamentais (LYNN; MORONE;

PAULSON, 1996). Portanto, o contexto de livre experimentação e interações

coletivas precisa ser oportunizado no Design Thinking para que exista a atividade

de criação de conhecimento para a efetiva ação de atividades potenciais no

tocante ao conhecimento e à inovação.

2.1.2 ETAPAS DO DESIGN THINKING
Na literatura pesquisada, Tim Brown (2010) apresenta cinco fases para que

o Design Thinking aconteça: descoberta, interpretação, ideação, experimentação

e evolução, como ilustra a Figura 02:
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Figura 02 – Etapas do Design Thinking

Fonte: Adaptado de Brown (2010)

Etapa 1: Descoberta (Imersão)
A primeira etapa para a execução de um projeto que envolva o Design

Thinking é a definição de um desafio que precisa ser resolvido. Como explica

Vianna (2012), esse ainda não é o momento de buscar soluções, mas de imersão

e de pesquisa que envolve tanto o aprendizado quanto o desenvolvimento da

empatia. Ou seja, o autor enfatiza a necessidade de escuta e observação das

pessoas envolvidas no projeto, visando a compreensão e a ampliação do

entendimento de diferentes ideias. É nessa fase que ocorre uma definição mais

clara do problema e dos objetivos a serem alcançados.

Etapa 2: Interpretação (Análise e Síntese)
A segunda etapa do Design Thinking envolve a interpretação do que foi

aprendido na fase anterior, por meio de organização informações, resultantes de

reflexões embasadas na imersão, as quais apontam questões relevantes para a

execução do projeto. Para Vianna (2012), a análise e síntese contribuem como

forma de visualizar as ideias e de auxiliar na compreensão de possíveis soluções,

em um ambiente de colaboração e pertencimento. Essa fase de interpretação

podem se transformar em insights a fase seguinte: da ideação.

Etapa 3: Ideação
Após entender o que requer melhorias e estudar os principais pontos de

vista, é o momento de enxergar oportunidades. Na ideação, o objetivo não é

julgar a qualidade das sugestões e que boas soluções requerem muitas ideias.
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Duailibi e Simonsen (2000) esclarecem que uma característica marcante na

utilização da tempestade de ideias (brainstorm) é a ausência de críticas e

julgamentos. O importante é explorar a potencialidade criativa, anotar uma grande

quantidade de opiniões e não desconsiderar nenhuma ideia, por mais absurda

que possa parecer.

Etapa 4: Protótipo
Nesta quarta etapa que as ideias ganham vida por meio da prototipagem,

como um processo de transformação e tangibilidade, segundo Martins et al.

(2016), que serve para validar as propostas junto ao público-alvo e verificar se as

necessidades foram atendidas. Para Vianna (2012), os feedbacks recebidos

podem contribuir para a evolução do protótipo, sendo capazes de complementar e

refinar as ideias e contribuir para a melhoria do produto final.

Etapa 5: Evolução
O último passo do Design Thinking se refere ao aprimoramento de

resultados. Brown (2010) afirma que as avaliações das soluções concebidas

devem ocorrer regularmente bem como as propostas de melhoria, pois a evolução

é um processo contínuo, bem como o aprendizado.

Dessa forma, a superação da zona conforto deve ser um movimento

constante, incentivando a busca por novas soluções, que agreguem valor, para

lidar com situações específicas.

A Figura 03 mostra como funciona a dinâmica do Design Thinking,

incorporando os pilares, as etapas, a criatividade e o pensamento abdutivo:

Figura 03 – Dinâmica do Design Thinking

Fonte: Adaptado de Brown (2008, 2010)
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2.1.3 O PROCESSO CRIATIVO E O PENSAMENTO ABDUTIVO
O raciocínio abdutivo é o um processo exploratório que consiste em

agrupar ideias que nunca foram imaginadas juntas antes para formular hipóteses

sugeridas pelos fatos criando espaço para novos conhecimentos (PEIRCE,

HARTSHONE, WEISS, 1935). Dorst (2010) e Cross (2011) corroboram com tal

ideia e afirmam que cenários de criação devam envolver pesquisa, conhecimento

e criatividade para favorecer o raciocínio abdutivo e a compreensão das conexões

entre fenômenos. É nessa etapa que o raciocínio abdutivo abre espaço para a

criação de algo inovador.

O pensamento abdutivo no Design Thinking funciona, segundo Nitzsche

(2012) como um processo de fusão do pensamento crítico com o pensamento

criativo ao permitir a desconstrução de velhos paradigmas e reconstrução de

novas ideias por meio da experimentação e da prototipação para averiguar quais

as respostas possíveis para os problemas que precisam ser solucionados. De

acordo com Klein, Moon e Hoffman (2006), ao perceber novas associações por

meio do pensamento abdutivo, a mente é capaz de realizar diferentes percepções

para que exista uma nova significação em representações simbólicas (PIERCE,

1975).

O raciocínio abdutivo apresenta-se como uma sequência retroalimentada

entre o pensamento divergente, que precisa criar diversas opções, e o

pensamento convergente, precisa fazer escolhas (KOLKO, 2010), tendo como

princípio básico a criação de novas oportunidades com base na resolução de

problemas de forma inovadora, como mostra a Figura 04:

Figura 04 – Pensamento Divergente e Convergente

Fonte: Adaptação de Kolko (2010)
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Brown (2010) reforça que o Design Thinking utiliza o pensamento abdutivo

por meio da divergência e da convergência, onde os questionamentos resultantes

da compreensão dos fenômenos começam a partir das informações coletadas

durante a observação e que as soluções não são derivadas apenas do problema

em questão, mas da ampliação das possibilidades de resoluções.

2.1.4 DESIGN THINKING NA EDUCAÇÃO
O Século XXI mostra um cenário educacional em que o conhecimento deve

ser construído de forma ativa e criativa, por meio de metodologias simples que

surgem para tornar a aprendizagem, de fato, emancipadora ao mesmo tempo em

que insere a linguagem científica no processo (MOURA; COMARU. 2015).

O processo de Alfabetização Científica contempla a relação dos eventos

cotidianos com o ensino de Ciências, ressaltando a importância de uma educação

transformadora por meio de estratégias que permitam aos alunos o

desenvolvimento de competências e habilidades para compreensão e atuação

sobre o ambiente social em que estão inseridos (SASSERON, 2015).

De acordo com Bacich e Moran (2018, p. 02),

Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em
processos de design aberto, enfrentando desafios complexos,
combinando trilhas flexíveis e semiestruturadas, em todos os campos
(pessoal, 17 profissional, social) que ampliam nossa percepção,
conhecimento e competências para escolhas mais libertadoras e
realizadoras. (...) A aprendizagem é ativa e significativa quando
avançamos em espiral, de níveis mais simples para mais complexos de
conhecimento e competência em todas as dimensões da vida.

As áreas do conhecimento que exercitam os conceitos do design como

arquitetura e engenharia, estão cedendo espaço disciplinas que envolvam a

práxis humana como administração, marketing, educação, entre outras

(BONSIEPE, 1997), por refletir o desejo da sociedade na valorização do ser

humano por meio das interações, das inovações e do pensamento futuro.

A liberdade e a amplitude proporcionada pela metodologia do Design

Thinking favorece a educação científica (SCHNEIDER; STICKDORN, 2014), pois

o pensamento do design perpassa diversas áreas do conhecimento. A exploração

de suas características adaptada às escolas, pode estimular a criatividade em

grupo, de forma interdisciplinar, favorecendo o processo de aprendizagem.
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Para a investigação e levantamento de soluções para um problema

proposto, Libâneo (2017) afirma que os alunos devam conhecer a proposta por

meio de uma comunicação adequada à compreensão, para coletar de dados e

informações utilizando da pesquisa, sendo capazes de identificar possíveis

soluções e escolher a mais viável mediante o contexto existente.

Miranda (2017) explica que o professor deve auxiliar o raciocínio do aluno,

sem dar a solução pronta, mas estimular o pensamento crítico, sugerir novos

caminhos, estimular a superação das dificuldades observadas durante o processo.

A Alfabetização Científica ensina que, ao desenvolver atitudes pertinentes ao

protagonismo criativo no ensino de Ciências, o aluno deve ser capaz de

compreender os acontecimentos relacionados à sua vida cotidiana e de se

posicionar perante aos mesmos (FOUREZ, 2003).

A criatividade é considerada uma das competência do século XXI,

tornando-se um elemento aliado ao desenvolvimento do pensamento crítico e ao

ensino de Ciências, conforme discorre a BNCC (BRASIL, 2018, p 09):

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Essa
competência trata do desenvolvimento do raciocínio, que deve ser feito
por meio de várias estratégias, privilegiando o questionamento, a análise
crítica e a busca de soluções criativas e inovadoras.

Portanto, há uma congruência da criatividade implementada aos conceitos

do Design Thinking que enfatizem a colaboração e a empatia em ressonância

com a educação científica como um método eficaz para fomentar a criatividade do

grupo.

Quanto à questão dos conteúdos de aprendizagem e da prática do DT

aliada à educação, Archer (1979) afirma que a construção do conhecimento por

meio do design não advém somente da cultura material, mas também das

habilidades de fazer e construir, Cross (1990) enfatiza que o design utiliza da

educação não verbal das crianças para estimular habilidades como modelagem,

padrão de formação e síntese.
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Para Razzouk e Shute (2012), o Design Thinking possibilita que os alunos

interajam com o conteúdo, pensem de maneira crítica e reflexiva sobre o assunto

para gerar novas informações, ao utilizar as capacidades procedimentais como

construir e fazer, atitudinais por meio da empatia, colaboração, pensamento

crítico e criativo e conceituais ao utilizarem do ato de pesquisar para enfrentar

desafios e encontrar soluções para os cenários que se apresentam.

2.2 ASTRONOMIA
A Astronomia sempre se mostrou como uma ciência fascinante e que

desperta curiosidade a curiosidade das pessoas. Segundo Nogueira (2009, p. 12),

Nos primórdios da civilização o ser humano se encantava com a beleza
do céu estrelado, a passagem dos cometas ou com as constantes
‘estrelas cadentes’. [...] Em sua racionalidade e curiosidade, a
humanidade busca compreender e explicar o que acontece no céu.
Muitos pensadores propuseram explicações, erradas ou certas, pois é
assim que evolui a ciência e o conhecimento humano.

Soler e Leite (2012) partem da premissa de que a Astronomia possui

funções transformadoras no ensino de Ciências, especialmente sobre as Ciências

Naturais, pois a disciplina propicia o desenvolvimento do conhecimento sobre o

Universo, instigando os estudantes a investigarem sobre a importância da

inserção da Astronomia na Educação Básica.

A Astronomia não se apresenta como disciplina específica, mas como parte

do ensino de Ciências pautados em conhecimentos da Física em suas diversas

perspectivas (SOLER; LEITE, 2012). Nesse sentido, Langhi e Nardi (2001)

explicam que os conceitos básicos da Astronomia não costumam ser estudados

nos cursos de formação docente, o que leva muitos professores terem

dificuldades em apresentar conceitos sobre fenômenos relacionados ao tema.

Por outro lado, Langhi e Nardi (2010) sugerem que os professores tenham

acesso às metodologias e técnicas adequadas, para suplantar esse obstáculo

quanto ao ensino da Astronomia, ao incentivar a elaboração de programas de

formação dos professores. Essas palavras vão ao encontro do que Shulman

(1987, p.06) quando discorre que
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(...) conhecimento pedagógico de conteúdo representa a mistura entre o
conteúdo e a pedagogia por meio da qual se chega a uma compreensão
de como determinados temas e problemas são organizados,
representados e adaptados aos diversos interesses e capacidades dos
alunos, e como se apresentam para o ensino.

A Astronomia sempre despertou curiosidade na humanidade e, por esse

motivo, ela possui qualificação de alto nível em meio ao ensino (SOLER; LEITE,

2012). Com sua grande variedade de conhecimentos interdisciplinares, a

Astronomia se mostra como uma poderosa ferramenta nas mãos do professor

dentro da sala de aula (DIAS; RITA, 2008), ao impactar a curiosidade e

inquietação ao desvendar temas sobre a natureza do Universo, enfatizando

também a importância de envolver atividades de campo, fora de sala de aula,

como visitas aos planetários, museus, observatórios e, inclusive, centros de

pesquisas (LEITE, 2002).

O ensino da Astronomia propõe desafios aos estudantes (LEITE,

HOUSOME, 2002) pela sua pluralidade ao integrar conhecimentos sobre a

natureza, formando cidadãos reflexivos e ativos, que aprenderão a respeitar o

meio em que estão inseridos ao admirar as maravilhas e a compreender os

fenômenos do Universo.
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 Metodologia da pesquisa
Para a elaboração desta pesquisa, foi realizado um levantamento

bibliográfico, compreendido como um mapeamento com intuito de avaliar as

continuidades e descontinuidades teóricas e metodológicas da produção de saber

acadêmico e científico, para a compreensão do objeto de estudo está avançando,

estagnado ou retrocedendo (ROMANOWSKI, 2006).

A presente pesquisa configura-se como um estudo de caso descritivo, com

abordagem qualitativa, que permite aprofundar um conhecimento específico e

verificar a capacidade do aluno ao investigar sobre uma temática, ao mesmo

tempo que precisa solucionar um problema. Segundo Yin (2010), o estudo de

caso é uma investigação empírica para explicar os vínculos entre um fenômeno

contemporâneo e seu contexto na vida real.

O projeto de pesquisa foi submetido ao um Comité de Ética em Pesquisa

(CONEP) por se tratar de uma atividade realizada com seres humanos, sendo

aprovado e registrado sob CAAE de número 35917320.9.0000.5431.

3.2 Caracterização do público-alvo e da escola
A pesquisa foi realizada com os estudantes do Ensino Fundamental I de

uma escola pública localizada no interior do Estado de São Paulo. O público-alvo

foi constituído por crianças de ambos os sexos, com faixa etária entre 09 e 10

anos de idade (5º ano do Ensino Fundamental I).

A inauguração da escola pública onde essa pesquisa aconteceu deu-se no

dia 26 de novembro de 2010 e sua denominação atual como escola de ensino

fundamental integral foi estabelecida de acordo com a Lei 4.276, divulgada no

DOE de 08/02/2011.

A escola localiza-se em um bairro de classe média baixa e nas

proximidades há igrejas (católicas e evangélicas), muitos pontos comerciais,

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centro de Atividades Esportivas Unificadas

(CEU).

A escola possui 16 classes do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, com

um total de quatrocentos e seis estudantes. Sua estrutura conta com: 20 salas de

aula, 01 biblioteca, 01, auditório, 01 laboratório de informática, 01 sala Google, 01
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sala de dança, 01 sala de música, 01 sala de idiomas, 01 sala Maker, 01 sala de

jogos, 01 sala de leitura, 01 cozinha, 01 depósito de alimentos, 02 almoxarifados

(01 para material de limpeza e 01 para material escolar), 01 sala para a Direção,

01 sala para a Coordenação Pedagógica, 01 sala para a Vice-direção, 01 sala

para a secretaria, 01 sala para os professores, 01 sala para café, 01 sala para

gabinete dentário, 01 refeitório, 24 sanitários para os alunos (12 femininos e 12

masculinos), 04 sanitários para os funcionários e professores, 08 sanitários

adequados a portadores de deficiência, 01 pátio coberto, 01 piscina semi-olímpica,

01 Centro Esportivo (em construção). A estrutura física pode ser considerada

ótima e atende bem a comunidade estudantil.

Apesar da escola ter três quintos anos, a diretora determinou que o projeto

fosse aplicado em apenas uma sala, devido ao momento atual provocado pela

pandemia da COVID-19 e para o bom cumprimento das normas previstas no

Protocolo de Biossegurança para Estabelecimentos de Ensino da Educação

Básica, emitido pelo Ministério da Educação.

A pesquisa foi realizada com turma do 5° ano, designada para participação

do projeto pela diretora da escola. Por se tratar de uma escola municipal de

período integral, a turma possui duas professoras: uma no turno da manhã e outra,

no contra-turno. A sala contava ao todo com 26 estudantes. Destes, participaram

17 estudantes. Quinze estudantes participaram das aulas presenciais, em sistema

de rodízio, conforme determinação do Ministério da Educação. Apenas dois

estudantes participaram de forma online por meio do grupo formado no WhatsApp.

Alguns poucos estudantes que estavam indo na aula presencial, também

interagiam no grupo virtual. Para a realização de algumas etapas, a pesquisa

contou com a participação remota do astrônomo1.

A autorização dos pais se deu por meio do preenchimento do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cuja finalidade foi explicar os objetivos

e procedimentos metodológicos da pesquisa e para que eles declarassem ter

ciência da realização deste projeto de pesquisa e da participação de seus filhos.

Conforme Resolução 4.661 do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da

Saúde, participaram da pesquisa apenas os estudantes cujo responsáveis tenham

1 Prof. Dr. Rafael Sfair de Oliveira, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, UNESP.
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consentido a participação por meio da assinatura do Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE) e cujos estudantes também tenham concordado em

participar do estudo por meio da anuência no Termo de Assentimento Livre e

Esclarecido (TALE).

3.3 Metodologia de aplicação
A pandemia em decorrência da COVID-19 que começou no início de 2020,

ainda estava ocorrendo no início de 2021, fazendo com que as fases vermelha e

laranja se alternassem. O plano de ação desta pesquisa precisou seguir

rigorosamente o Protocolo de Biossegurança (BRASIL, 2020) emitido pelo

Ministério da Educação e Cultura e executado pelas Secretarias da Educação em

todos os municípios brasileiros. Este documento teve como objetivo principal

orientar os gestores das instituições de ensino com diretrizes sobre a conduta e

procedimentos, seguindo protocolos normativos para que o retorno gradual das

atividades presenciais ocorra em um ambiente saudável e seguro para os

estudantes, servidores e colaboradores.

A Secretaria Municipal da Educação apresentou no dia 20 de Janeiro de

2021, o Plano de Retorno às Atividades Letivas Presenciais das escolas

municipais, em regime de revezamento semanal, gradual e em etapas, devido ao

contexto de pandemia da COVID-19, para fins de prevenção e controle da

transmissão do novo coronavírus enquanto perdurar o estado de calamidade em

saúde pública.

Com base no decreto publicado pelo prefeito do município com data de 26

de Janeiro de 2021, as aulas da rede municipal tiveram início no dia 08 de

fevereiro de 2021. Os estudantes compareceram por meio do sistema de rodízio,

não excedendo 1/3 por dia. Desta forma, a sala foi adequada para comportar o

comparecimento de, no máximo, seis crianças, que deveriam sentar-se nas

carteiras e manter distanciamento de 2 metros entre elas, sem poder levantar das

carteiras para interagir com os colegas. Todo material utilizado pelas crianças

deveria ser higienizado com álcool em gel 70%.

Por conta do rodízio, a pesquisadora precisou comparecer diariamente na

escola, permanecendo em sala de aula por um período de uma hora, para

desenvolver as atividades com todas as crianças que estavam indo à escola para

as aulas presenciais, além das atividades ministradas pelo grupo criado na
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plataforma digital WhatsApp com a finalidade de interação entre os estudantes

sobre as atividades de Astronomia.

Segue abaixo o Quadro 01, com o descritivo do plano de ação por etapas,

aliando o Design Thinking à Astronomia nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Delimitação da fase de imersão, ideação e prototipação, testagem,

implementação e evolução relacionados ao problema inicial.

Quadro 01 - Plano de ação
1º etapa Fase do DT: Empatia

Apresentação do projeto de pesquisa (diretora e professoras)
 Encontro com a diretora e com as professoras da turma para explicar

sobre a temática e a dinâmica do projeto de pesquisa a ser realizado.
 Fazer um levantamento junto às professoras quanto as suas

experiências em metodologias ativas, sua atuação como docentes.
 Ajustes quanto à aplicação do projeto em sala de aula.

2ª etapa
(1 aula por dia)

Fase do DT: Empatia
Sensibilização dos alunos quanto ao projeto de pesquisa

 Encontro com os alunos, com a presença da professora da manhã,
estabelecendo o primeiro contato e vínculo entre os mesmos, para
explicação e o propósito do projeto envolvendo a Astronomia.

 Colher assinatura dos estudantes no Termo de Assentimento Livre e
Esclarecido (TALE) e colher assinatura dos pais no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

 Distribuição de kits para cada criança para realização das atividades
envolvendo o Design Thinking.

3ª etapa
(1 aula por dia)

Fase do DT: Empatia
Aferir conhecimentos prévios dos estudantes sobre Astronomia

 Aplicação do questionário para aferir conhecimento prévio dos alunos
sobre Astronomia.

 Atividade de desenho sobre algo que represente a Astronomia para
os estudantes e dar um título .

 Solicitar aos alunos a realização de pesquisas (textos, vídeos,
documentários) sobre Astronomia.

4ª etapa
(1 aula por dia)

Fase do DT: Observação e Descoberta
Conhecendo a Astronomia

 Roda de conversa com os estudantes sobre Astronomia e conceitos
da Astronomia Básica.

 Estudantes deveriam pesquisar na internet sobre Astronomia e
postarem o que encontraram no grupo de WhatsApp.

 Atividade de observar o céu (diurno e noturno).
 Em seguida, explicar a formação de grupos para execução das

atividades para o evento de Astronomia.
5ª etapa

(1 aula por dia)
Fase do DT: Ideação e Decisão

Evento de Astronomia
 Roda de conversa com os estudantes sobre Astrônomos famosos e

sobre a Astronomia.
 Baseados em suas pesquisas, os estudantes deveriam sugerir uma

atividade para que toda a turma pudesse realizar juntos.
 Envolver os estudantes sugerirem os tipos de mostras, para

desenvolverem, bem como o nome para o evento de Astronomia que
irão desenvolver.

Continua
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Conclusão
6ª etapa

(1 aula por dia)
Fase do DT: Ideação e Prototipagem

Entrevista com o Astrônomo
 Elaboração de questões para a entrevista com um astrônomo, que

responderá às questões elaboradas pelos próprios estudantes.
7ª etapa

(1 aula por dia)
Fase do DT: Ideação, Decisão e Prototipagem

Início da prototipagem
 Início da prática de prototipagem da ideação, com intuito de validar as

ideias.
8ª etapa

(1 aula por dia)
Fase do DT: Prototipagem e Testes

Elaboração e confecção de protótipos
 Continuidade da prototipagem, ensaio e testagem final para a

realização da exposição sobre Astronomia.
9ª etapa

(Toda semana)
Fase do DT: Implementação
Exposição sobre Astronomia

 Dia 08 de Abril é comemorado o Dia Mundial da Astronomia.
 A exposição virtual acontecerá nas páginas das redes sociais da

escola para as outras turmas, professores e colaboradores da
instituição, bem como para a comunidade que acompanha as
atividades escolares, com intuito de conhecerem sobre a Astronomia
por meio dos projetos desenvolvidos pelos estudantes do 5o ano Q.

10ª etapa
(1 aula por dia)

Fase do DT: Evolução
Finalização e Avaliação Pós-Projeto

 Conversa virtual com os estudantes para compartilhar as
aprendizagens que obtiveram com este projeto, desde a elaboração
até o dia da exposição.

 Aplicação do questionário pós-execução do projeto.
Fonte: Autoria própria
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Resultados
A aplicação das atividades aconteceu em 10 etapas, em um espaço de

dois meses e meio, com tempo de uma hora presencial todos os dias da semana

na sala de aula com as crianças e, concomitantemente, acompanhamento das

atividades propostas e desenvolvidas pelas crianças no grupo doWhatsApp.

Para o desenvolvimento da aplicação da metodologia do Design Thinking,

foram utilizados textos, histórias, vídeos, músicas e incentivo aos estudantes a

realizarem pesquisas sobre Astronomia.

Os estudantes registravam suas impressões a cada atividade desenvolvida.

Primeiramente, por meio de desenhos, escrita, histórias sobre o que

compreenderam a cada informação aprendida e pesquisada para posteriormente,

se reunirem com seus pares para poderem realizar a cocriação de um protótipo

sobre o tema designado ao seu grupo.

1ª ETAPA
Plano de ação: Apresentação do projeto de pesquisa (diretora e professoras)

Primeiramente, foi realizado um encontro com a diretora para apresentação

do projeto de pesquisa, sobre como seria aplicado e desenvolvido e para qual

público-alvo, que seria um quinto ano do Ensino Fundamental. Conforme

mencionado, foi designada uma turma do 5o ano para que o Protocolo de

Biossegurança emitido pelo Ministério da Educação fosse seguido de forma

rigorosa.

Em seguida, foi realizado um encontro com as duas professoras da turma,

para apresentar e explicar sobre o projeto que seria aplicado na sala em que elas

lecionam. Ficou estipulado que a atividade seria aplicada no primeiro horário de

aula.

As professoras participaram de uma entrevista semi-estruturada para

levantar informações sobre o conhecimento delas acerca das metodologias ativas

e como, na visão delas, isso vem de encontro com a educação do Século XXI.

(APÊNDICE A). Ficou estabelecido que o projeto seria aplicado em sala,

diariamente, na última aula.
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Resultados da 1ª Etapa:
A diretora e as professoras da turma receberam a proposta de aplicação do

projeto de pesquisa em sua escola de forma receptiva e entusiasmada.

As professoras consideraram o projeto muito pertinente. Afirmaram

desconhecer o Design Thinking, contudo, acharam interessante quando foi

explicada a dinâmica desta metodologia. O período vivenciado pela educação

devido ao momento atual está bastante intenso e as professoras, apesar de

solícitas e empáticas, se colocaram na posição de observadoras e alegaram não

conhecer muito sobre essa metodologia. Uma das professoras, ao responder o

questionário, se dirigiu à pesquisadora relatando um desconforto e justificou que

quando ouviram falar de metodologias ativas em um curso, disseram que era para

o professorado “sair da zona de conforto”. Ela relatou esse fato de forma incisiva

dizendo que nunca os professores estiveram em zona de conforto. Nesse

momento, a pesquisadora disse que compreendia o sentimento dessa professora

e a tranquilizou. A professora não criou resistência e nem dificultou a aplicação

das atividades e, inclusive, observava com atenção como funcionava a dinâmica

da aplicação do Design Thinking, sem tecer nenhum tipo de comentário.

No tocante às metodologias ativas, as duas professoras disseram que

conheciam e tiveram contato apenas com a “sala de aula invertida”, e que uma

das professoras também utilizou essa metodologia com estudantes do Ensino

Médio.

2ª ETAPA
Plano de Ação: Sensibilização dos alunos quanto ao projeto de pesquisa

Ocorreu o primeiro contato entre pesquisadora e a turma para

apresentação do projeto que seria aplicado. Nessa reunião com os estudantes,

houve uma conversa para explicar que as aulas teriam uma dinâmica diferente,

onde a colaboração entre eles seria algo importante. Também foi colocado que

todas as ideias que os estudantes fossem dando seriam ouvidas e levadas em

consideração, para que ninguém tivesse vergonha de falar suas ideias e, dessa

forma, para se colocarem no lugar do outro colega, apreendendo o significado de

empatia, sem julgar ou menosprezar uns dos outros. Foi mencionado que eles

iriam desenvolver atividades e produzir materiais que fariam parte de uma

exposição sobre Astronomia.
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Foi explicado para os estudantes que todas as atividades realizadas dentro

de sala de aula levariam em consideração as normas previstas no Protocolo de

Biossegurança, ou seja, eles não poderiam se levantar, nem ter proximidade

física com os demais colegas, nem para debaterem ideias. Não poderia haver

compartilhamento de materiais entre os estudantes.

Em seguida, ocorreu a aplicação de questionário (APÊNDICE B) para aferir

o conhecimento prévio dos estudantes sobre Astronomia e sobre algumas

competências pertinentes à metodologia do Design Thinking, envolvendo empatia,

colaboração, criatividade e solução de problemas. As crianças responderam de

forma tranquila e quando não compreendiam alguma questão, perguntavam.

Algumas tiveram dúvidas na pergunta “Com qual astro você se identifica?” pois

não sabiam o que significava o verbo reflexivo “se identificar”.

Também foi distribuído para cada estudante um kit contendo materiais de

papelaria composto por papel sulfite de diversas cores, canetinhas, giz de cera,

post its, para a realização das atividades pertinentes ao Design Thinking,

conforme a Figura 05:

Figura 05 - Distribuição do kit para atividades de Design Thinking

Fonte: Autoria própria

Foi criado um grupo virtual na plataforma digital WhatsApp para que as

crianças interagissem umas com as outras para realização de atividades em
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grupo e individuais. O grupo contou inicialmente com 19 participantes, sendo a

pesquisadora, a professora do contra-turno, 17 estudantes da turma do 5⁰ ano.

Para aferir o conhecimento prévio das crianças sobre a Astronomia e

averiguar sobre algumas habilidades que seriam observadas durante as

atividades, foi aplicado um questionário pré-atividades contendo 7 questões

fechadas e 7 abertas (APÊNDICE B).

Resultados da 2ª Etapa:
Por conta do rodízio estabelecido pelo Ministério da Educação ao

implementar o Protocolo de Biossegurança ao determinar que 33% das turmas

poderia estar presente nas aulas presenciais, constatou-se que dos 26 estudantes

do 5⁰ ano pesquisados, 11 compareceram à aula presencial na primeira semana.

Na segunda semana, o número de alunos presentes na aula presencial passou de

11 para 15 estudantes.

Os estudantes deveriam seguir as normas, dentre elas de se manterem

sentados em suas carteiras, respeitando a demarcação e o distanciamento social,

conforme mostra a Figura 06:

Figura 06 - Distanciamento social em sala de aula

Fonte: Autoria própria
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As crianças estavam retornando às aulas presenciais, que estavam

suspensas desde Março de 2020, devido à pandemia em decorrênia da COVID-

19. Elas se mostraram bastante entusiasmadas com a proposta de um projeto

envolvendo a Astronomia e demonstravam interesse em explorar e aprender mais

sobre o assunto.

Foi aplicado um questionário pré-atividade (APÊNDICE B) para que os

estudantes respondessem. Esse questionário contou com 7 questões fechadas e

7 questões abertas. Os resultados referente às questões fechadas foram as

seguintes:

A Questão 1 (Você gosta de trabalhar em grupo com seus colegas?) teve

16 respostas afirmativas e 1 negativa. A estudante que respondeu negativamente

justificou que trabalhar em grupo é chato porque nunca consegue participar.

A Questão 2 (Você gosta de solucionar problemas?) teve 10 respostas

contra 7 negativas, sendo que estes 7 estudantes justificaram como tendo uma

certa dificuldade em encontrar soluções.

A Questão 3 (Você gosta de dar ideias em uma atividade em grupo?)

contou com 16 respostas positivas e 1 negativa, esta justificada por o estudante

ter vergonha de expor o que pensou.

A Questão 4 (Você respeita as ideias dadas pelo seu colega?) foi unânime

pois os 17 responderam afirmativamente.

A Questão 5 (Você ajuda as pessoas quando elas têm dificuldades?)

contou com 16 respostas positivas e 1 negativa, sendo esta justificada como uma

atitude que ela não exercita muito.

A Questão 6 (Você gosta de colaborar nas atividades em grupo?) teve 16

afirmativas e 1 negativa, sendo esta última justificada que nem sempre encontra

espaço para poder colaborar.

A Questão 7 (Você já pensou em ser cientista e fazer experimentos?)

contou com 9 respostas positivas e 8 negativas, sendo as negativas justificadas

por, apesar de gostarem de explorar novos assuntos e de realizarem experiências,

imaginam que deve ser difícil se tornar um cientista porque precisa estudar

“coisas complicadas”, como matemática.

O questionário pré-atividade também contou com perguntas abertas para

aferir o quanto as crianças conheciam sobre Astronomia. Segue o Quadro 02 com

as questões e respectivas respostas dos estudantes:
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Quadro 02 - Respostas do questionário prévio
Pergunta Respostas

01 O que você mais gosta de ver no céu? - Estrelas (6 respostas)
- Lua (6 respostas)
- Nuvem (2 respostas)
- Sol (1 resposta)
- Meteoro (1 resposta)
- Arco-Íris (1 resposta)

02 Você se identifica com qual astro do céu? - Estrelas (3 respostas)
- Lua (3 respostas)
- Planetas (2 respostas)
- Sol (2 respostas)
- Estrela cadente (2 respostas)
- Vênus (1 resposta)
- Asteroide (1 resposta)
- Não sabe (3 respostas)

03 Para você, o que é Astronomia? - Conjunto de tudo o que está no espaço
(6 respostas)
- Estudo dos astros (3 respostas)
- Ciência (3 respostas)
- Não sabe (5 respostas)

04 O que você já estudou sobre o Universo? - Não estudou (12 respostas)
- Planeta Terra (4 respostas)
- Sol (1 resposta)

05 Qual o nome do planeta que a gente vive? - Terra (16 respostas)

- Sol e Lua (1 resposta)

06 Como você imagina que surgiu a Lua? - Por causa dos outros planetas (3
respostas)
- Da batida de um meteoro (1 resposta)
- Areia do espaço (1 resposta)
- De uma semente (1 resposta)
- Quando o Sol desaparece (1 resposta)
- Não sabe (9 respostas)

07 Se as crianças ficassem perdidas numa
floresta durante a noite, como você acha que
os astros poderiam ajudá-las a encontrar o
caminho para sair da floresta e irem para
casa?

- Com a Lua e as estrelas iluminando o
caminho (10 respostas)
- Guiadas pelo Cruzeiro do Sul (1
resposta)
- Não sabe (6 repostas)

Fonte: Autoria própria

O grupo do WhatsApp favoreceu a integração e a interatividade dos

estudantes que compareciam às aulas presenciais com os que participavam

apenas remotamente. Foi interessante ver a alegria do reencontro virtual porque

os estudantes que estavam escalados para irem às aulas em um dia da semana,

não iam nos outros dias. Eles não sabiam quem fazia parte da turma como um

todo e o grupo virtual proporcionou esse reencontro.

3ª ETAPA
Plano de Ação: Explorando conhecimento prévio sobre Astronomia.
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A aula começou com os alunos sendo instigados pela pesquisadora a

dizerem o que eles sabiam ou estudaram nos anos anteriores sobre Universo,

planetas, estrelas, entre outros corpos celestes estudados na Astronomia.

Em seguida, as crianças começaram a realizar uma atividade usando post

it, um recurso próprio da metodologia do Design Thinking. Foi solicitado para que

as crianças desenhassem no post it amarelo aquilo que elas consideram mais

bonito e/ou interessante no céu. Em seguida, elas deveriam escrever no post it

laranja uma frase ou uma breve história sobre o que representa o desenho feito

por elas. Quando todos terminaram, eles relataram verbalmente sobre o desenho

feito e o que escreveram a respeito.

Resultados da 3ª Etapa:
Pela atividade realizada, percebeu-se que alguns estudantes colocaram

nuvens e arco-íris como sendo fenômenos estudados pela Astronomia. Foi

explicado para a turma que nuvens e arco-íris eram fenômenos que acontecem

no céu, mas a Astronomia estuda os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera

terrestre e os corpos celestes como estrelas, planetas, satélites, cometas,

meteoros, asteroides, galáxias, etc.

O resultado da atividade com post its ficou como mostra a Figura 07:

Figura 07 - Desenhos e frases: o que alunos sabem sobre Astronomia

Fonte: Acervo da autora
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4ª ETAPA
Plano de Ação: Aprendendo conceitos básicos sobre Astronomia.

A aula começou com uma roda de conversa para que os estudantes

pudessem comentar sobre o que aprenderam com as pesquisas feitas por eles

sobre “O que é Astronomia?”.

Alguns fizeram desenhos para ilustrar o movimento de rotação e de

translação, o sistema solar, o dia e a noite, como mostra a Figura 08.

Figura 08 - Registros dos alunos sobre os movimentos do rotação e translação

Fonte: Acervo da autora

Em seguida, os estudantes foram instigados a imaginarem alguns

conceitos da Astronomia Básica, para aprofundar o conhecimento. E à medida

que eles iam respondendo, a pesquisadora explicou, corrigiu ou ratificou as

respostas dadas.

No conteúdo programático previsto na BNCC (BRASIL, 2018), o ensino de

Astronomia está inserido na disciplina de Ciências. Do conteúdo previsto para os

anos iniciais do Ensino Fundamental, foram selecionados os seguintes temas a

serem abordados com os alunos participantes deste projeto: O Planeta Terra e o

Sistema Solar; O Universo e sua origem; As Fases da Lua; Satélites Naturais e

Artificiais; Movimentos de Rotação e Translação; Estações do Ano; Calendário;

Astrônomos; Cometas, Meteoros e Asteroides.

O material didático “Buriti mais Ciência”, da Editora Moderna (YAMAMOTO,

2017) adotado pela escola, foi consultado para aproveitar o aprendizado que os

alunos tiveram sobre temas relacionados à Astronomia tanto no quinto ano como

fazer um resgate do que aprenderam nos anos anteriores.
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Numa nova atividade com as crianças, elas deveriam usar os post its para

dar ideias de tipos de exposição sobre Astronomia que eles poderiam realizar,

bem como as sugestões de nomes para a exposição.

Como atividade para ser realizada em casa, foi pedido para as crianças

observarem o céu, tanto de dia quanto de noite. Cada criança deveria registrar

por fotografias ou vídeos o que acharam de mais bonito e interessante.

Resultados da 4ª Etapa:
Os estudantes participavam ativamente ao comentarem sobre conceitos da

Astronomia Básica como nomes dos planetas, movimento de rotação e translação,

a Lua como satélite natural da Terra, as fases da Lua, entre outros. Alguns

estudantes já haviam pesquisado na internet e descobriram que a Astronomia

está no nosso dia a dia por meio das estações do ano, do calendário, sobre os

satélites artificiais que fazem as transmissões do rádio, da televisão e de dados

pelos celulares.

Na Figura 09, os post its ilustram as ideias dos estudantes sobre quais

tipos de exposição eles poderiam desenvolver para o evento de Astronomia.

Figura 09 - Ideação sobre tipos de exposição

Fonte: Acervo da autora
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Os membros de cada um dos cinco grupos apresentaram uma sugestão de

um nome para a exposição, conforme mostra a Figura 10.

Figura 10 - Ideação de nomes para a exposição

Fonte: Acervo da autora

A votação ocorreu entre todos os integrantes de todos os grupos. O nome

que ganhou foi “Projetos de Astronomia do 5o ano”, com 11 votos dos 17

estudantes que votaram. A justificativa dada pelos alunos é que eles estariam

desenvolvendo projetos de vários temas dentro da Astronomia. Assim sendo,

deveria ter a palavra “projetos” no nome, “de Astronomia”, para as pessoas

identificarem a temática e o “5o ano” para que identificar quem foi que fez os

projetos.

Um estudante perguntou se poderiam escolher um mascote que iria

representar a exposição do 5o ano e votar, bem como escolher o nome do

mesmo. Outros estudantes gostaram da ideia e elencaram cinco tipos de

possíveis mascotes: Terra, Sol, Lua, Estrela e Átomo. Os estudantes votaram

individualmente e, assim, foi feita a escolha. O mascote que venceu foi o Planeta

Terra, com seis votos, conforme mostra a figura 11:
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Figura 11 - Ideação de um mascote para a exposição

Fonte: Acervo da autora

Os estudantes pediram para a pesquisadora desenvolver no computador o

mascote que ganhou a votação, sendo a representação da Figura 12 o que foi

aprovado pelos mesmos:

Figura 12 - Mascote

Fonte: Autoria própria
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A atividade de observação do céu causou grande entusiasmo por parte dos

estudantes tendo em vista o alto retorno por meio de postagens no grupo de

WhatsApp. Essa atividade mostrou que nem sempre é fácil fazer observação do

céu, pois no dia que a atividade começou, o céu estava nublado e permaneceu

assim durante alguns dias. Isso mostrou para eles a realidade do dia a dia de um

astrônomo que desenvolve atividades de observação do céu.

Figura 13 - Fotografias da observação do céu (nublado)

Fonte: Autoria própria

Depois de uma semana, quando o tempo firmou, as crianças começaram a

observar e fotografar o céu. Para o céu diurno, foi recomendado para não tirarem

foto olhando direto para o sol. Para o céu noturno, foi passada a informação para

que eles aprendessem a diferenciar estrela de planeta: trata-se de uma estrela

quando eles olhassem um ponto brilhante que fica piscando e trata-se de um
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planeta quando eles olham para um ponto brilhante no céu que não pisca. Dos

planetas, as crianças conseguiram enxergar Vênus, Marte e Júpiter.

A Figura 14 mostra as fotografias da observação do céu noturno feitas

pelos alunos em uma noite sem nuvens:

Figura 14 - Fotografias da observação do céu (sem nuvens)

Fonte: Autoria própria
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Os estudantes criaram o hábito de observar o céu, tanto diurno quanto

noturno, e essa atividade de fotografar ou gravar vídeos perdurou todas as

semanas enquanto o projeto foi se desenvolvendo. As crianças foram postando o

que viam, pesquisavam na internet, em sites como Brasil Escola e Nova Escola.

Inclusive, uma noite, uma das crianças estava fazendo um vídeo para mostrar que

estava vendo um planeta perto da Lua e, ao gravar, descreveu dizendo que não

era para eu pensar que o que estava aparecendo na gravação fosse uma possível

chuva de meteoro, pois eram vagalumes voando. Ela já tinha pesquisado e não

comparou com “estrela cadente”, mas com um meteoro, porque tinha

conhecimento que o meteoro quando passa no céu, queima e “risca o céu com

um rastro de luz”.

5a Etapa:
Plano de Ação: Astrônomos famosos e entrevista com Astrônomo.

Na sala de aula e pelo grupo de WhatsApp, foi solicitada uma atividade

para que os estudantes pesquisassem o nome de astrônomos famosos, para

começarem a se inteirar sobre os estudiosos da Astronomia.

Resultados da 5a Etapa:
Alguns estudantes, ao invés de pesquisarem “astrônomos famosos”

pesquisaram “astros famosos” e surgiram nomes de diversos astros do cinema

nacional e internacional, conforme mostra a Figura 15:

Figura 15 - Pesquisa sobre astrônomos famosos

Fonte: Acervo da autora
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Foi explicado aos estudantes que a Astronomia estuda os “astros” no

sentido de corpos celestes que ficam no espaço, no Universo, bem alto no céu e

não os “astros do cinema”, e que são assim chamados porque são considerados

como se fossem estrelas que brilham em sua profissão, mas que eles não são

estrelas de verdade, que ficam no céu, no espaço. Eles compreenderam a

explicação, refizeram a pesquisa e encontraram nomes de astrônomos como

Ptolomeu, Hiparco, Isaac Newton, Carl Sagan, Nicolau Copérnico, entre outros.

Os estudantes tiveram uma ideia de fazer perguntas sobre Astronomia para

um astrônomo. Como os estudantes estavam comparecendo em pequenos

grupos por dia, um grupo teve a ideia para que todos os estudantes pudessem

participar. Nisso, deram a ideia de que fossem gravados vídeos onde cada

estudante faria uma pergunta para o astrônomo responder, também por vídeo.

Essa ideação foi colocada para os outros estudantes que estavam indo nas aulas

presenciais e para quem estava participando de forma remota.

Iniciou-se, então, a fase de ideação sobre quais perguntas poderiam ser

feitas, pautadas nas pesquisas realizadas e nas curiosidades dos estudantes

sobre a Astronomia. Os estudantes elaboraram as perguntas de forma oral e a

pesquisadora foi anotando nos post its, conforme mostra a Figura 16:

Figura 16 - Ideação das perguntas para entrevista com o astrônomo

Fonte: Acervo da autora
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A princípio, um dos grupos iria entrevistar o astrônomo em tempo real,

mesmo com os vídeos gravados com as perguntas e com as respectivas

respostas. Contudo, as aulas presenciais foram suspensas a partir do dia 15 de

Março de 2021. Um dos estudantes escreveu sua pergunta, mas sentiu vergonha

ao gravar o vídeo. Esse problema foi percebido pelos demais colegas e foi

levantada uma solução: um dos membros do grupo se colocou à disposição para

fazer o vídeo e fazer a pergunta citando o nome do colega. Esse ato demonstrou

atitude de empatia e de colaboração por parte das crianças para com seus pares.

Os vídeos com as perguntas foram gravados pelas crianças para que o

astrônomo respondesse. Abaixo, o Quadro 03 com a transcrição das perguntas e

as respectivas respostas dadas pelo astrônomo, de forma personalizada.

Quadro 03 - Perguntas dos alunos e respectivas respostas do astrônomo
Pergunta Aluno 1 Eu queria saber se existe vida em Marte?

Resposta Oi, aluno 1! Até onde a gente sabe, não! O que a gente sabe é que
no passado, há muito tempo, parece que teve água em Marte. E água
é um dos ingredientes que precisa para pode existir vida como a
gente conhece. Então agora, tem um monte de robôs explorando a
superfície de Marte para tentar saber como era o planeta no passado
para saber se, talvez, em algum momento, antigamente, teve vida em
Marte. Mas hoje, até onde a gente sabe, não tem.

Pergunta Aluna 2 Eu queria perguntar duas perguntas: por que em Marte não tem vida?
E também queria saber por que a Lua não gira em torno do Sol? Por
que?

Resposta Oi, aluna 2! Você aproveitou e fez duas perguntas. Então vamos lá
para a primeira delas. Por que não tem vida em Marte? Porque para
ter vida a gente precisa de um monte de coisas. A gente precisa de,
por exemplo, que tenha água líquida na superfície e a superfície de
Marte é seca. A atmosfera, a gente precisa que tenha oxigênio e o
que tem muito na atmosfera de Marte é gás carbônico. A gente
precisa que tenha uma camada de ozônio, que tenha um campo
magnético para proteger o planeta da radiação solar. Então, tem um
monte de coisas que Marte é diferente o que não faz dele um planeta
propício para ter vida hoje. E sua outra pergunta era sobre a Lua, por
que a Lua não está orbitando o Sol, igual os planetas. A Lua, na
verdade, é um satélite da Terra. Então você tem a Terra, a Lua fica
girando em torno da Terra e esses dois objetos giram em torno do
Sol. Como a Lua se formou? A Lua se formou assim: já existia a
Terra, veio um outro planeta que bateu na Terra, um pedaço da Terra
foi jogado para fora e esse material se juntou e formou a Lua. Então
foi assim que a Terra ganhou o seu satélite natural e por isso que a
Lua fica girando em torno da Terra e não gira em torno do Sol.
Respondido? Qualquer coisa, manda outro vídeo que eu te ajudo.

Continua
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Continuação
Pergunta Aluna 3 Como os planetas ganharam os nomes?

Resposta Oi, aluna 3! Você queria saber a origem do nome dos planetas. Os
nomes foram dados lá pelos povos da antiguidade, principalmente os
gregos e romanos.(...) Primeiro é o Mercúrio. Mercúrio era o Deus
Mensageiro e ele recebeu esse nome porque era o planeta que se
movia mais rápido no céu. Depois, tem Vênus. Vênus era a Deusa da
Beleza. Eles deram para o planeta esse nome porque o planeta era
um ponto bem brilhante, bem bonito no céu. O nosso planeta (Terra),
eles chamavam de Gaia. Esse era o nome que os gregos deram para
o nosso planeta. Depois tem Marte. Como ele é um planeta vermelho,
ele foi associado a Marte, o Deus da Guerra. Depois a gente tem
Júpiter, que era o pai de todos os Deuses. Saturno, que é a Deusa do
Tempo. Urano, que era o Deus dos Céus. E Netuno, que era o Deus
das Águas. Então, todos esses nomes vem lá da mitologia desses
povos antigos.

Pergunta Aluna 4 Eu queria saber por que, às vezes, a Lua fica vermelha?

Resposta Oi, aluna 4! Tudo bem? Muito interessante a sua pergunta. Você
perguntou por que, às vezes, a Lua fica vermelha. O nome disso é
refração atmosférica. Vamos entender o que é essa refração
atmosférica. A gente sabe que a Lua não produz luz própria dela, ela
só reflete a luz do Sol. Então, a luz do Sol bate na superfície da Lua e
para a gente enxergar a luz da Lua, essa luz tem que bater na
superfície da Lua e até chegar no nosso olho, e ir atravessando a
atmosfera. E a luz quando vai passando pela atmosfera, cada cor vai
sendo espalhada. Nossa atmosfera é muito boa em tirar todo o azul
da luz: por isso que a gente vê o céu do dia todo azulado. E a cor que
é mais difícil da atmosfera espalhar é o vermelho. Então, o vermelho
acaba sobrando e por isso que a gente vê a lua avermelhada. E tem
algumas curiosidades: você já viu que a gente só enxerga a Lua
vermelha embaixo, bem perto do horizonte? A gente não vai
conseguir enxergar a Lua vermelha quando ela está bem alta no céu.
Então, a Lua sempre vai ficar vermelha logo quando ela está
nascendo ou quando ela está se pondo. E a mesma coisa acontece
com o Sol: você já reparou que de manhãzinha, ou logo quando está
começando a noite, o céu também vai ficando avermelhado perto de
onde está o Sol? É exatamente esse mesmo efeito que faz com que a
nossa Lua fique vermelha. .

Pergunta Aluno 5 Meu colega de sala gostaria de saber por que a Terra não cai?

Resposta Oi, aluno 5! Tudo bem? Respondendo sua pergunta: acho que você
até já deva ter visto isso na escola. A Terra tem dois movimentos
principais. A Terra fica rodando em volta do próprio eixo: esse é o
movimento que a gente chama de rotação, que demora um dia, ou 24
horas, para ela fazer o movimento completo. E a Terra também dá
uma volta ao redor do Sol, num período que a gente chama de um
ano: essa é a translação. Então a Terra faz esses dois movimentos. E
a gente acaba nem percebendo tanto porque estamos presos na
superfície da Terra devido à gravidade dela. A gravidade da Terra
segura a gente aqui e a gente acaba não percebendo esse
movimento. A Terra está o tempo todo fazendo esse movimento,
todas essas combinações de movimento.

Continua
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Continuação
Pergunta Aluna 6 A minha pergunta é: como aconteceu a explosão do Big Bang?

Resposta Oi, aluna 6! Muito legal sua pergunta e muito difícil. Essa é uma área
da Astronomia que a gente chama de Cosmologia, que é a gente
tentar explicar como o Universo surgiu e como ele evolui. Então, o
que a gente sabe é que a mais ou menos 13,5 bilhões, todo o
Universo, toda a matéria, tudo, tudo, tudo estava concentrado num
único ponto. E esse ponto, então, explodiu, expandiu e deu origem ao
nosso Universo. Então, foi essa explosão que deu origem a todo
Universo que a gente conhece hoje.

Pergunta Aluno 7 Urano gira de lado?

Resposta Vamos lá! O aluno 7 perguntou se é verdade que Urano gira de lado.
Isso é verdade! Vou pegar o planeta Terra aqui para te mostrar:
nosso planeta (Terra) gira um pouquinho inclinado assim, 23 graus.
Urano gira bem de lado da órbita dele. Até coloquei aqui o desenho
dele, do Urano. Não sei se você sabe, mas Urano também tem anéis.
Uma outra curiosidade que o meu trabalho é, justamente, entender
como que Urano gira de lado e como que se movimentam os anéis
dele. Então, você está certo! Urano gira de lado.

Pergunta Aluna 8 Eu queria saber o que é um meteoro?

Resposta Oi, aluna 8! Tudo bem? Você perguntou o que é um meteoro.
Meteoro é quando a gente vê a noite, um pedaço de asteroide que
entra na atmosfera da Terra. Ele passa tão rápido, tão rápido, que ele
acaba esquentando e deixa um rastro luminoso no céu. Isso é o que
a gente chama de meteoro. E sabia que numa noite bem escura, uma
noite qualquer, se você prestar bem atenção, você consegue ver,
mais ou menos, uns dez meteoros por hora. E tem uma dica: é mais
fácil você ficar prestando atenção com o canto do olho. Se você olhar
direto para o meteoro, é mais difícil de enxergar. Então você vai
sempre ver ele passando no ladinho do seu olho.

Pergunta Aluna 9 Eu quero saber por que o Sol é tão quente?

Resposta Oi, aluna 9! Então, você perguntou por que o Sol é tão quente? O Sol
é muito quente porque ele é muito, muito grande. Ele tem muita,
muita massa. Os átomos no interior do Sol estão tão apertadinhos,
tão perto um do outro, que começa um processo que a gente chama
de fusão nuclear. Esse processo acaba liberando uma quantidade
muito grande de energia e é assim que vem o calor e a luz do Sol. No
nosso Sistema Solar, o Sol é o único objeto que tem esse processo
de fusão. Por isso que ele é chamado de estrela. Para você ter uma
ideia, na superfície do Sol, a temperatura é de 5 mil graus. Só que lá
no meio do Sol, onde está acontecendo todo esse processo que está
gerando energia, chega a quase 15 milhões de graus. Por isso tudo
que o Sol é tão quente!

Pergunta Aluno 10 Eu quero saber quando acontece o eclipse solar?

Resposta Oi, aluno 10! Tudo bem? Então, vamos lá! O que é um eclipse solar?
A gente sabe que tem a Terra, em volta da Terra tem a Lua e a Terra
gira em torno do Sol. Então, às vezes acontece o que: quando esses
três elementos estiverem bem alinhados, você vai ter o Sol, a Lua e
depois a Terra. A Lua vai ficar na frente do Sol (...) e vai ficar uma
sombra da Lua em cima da Terra. Isso é o que a gente chama de
eclipse solar. E daqui debaixo, quando a gente olha para o Sol - só
lembrando, não pode olhar direto para o Sol, sempre tem que usar
um instrumento adequado - e aí a gente vai ver o Sol totalmente
tampado pela Lua na frente dele. Isso é o eclipse solar.

Continua
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Conclusão
Pergunta Aluna 11 Estrelas cadentes existem?

Resposta Oi, aluna 11! Tudo bem? Então, você perguntou se estrelas cadentes
existem. Existem, mas a gente chama de estrela cadente e isso não
tem nada a ver com uma estrela. O que dá para ver na verdade é um
meteoro. O que é um meteoro? É um pedaço de asteroide que
quando passa aqui perto do nosso planeta, devido à gravidade da
Terra, ele é puxado em direção à Terra. Então, quando esse pedaço
de asteroide é puxado para a nossa atmosfera, ele vai esquentar
tanto, que ele vai começar a brilhar e quase sempre, ele vai queimar
totalmente na atmosfera. Então, ele não é um pedaço de estrela. Ele
é um pedaço de asteroide, que acabou esquentando tanto, que
deixou esse rastro luminoso que a gente chama de estrela cadente.
Ás vezes, sobra alguns pedacinhos desse objeto que a gente
encontra no chão. Isso a gente chama de meteorito. Então, quando
ele está passando pela atmosfera, que a gente vê o risco à noite, é
um meteoro. Se a gente acha um pedacinho dele, é um meteorito.

Pergunta Aluna 12 A minha pergunta é: por que existe chuva de meteoro?

Resposta Oi, aluna 12! Tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta que é
de onde vem às chuvas de meteoro? As chuvas de meteoros vem de
alguns cometas que passam perto da órbita da terra. Eles têm uma
cauda bem longa, e quando o cometa passa, vários pedacinhos do
cometa ficam ali no espaço. E como a Terra está se movendo ao
redor do Sol, às vezes a Terra passa onde ficaram esses pedacinhos
que o cometa deixou. Esses pedacinhos quando entram na nossa
atmosfera, eles acabam queimando e formam essa chuva de
meteoros que a gente conhece.

Fonte: Autoria própria

6a ETAPA:
Plano de Ação: Ideação do evento sobre Astronomia.

Quando os estudantes regressaram às aulas presenciais, tiveram que se

submeter às normas determinadas pelo Protocolo de Biossegurança emitido pela

Secretaria da Educação. Ou seja, apenas 33% dos alunos poderiam comparecer

por dia nas aulas presenciais, para que mantivessem o distanciamento social de

um metro e meio entre cada um.

A semana contava com aulas presenciais durante quatro dias na semana e

um dia, as aulas eram remotas. Desta forma, a divisão dos grupos estava

automaticamente feita, conforme mostra a Figura 17 abaixo:
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Figura 17 - Sistema de rodízio nas escolas municipais
RODÍZIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

1ª.
Semana

Aula
Remota

2ª.
Semana

Aula
Remota

3ª.
Semana

Aula
Remota

4ª.
Semana

Aula
Remota

Fonte: Autoria própria2

Os membros de cada grupo conversaram entre si e acabaram escolhendo

o tipo de exposição que fariam, ficando assim, como mostra o Quadro 04:

Quadro 04 - Distribuição da exposição e grupos

GRUPOS x TIPOS DE EXPOSIÇÃO ESCOLHIDAS
GRUPO 01 Maquetes das Fases da Lua e do Sistema Solar

GRUPO 02 Criação de um jogo

GRUPO 03 Constelações da Bandeira do Brasil

GRUPO 04 Astronomia e Arte

Fonte: Autoria própria

Os grupos iniciaram as pesquisas em livros didáticos e em sites da internet,

as trocas de informações começaram a ser feitas para elaboração dos protótipos.

Resultados da 6ª Etapa:
Pelo fato dos estudantes participarem e interagirem via grupo virtual, eles

foram tomando conhecimento das atividades que os demais grupos iriam realizar.

Surgiram pedidos de estudantes que queriam participar não apenas da atividade

de seu grupo, mas queriam colaborar com outras atividades que lhes

despertavam interesse. Os estudantes ainda argumentaram que eles são vários

2 Informação fornecida pela direção da escola.
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grupos, mas todos pertencentes ao 5o ano. Que já havia acontecido de um colega

ter tido uma dificuldade e que, além deles participarem de mais atividades,

também poderiam auxiliar outros grupos. Ficou acordado que cada grupo deveria

primeiro executar os projetos escolhidos para, depois, contribuir e colaborar com

os demais grupos.

7ª ETAPA:
Plano de Ação: Prototipagem

Cada grupo começou a elaborar os seus protótipos, primeiramente por

meio de desenhos para, em seguida, partirem para a execução. Os alunos que

compareceram às aulas, executaram em sala. Os que acompanhavam de forma

remota, executaram em suas casas.

O objetivo na realização das atividades desta etapa era verificar como

funcionaria a colaboração entre os membros de cada grupo, tendo em vista que

eles não poderiam se aproximar fisicamente um do outro. A colaboração deveria

ocorrer por meio de ideias, sugestões para melhorias do protótipo.

Resultados da 7ª Etapa:
Os grupos começaram a realizar os protótipos em sala de aula. Os alunos

que estavam acompanhando de forma remota, foram pesquisando, conversando

entre si no grupo do WhatsApp e foram auxiliando os colegas que iriam executar

a prototipagem. Alguns alunos quiseram desenvolver todos os protótipos,

independente se estavam em um determinado grupo.

GRUPO 01: MAQUETE DAS FASES DA LUA E DO SISTEMA SOLAR
O grupo que ficou com a montagem das maquetes viveu um momento de

conflito interpessoal. Neste grupo havia uma criança cujo comportamento

demonstrava ser ativa e comunicativa, que inclusive colocou no questionário

prévio não gostar de participar em trabalhos em equipe justificando que “nunca

ninguém a compreende”.

Durante a atividade de seu grupo, ela se mostrava muito participativa e pró-

ativa, pesquisava, compartilhava seus achados, lia os textos, questionava. Sua

colega do lado manteve-se quieta durante toda a atividade, e por ser uma criança

mais reservada demonstrava certo incômodo.
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Em um dado momento, ela exclamou: “Nossa, você não para de

falar um segundo!”. E a outra criança retrucou: “Está vendo porque eu não

gosto de fazer trabalho em grupo?!”. Houve intervenção por parte da

pesquisadora para relembrá-las que uma das regras combinadas era para

todos participarem, com empatia e colaboração, respeitando a forma de ser

de cada um e fazer das diferenças uma forma de enriquecer o trabalho em

equipe.

GRUPO 02: CRIAÇÃO DE UM JOGO
O Grupo 2 ficou responsável por desenvolver um jogo envolvendo a

Astronomia, criando as frases para serem identificadas pelos jogadores como

falsas ou verdadeiras, o design do tabuleiro com as casas especiais, as peças,

bem como o manual de instruções contendo as regras.

GRUPO 03: BANDEIRA DO BRASIL
O grupo que ficou com a Bandeira do Brasil realizou a pesquisa sobre o

significado das estrelas, o nome das constelações e vivenciou um momento de

conflito. Quando foram elaborar o protótipo, uma das crianças pintou a parte

verde de amarela. A criança ao seu lado olhou e disse “Nossa! Você nem

conhece a nossa bandeira?”. No exato momento, a criança que estava pintando a

bandeira retrucou: “E você, que nem sabe o significado de cada estrela que tem

na bandeira!!!”. As crianças voltaram a colaborar entre si.

GRUPO 04: ASTRONOMIA E ARTE
O Grupo 04 decidiu mostrar a Astronomia por meio da arte, que englobou

desenhos, origamis, poesias, música e releitura da obra “Noite Estrelada” do

pintor holandês Vincent Van Gogh.

8ª ETAPA:
Plano de Ação: Testagem dos protótipos

Os grupos ajustaram e finalizaram os seus protótipos iniciado na etapa

anterior, conforme mostram as fotos abaixo:
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GRUPO 01: MAQUETE DAS FASES DA LUA E DO SISTEMA SOLAR

Figura 18 - Maquete das fases da Lua

Fonte: Acervo da autora

Figura 19 - Maquete do Sistema Solar

Fonte: Acervo da autora

GRUPO 02: CRIAÇÃO DE UM JOGO

Figura 20 - Tabuleiro do Jogo da Astronomia

Fonte: Acervo da autora
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GRUPO 03: BANDEIRA DO BRASIL

Figura 21 - Constelações da Bandeira do Brasil

Fonte: Acervo da autora

GRUPO 04: ASTRONOMIA E ARTE

Figura 22 - Origami do Sol

Fonte: Acervo da autora

Figura 23 - Releitura da Noite Estrelada de Vincent van Gogh

Fonte: Acervo da autora
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Figura 24 - O Universo em nanquim

Fonte: Acervo da autora

Figura 25 - Histórias, poesias e poemas

Fonte: Acervo da autora

9a ETAPA:
Plano de Ação: Exposição virtual

O Dia Mundial da Astronomia é comemorado no dia 08 de Abril. Esta foi a

data escolhida pelos estudantes para realizarem a exposição dos projetos de

Astronomia desenvolvidos pela turma do 5° ano. Durante a semana, os

estudantes foram ajustando suas fotos e enviar para a diretora postar na rede

social da escola.

Resultados da 9ª Etapa:
A exposição virtual iniciou na manhã do dia 08 de Abril, em que se

comemora o Dia Mundial da Astronomia, na página do Facebook da escola para

levar o conhecimento para as outras turmas da escola, professores e

colaboradores, bem como da comunidade que acompanha as atividades

escolares, para conhecerem mais sobre a Astronomia por meio dos projetos
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desenvolvidos pelos estudantes do 5º ano. Os estudantes ficaram alegres e

satisfeitos com suas produções e com a repercussão da exposição. Além da

mostra na página da escola, os estudantes desejavam fazer um encontro virtual

via plataforma, mas não foi possível realizar porque a internet de muitos

estudantes estava instável, outros haviam contraído o coronavírus e não estavam

bem de saúde. Somente dois estudantes estavam aptos a participarem e

decidiram suspender a ideia do encontro virtual.

10ª Etapa:
Plano de Ação: Avaliação Pós-Projeto

Ao longo da semana, houve uma conversa via WhatsApp com os

estudantes sobre como foi para eles realizar a exposição virtual dos projetos de

Astronomia para os pais e para a comunidade escolar por meio da página do

Facebook da escola. Após a conversa, houve a aplicação do questionário pós-

atividade para os alunos responderem (APÊNDICE C).

Ocorreu também uma reunião com a diretora e com as professoras, via

WhatsApp, para averiguar e saber como elas avaliaram o desempenho dos

estudantes do 5⁰ ano no projeto de Astronomia, durante a execução e o que viram

na exposição.

Foram distribuídos certificados de participação a cada estudante.

Resultados da 10ª Etapa:
A diretora relatou sua satisfação com os resultados da pesquisa, com o

envolvimento e engajamento dos estudantes por meio da apresentação dos

projetos de Astronomia desenvolvidos. Inclusive relatou que alguns pais

manifestaram a vontade de que o projeto se estendesse por mais tempo.

As professoras, que acompanharam o desenvolvimento do projeto apenas

por observação, consideraram interessante a aplicação do Design Thinking no

ensino de Ciências envolvendo a Astronomia, e que vão pesquisar sobre a

metodologia para poderem empregar em algumas atividades pontuais futuras.

Os estudantes responderam ao questionário pós-atividade (APÊNDICE C),

cujos resultados foram os seguintes:
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Na questão 01 (Você gostou de trabalhar em grupo com seus colegas?),

dos 17 estudantes, todos responderam afirmativamente que gostaram de realizar

atividades em equipe.

Na questão 02 (Você gostou de solucionar problemas?), 15 responderam

que sim e 02 responderam que não, alegando não serem muito criativos para

resolver problemas.

Na questão 03 (Você gostou de dar ideias para o projeto de Astronomia?) e

na questão 04 (Você respeitou as ideias dadas pelos seus colegas?) , todos

foram unânimes e responderam de forma positiva.

Na questão 05 (Você ajudou seus colegas nas atividades do projeto de

Astronomia?), 14 estudantes responderam que “sim” e 03 responderam que “não”,

justificando que foi difícil ajudar com o distanciamento social nas atividades

presenciais.

Na questão 06 (Você colaborou com seus colegas como vocês gostariam

de ser tratado?) e na questão 07 (Você gostou de desenvolver experimentos

sobre Astronomia?), todos foram unânimes e responderam que “sim”.

Assim como no questionário pré-atividade, o questionário pós-atividade

contou com questões abertas, conforme mostra o Quadro 05, com as perguntas e

as respostas dadas pelos estudantes:

Quadro 05 - Questionário pós-atividade
Perguntas abertas Respostas

01 O que você mais gostou de aprender sobre
Astronomia?

- Fases da Lua (8 respostas)
- Estrelas, Sol e Lua ( 4 respostas)
- Muitas coisas sobre o Universo (5
respostas)

02 Qual o nome do planeta que a gente vive? - Terra (17 respostas)

03 A Lua é um satélite ou uma estrela? - Satélite (14 respostas)
- Estrela (3 respostas)

04 Somente à noite é que as estrelas aparecem? - Não, o Sol é uma estrela e aparece de
dia (11 respostas)
- Não, de noite aparecem também a Lua e
os planetas (6 respostas)

05 O que os astrônomos fazem? - Estudam o Universo (12 respostas)
- Pesquisam sobre os planetas e outros
corpos celestes (4 respostas)
- Cuidam dos planetas (1 respostas)

06 Qual o movimento que a Terra faz para
acontecer o dia e a noite?

- Rotação (16 respostas)
- Não lembro (1 resposta)

Fonte: Autoria própria



62

Houve uma roda de conversa virtual por meio da plataforma WhatsApp

para o feedback dos estudantes sobre a participação do projeto de Astronomia.

Foi percebido a alegria dos mesmos ao manifestarem que gostaram de dar ideias,

de realizar as atividades e que se sentiram como se fossem cientistas, pois

precisaram pesquisar sobre o assunto, estudar para poder desenvolver os

protótipos que iriam realizar para que a exposição acontecesse.

Ao final, cada aluno recebeu um certificado de participação, conforme

mostra a Figura 26:

Figura 26 - Certificado de participação

Fonte: Autoria própria

4.2 Discussão
Como resultados obtidos, verificou-se que a aplicação do projeto foi capaz

de oferecer as estudantes a possibilidade de os mesmos desenvolverem a

empatia, a colaboração, bem como terem o pensamento crítico-científico-filosófico

instigado e estimulado, favorecendo a construção do conhecimento por meio do

Design Thinking.

Dentre os elementos necessários para que ocorresse o Design Thinking,

foram percebidos que, mesmo acontecendo alguns conflitos, houve espaço para o

exercício da empatia e da colaboração, em que as ideias puderam ser

apresentadas, elaboradas, organizadas, seguindo o pensamento divergente no
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início do processo e convergente nos resultados finais, como características

dessa metodologia.

No tocante ao questionário semi-estruturado aplicado com as duas

professoras da turma: o resultado revelou que elas ouviram falar nas

metodologias ativas e que tiveram contato apenas com a metodologia “sala de

aula invertida” e que há uma certa resistência quanto à adoção de novas práticas

por não dominarem e por terem que cumprir o conteúdo pedagógico à risca. A

professora do contra-turno se mostrou bem atenta à toda as atividades dadas aos

estudantes. Inclusive, participou e colaborou fazendo pesquisas junto com as

crianças, postou imagens referentes à Astronomia. A professora titular colocou-se

para a mestranda de forma bem desconfiada, pois no passado ela ouviu que as

metodologias ativas vieram para tirar os professores da zona de conforto. Essa

fala, segundo ela, bastante recorrente no meio acadêmico, a incomodou

profundamente e justificou tal reação dizendo que os professores nunca estiveram

em zona de conforto.

As duas professoras acompanharam todas as atividades aplicadas ao

longo de dois meses e meio. Ao final, as professoras apreciaram o envolvimento e

o engajamento dos estudantes, bem como dos resultados obtidos e apresentados

por meio dos projetos desenvolvidos para o evento de Astronomia realizar no dia

08 de abril, data em que se é comemorado o Dia Mundial da Astronomia.

Dos 26 estudantes que compõe a turma do 5° ano, 17 participaram

efetivamente, sendo 15 estudantes participaram forma presencial e 2 estudantes

de forma online, por meio do grupo no WhatsApp. Segundo as professoras, os

demais estudantes não estavam participando das aulas remotas. Dos que

estavam participando presencialmente, alguns também participavam de forma

online, por terem facilidade ao acesso da internet. Nem todos participavam e os

motivos contemplados eram: a) as crianças não serem usuárias de tecnologia

digital de forma contundente, b) terem apenas um celular para toda a família

utilizar, c) internet de baixa qualidade.

Comparando as respostas dos alunos nos questionários pré e pós-

atividade, observam-se os seguintes resultados quanto aos pilares do Design

Thinking, conforme o Quadro 06:
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Quadro 06 - Comparativo dos questionários aplicados nos alunos

QUESTIONÁRIO PRÉ QUESTIONÁRIO PÓS

SIM NÃO SIM NÃO

EMPATIA 94% 6% 100% 0

COLABORAÇÃO 94% 6% 79% 21%

EXPERIMENTAÇÃO 53% 47% 100% 0
Fonte: Autoria própria

A empatia, como o principal pilar do DT, surgiu desde o primeiro momento

que os alunos souberam do projeto de pesquisa e foi percebida durante a

execução das atividade, ao perceberem as dificuldades, limitações e angústias de

algum colega e se predispuseram a auxiliá-los.

A colaboração, segundo pilar do DT, surgiu durante vários momentos da

execução das atividades, por exemplo, quando um aluno se disponibilizou a fazer

a pergunta do colega que estava envergonhado para o astrônomo.

Outro momento de colaboração aconteceu quando uma das crianças de

um determinado grupo teve dificuldade ao participar da atividade de origami,

ficando frustrada por não ter habilidade ao fazer as sequências de dobras no

papel e quis desistir da atividade. Um colega do grupo virtual se predispôs a

ajudá-la. Ela se mostrou impaciente no início mas o colega conseguiu persuadi-la,

se reuniram virtualmente por vídeo chamada e ela conseguiu fazer o Sol de

origami. No questionário pós-atividade, essa estudante mudou sua resposta do

questionário pré, dizendo que gostou de fazer trabalho em equipe porque

conseguiu ajudar alguns colegas e também foi ajudada quando teve dificuldades.

Uma divergência ocorreu com o grupo que pesquisou sobre as

constelações da Bandeira do Brasil. No momento de fazer o protótipo, que seria

desenhar e colorir a bandeira como eles recordavam, um estudante coloriu de

amarelo a parte que deveria ser verde. Sua colega de grupo riu e disse “Nossa,

você nem sabe as cores certas da nossa bandeira?”. No mesmo segundo, o

estudante respondeu “E você que nem sabe os significados das estrelas que

estão na bandeira?”. Com isso, houve um momento de silêncio e já voltaram a

interagir para a confecção do protótipo, sem mais rusgas e nem debates entre si.
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Posteriormente, as crianças pesquisaram sobre o significado das cores da

bandeira, bem como sobre as estrelas contidas nela (disposição e nomes das

constelações)

No tocante à experimentação, terceiro pilar do DT, as crianças

pesquisaram sobre conceitos da Astronomia e vivenciá-los de forma prática,

experimental, quando foi solicitado que elas deveriam construir protótipos

condizentes com o real. O questionário prévio apontou que 47% das crianças

disseram que ser um cientista é difícil por imaginarem que toda experimentação

pudesse envolver apenas cálculos matemáticos complexos. Ao final do projeto,

quando responderam ao questionário pós-atividade, 100% afirmaram que

gostaram de realizar a experimentação por meio de pesquisas para conhecer

conceitos e fenômenos envolvendo Astronomia, por meio da observação e

registros (fotos, desenhos, vídeos, escrita), e elaborarem protótipos fidedignos.

Entrevista é um tipo de pesquisa para coleta de dados, que acontece por

meio de uma conversa entre duas ou mais pessoas que ao realizaram perguntas

para o entrevistado para se obter informações necessárias dentro de um

determinado tema em destaque, que tenha vivência ou faça parte (MARKONI;

LAKATOS, 2007). A proposta de entrevista com astrônomo foi uma atividade que

pressupos pesquisa e estudo prévios sobre um determinado tema, no caso sobre

Astronomia, com posterior elaboração de perguntas a serem feitas ao

entrevistado. Com a devida intervenção e orientação, pode ocorrer uma

interessante aprendizagem interativa.

As crianças são curiosas por natureza e se entusiasmaram com a ideia de

entrevistar um astrônomo “de verdade”. Por já estarem em contato com

conteúdos envolvendo a Astronomia, acabaram elaborando perguntas

interessantes e sobre curiosidades elas tinham sobre o tema para fazer ao

astrônomo.

Por ser uma abordagem voltada a resolução de problemas, o Design

Thinking apresentou-se também como uma forma criativa durante a execução da

presente pesquisa. Com o distanciamento social em decorrência da pandemia da

COVID-19, as aplicações das atividades ocorreram de duas forma distintas

(presencial e remota, via WhatsApp), pois haviam alunos que não estavam indo

nas aulas presenciais.
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Percebeu-se que a aplicação do Design Thinking de forma remota

apresentou pontos positivos e negativos, como mostra o Quadro 07:

Quadro 07 - Pontos positivos e negativos do DT remoto

Pontos Positivos – DT Remoto Pontos Negativos – DT Remoto

1. Os participantes, inclusive os mais
tímidos, conseguiram participar de
forma efetiva e seguir as etapas do

DT.

1. A execução dos projetos em grupo
encontrou momentos de dificuldades,
pois apenas um integrante poderia

realizá-lo.

2. Intensa troca de ideias entre os
estudantes.

2. Dificuldade em evitar distrações e
interferências do ambiente.

3. Exercício da empatia no grupo
virtual. 3. Internet de baixa qualidade.

Fonte: Autoria própria

O envolvimento e a participação dos estudantes não cessaram com o fim

do projeto. Eles continuaram enviando no grupo de WhatsApp suas ideias,

criaram outros grupos com temáticas sobre Astronomia para fazer slimes de

planetas, sistema solar, trocaram vídeos com documentários sobre o assunto.

Continuaram por dias a tirar foto do céu, tanto noturno quanto diurno. Alguns

alunos manifestaram a vontade de escrever um livro infanto-juvenil envolvendo

Astronomia.

Os estudantes desejaram, ao final da execução do projeto, realizar um

encontro online, via Google Meet para celebrar o Dia Mundial da Astronomia (08

de abril) e apresentarem os projetos que foram desenvolvidos para os demais

colegas, professores, direção da escola. Eles elaboraram um quiz para as

pessoas presentes pudessem participar e aprender sobre Astronomia. Essa

proposta não foi realizada devido a alguns alunos terem contraído coronavírus,

além de outros que não dispunham de internet com boa qualidade. Chegaram a

um acordo: de que a mostra ocorreria apenas na página das redes sociais da

escola e no grupo doWhatsApp.

Como percebido na pesquisa realizada, o desejo dos alunos em aprender

Astronomia foi intensa, entretanto, o sistema atual de ensino não permite a

introdução de uma disciplina voltada para a Astronomia (NARDI, 2009). Tal fato

indica a necessidade de maior ênfase no ensino de Astronomia, uma vez que
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muitos fenômenos astronômicos básicos podem ser observados no dia a dia e,

mesmo quando não fazem parte do cotidiano, são importantes para um melhor

entendimento do Universo do qual fazemos parte.

No Design Thinking não existe apenas uma solução para os problemas

propostos. Assim, a criança é incentivada a pensar em diversos caminhos para

resolver determinada questão, o que faz com que ela aprenda a pensar fora da

caixa, sem fórmulas pré-determinadas.

Além de poder ser utilizado como um recurso para aprendizagem, o

Design Thinking mostra-se capaz de estimular o pensamento, sendo esta uma

habilidade que a criança poderá levar para todas as áreas de sua vida

(NIETSCHE, 2012). Descomplicar o processo de resolução de problemas e saber

encontrar soluções com criatividade são partes de um processo fundamental para

o desenvolvimento da inteligência emocional do indivíduo.

Na turma em que foi aplicado o projeto de pesquisa, o Design Thinking

mostrou-se como uma metodologia de promover autonomia das crianças sobre o

ato de pesquisar e adquirir conhecimento, estruturando um pensamento crítico e

científico, com empatia e criatividade, ao empregar elementos visuais que,

literalmente, ilustram a ideia para a criança. Ao comparar as respostas das

perguntas abertas, no questionário pré-atividade, as crianças não sabiam muito

sobre Astronomia, afirmavam só ter estudado algo sobre a Terra e o Sol. Já no

questionário pós-atividade, uma grande parcela sabia que a Lua é um satélite

(algumas ainda insistiram que a Lua é uma estrela porque brilha); todos sabiam

que o nome do planeta em que vivemos é Terra; apenas um aluno não lembrava

que o movimento que a Terra faz em torno dela mesma é rotação.

A elaboração e produção de um evento sobre a Astronomia, ao utilizar o

Desing Thinking como metodologia, serviu para fomentar o pensamento abdutivo

das crianças. Este evento, desde a organização até a produção dos protótipos

para a mostra, foi organizado pelos próprios alunos e também funcionou como

uma estratégia de avaliação, para verificar a apreensão do conhecimento, além

do grau envolvimento dos estudantes e da comunidade escolar ao prestigiar

atividades desenvolvidas pelas crianças.

https://www.happycodeschool.com/blog/com-a-tecnologia-auxilia-resolucao-problemas-pensamento-critico/
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CAPÍTULO 5 - PRODUTO EDUCACIONAL

Como produto educacional, foi elaborado um vídeo contendo uma

sequência didática para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental I

sobre como aplicar o Design Thinking em sala de aula. Para a confecção do vídeo,

foi utilizada a facilitação gráfica como uma forma de comunicação clara, criativa,

com poder de síntese e capaz de atingir o aprendizado ou o desenvolvimento do

grupo (MEO, 2014) .

O vídeo discorre sobre a aplicação do Design Thinking como metodologia

facilitadora para o ensino de ciências, dentre elas o ensino da Astronomia,

compreendendo seus pilares e suas etapas.

Além disso, foi desenvolvido um manual descritivo que procura esclarecer

os aspectos importantes das aplicações das etapas do Design Thinking aplicado à

educação. Dessa maneira, os docentes poderão compreender o processo de

aprendizagem, na metodologia utilizada, auxiliando-os em sala de aula e no

ensino aliado ao pensamento crítico, científico e criativo combinando empatia,

colaboração e experimentação.

O vídeo e o manual estarão disponibilizados no site da CAPES. O vídeo

também poderá ser acessado no YouTube, pelo link

https://www.youtube.com/watch?v=BvQKB1EggHo

https://www.youtube.com/watch?v=BvQKB1EggHo


69

CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que a presente pesquisa pretendeu verificar as possíveis

articulações do Design Thinking com o ensino de Astronomia, buscou-se

contemplar a autonomia dos alunos para a construção de conhecimento sobre um

novo assunto, por meio da empatia, colaboração, pesquisa e criatividade.

Com base na discussão sobre os resultados alcançados, percebeu-se que

o Design Thinking como metodologia ativa foi capaz de auxiliar no engajamento

dos alunos durante as atividades propostas, na sensibilização de uma postura

empática e da colaboração durante o trabalho em equipe no processo de

aprendizagem por ser uma abordagem capaz de dar voz às ideias das crianças.

A aplicabilidade do Design Thinking foi capaz de tornar o processo de

ensino e de aprendizagem mais atraente, desvelando as ferramentas necessárias

para que as crianças continuem aprendendo por toda a vida, pois a educação é

um processo contínuo.

O Design Thinking apresentou-se como uma possibilidade interessante na

busca por soluções e que pode contribuir sensivelmente para proporcionar

reflexões e ações envolvendo empatia, colaboração, experimentação e ações

inovadoras no contexto do ensino de Ciências e para o desenvolvimento de

competências e habilidades essenciais para a Educação Básica no Século XXI.

Nesse sentido, construir um referencial teórico tendo em vista a

congruência do Desing Thinking com ensino de Ciências nos anos iniciais do

Ensino Fundamental, demandou um intercâmbio entre processos de reflexão e

aplicabilidade para que o objetivo desse trabalho fosse alcançado: colocar os

alunos no centro do processo de busca por soluções inovadoras.

A metodologia do Design Thinking aplicada à educação priorizou a

participação ativa, empática e colaborativa dos alunos, bem como a promoção de

mudanças, em que a construção de conhecimento resultou da combinação entre

teoria e prática.

A intenção desta pesquisa consistiu em abrir perspectivas futuras ao trilhar

caminhos que ampliem possibilidades dos alunos serem mais participativos, de

poderem questionar, indagar e colocar suas formas singulares de lerem o mundo

que os cerca. Que os alunos sejam incentivados a tirarem seus projetos do



70

mundo das ideias e do planejamento, aprendendo a executá-los, realizá-los, não

apenas no âmbito educacional mas também do exercício da cidadania.
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APÊNDICE A - Questionário semi-estruturado (Professoras)

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO (PROFESSORAS)

Nome: Escolaridade:

Tempo de docência: Em que anos atua como docente:

1. Você já teve contato com metodologias ativas em sala de aula? ( ) Sim ( ) Não

Em caso positivo, quais?

_______________________________________________________________________

2. Você acha válida a utilização de metodologias ativas? ( ) Sim ( ) Não

Por que?

_______________________________________________________________________

3. Você gostaria de conhecer mais sobre metodologias ativas? ( ) Sim ( ) Não

Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa “discordo totalmente” e 5 significa “concordo

plenamente”, por favor, responda às questões abaixo.

1 2 3 4 5

As metodologias ativas facilitam a aprendizagem
comparadas às aulas expositivas.
As metodologias ativas podem oportunizar
espaços para que os alunos expressem seu
conhecimento.
As metodologias ativas proporcional
aprendizagens fora do contexto da disciplina.
As metodologias ativas promovem a autonomia
no processo de aprendizagem.
As metodologias ativas favorecem o trabalho em
equipe.
As metodologias ativas estimulam a curiosidade
por assuntos ainda não conhecidos pelos alunos.
As metodologias ativas favorecem o pensamento
crítico dos alunos com relação à aprendizagem.
As metodologias ativas estimulam a criatividade e
a integração interdisciplinar.
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PRÉ-ATIVIDADE (ESTUDANTES)

QUESTIONÁRIO PRÉ-ATIVIDADE (ESTUDANTES)
SIM NÃO

1. Você gosta de trabalhar em grupo com seus colegas?

2. Você gosta de solucionar problemas?

3. Você gosta de dar ideias em atividades em grupo?

4. Você respeita as ideias dadas pelos seus colegas?

5. Você ajuda as pessoas quando eles têm dificuldades?

6. Você gosta de colaborar nas atividades em grupo?

7. Você já pensou em ser cientista e fazer experimentos?

1. O que você mais gosta de ver no céu?

2. Você se identifica com qual astro do céu?

3. Para você, o que é Astronomia?

4. O que você já estudou sobre o Universo?

5. Qual o nome do planeta que a gente vive?

6. Como você imagina que surgiu a Lua?

7. Se as crianças ficassem perdidas numa floresta a noite, como você acha que os

astros no céu poderiam ajudá-las a encontrar o caminho de saída?
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APÊNDICE C - Questionário Pós-Atividade (Estudantes)

QUESTIONÁRIO PÓS-ATIVIDADE (ESTUDANTES)
SIM NÃO

1. Você gostou de trabalhar com seus colegas?

2. Você gostou de solucionar problemas?

3. Você gostou de dar ideias no projeto de Astronomia?

4. Você respeitou as ideias dadas pelos seus colegas?

5. Você ajudou seus colegas quando eles tiveram dificuldades?

6. Você colaborou nas atividades em grupo?

7. Você gostou de desenvolver experimentos sobre Astronomia?

1. O que você aprendeu sobre a Astronomia participando do projeto?

2. Qual o nome do planeta que a gente vive?

3. A Lua é um satélite ou uma estrela?

4. As estrelas só aparecem de noite? Explique sua resposta.

5. O que os astrônomos fazem?

6. Qual é o movimento que a Terra faz para acontecer o dia e a noite?
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