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Editorial
Este nono número da Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia
(RELEA) é especial. Mais uma vez publicamos trabalhos apresentados em um encontro.
Os artigos desta edição foram apresentados no I Encuentro Latinoamericano de
Educación y Didáctica de la Astronomía (I ELDEA), realizado em Montevidéu, Uruguai,
entre 29 e 31 de outubro de 2009. O evento contou com 80 participantes da Argentina, Brasil,
Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Foram apresentados 10 painéis, 8 apresentações orais e
12 palestras convidadas.
Dentre os trabalhos apresentados, esta publicação contém apenas aqueles que
passaram pelo processo de arbitragem do evento e submetidos como artigos completos pelos
autores – os quais passaram ainda por uma arbitragem nossa, enquanto Editores. Assim, este
Volume Especial não consiste nas Atas do referido encontro. Ademais, uma vez mais
decidimos acatar trabalhos ainda em etapa intermediária de produção, visando incentivar a
consolidação da produção na área por educadores envolvidos no cotidiano da educação
escolar formal e dispostos a participar de encontros voltados para o ensino de astronomia.
Conforme relata Julio Blanco, um dos organizadores desse Encontro, as sessões
aconteceram no Observatório Montevidéu e 40% das atividades do mesmo foram destinadas à
formação permanente de professores do Uruguai. Por este motivo, a Asociación de Profesores
de Astronomía del Uruguay (APAU) convidou Leandro Guedes (Planetário do Rio de Janeiro
- Brasil) para ministrar um curso sobre Dinâmica e Estrutura da Galáxia, Jaime Villas da
Rocha (UNIRIO - Brasil) para um curso sobre Matéria Escura e Tabaré Gallardo (UDELAR Uruguai) para um curso sobre Evolução Estelar.
As sessões realizadas no salão de atos do Instituto IAVA, contaram com a participação
de palestrantes de vários países da America Latina. Como parte do programa, houve uma
sessão de painéis por parte de estudantes da pós-graduação. As atividades organizadas pela
APAU incluíram visitas a colégios de ensino fundamental e médio, todos públicos, nos quais
os participantes puderam conhecer o currículo de Astronomia no sistema de ensino uruguaio.
Também foram feitas visitas a um dos muitos observatórios dos colégios públicos
espalhados por Montevidéu, ligados ao Conselho de Ensino Secundário do Uruguai. Nesta
oportunidade, os visitantes estiveram no Instituto Hector Miranda, onde assistiram a uma aula
do Prof. Jorge Ramírez.
A maior parte das sessões de trabalho aconteceu no Liceu N°35 “Instituto Alfredo
Vazquez Acevedo”, onde está o complexo do Observatório de Montevidéu. A cerimônia de
abertura esteve a cargo da direção do liceu, da diretora do Observatório Montevidéu, Profa.
Silvia Dalla Zuanna, e da Inspetora Docente de Astronomia, Mag. Reina Pintos Ganón.
O II ELDEA está programado para ocorrer de 23 a 25 de setembro de 2010,
novamente no Uruguai. Em 2011 será a vez de o Brasil sediar o encontro e em 2012, o Chile.
Mais informações sobre a Revista e instruções para autores constam do endereço:
<http://www.relea.ufscar.br>. Os artigos poderão ser redigidos em português, castelhano ou
inglês.
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