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APRESENTAÇÃO 
 

 

 Este caderno de suporte e orientações para o Professor é produto do trabalho elaborado no contexto 

do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade de Brasília – UnB no qual foi orientado pela 

Professora Doutora Maria de Fátima da Silva Verdeaux, do Instituto de Física da UnB e coorientado pelo 

Professor Doutor Walmir Thomazi Cardoso do Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC/SP, e deriva da preocupação em inserir tópicos de Astronomia indígena brasileira nas aulas 

de Física do Ensino Médio. Nele é possível encontrar alguns mecanismos didáticos de apoio ao Ensino de 

Astronomia com o propósito de difundir e popularizar esta ciência nas escolas públicas e privadas. 

 A finalidade deste material é auxiliar e contribuir com a prática do Professor de Física do Ensino 

Médio no processo de construção do conhecimento de ciências, em especial, o ensino de Astronomia indígena 

brasileira. Além de apresentar algumas ferramentas didáticas o Caderno visa uma quebra da rotina no 

ambiente escolar e uma possibilidade de enriquecimento de conhecimentos culturais durante as aulas. 

Permite, ainda, levar ao leitor a pesquisar a história e os conceitos aqui abordados ou sugeridos. Procurou-se 

tratar os fenômenos astronômicos com o uso de uma linguagem acessível. 

 Este material foi elaborado exclusivamente para o Professor de Física, podendo ser adaptado para o 

Professor de Ciências, pensando exatamente na escassez de materiais publicados sobre o tema. Não é 

pretensão que se torne uma coletânea de tudo que existe sobre a Astronomia praticada pelos povos indígenas 

do Brasil e nem mesmo uma solução para o Ensino de Astronomia ou para as aulas de Física sendo, portanto, 

um material em contínuo desenvolvimento. O objetivo é justamente fazer com que a aplicação das atividades 

aqui descritas sejam testadas nas mais diversas situações e públicos, na esperança de receber críticas e 

comentários para aperfeiçoar o material. Espera-se, também, que este Caderno se torne uma ferramenta útil 

e agradável no processo de ensino-aprendizagem e que se constitua um auxílio real aos seus estudos. 

 Na busca de uma melhor compreensão e tendo discorrido sobre o pressuposto pedagógico que 

nortearam o planejamento, este Caderno foi dividido em duas partes. A primeira delas é dedicada ao Texto 

reflexivo de apoio e a segunda apresenta sugestões de atividades didáticas. Com essa estrutura presumisse 

ter contemplado a metodologia e concretizado uma proposta para o Ensino de Astronomia. 

 Sabemos que um ensino adequado de Astronomia nas aulas de Física pode estimular o raciocínio e a 

curiosidade dos estudantes e, ainda, ajudar a formar cidadãos mais aptos a enfrentar os desafios da 

sociedade, dando à população a oportunidade de melhores condições para participar dos debates cada vez 

mais sofisticados sobre temas científicos que estão presentes em nosso cotidiano. 

 Assim sendo, agradeço, a todos aqueles que manifestarem suas sugestões no sentido de dar clareza, 

correção e melhor compreensão a este Caderno. As sugestões, críticas e comentários dos colegas 

professores e dos estudantes – indispensáveis para aprimoramento deste material – são sempre bem-vindos 

e podem ser encaminhados para o e-mail: diones.araujo@catolica.edu.br ou ppgec@unb.br. 

 

 Faça um bom uso deste material! 

 

Diones Charles Costa de Araújo - Físico-educador  

mailto:diones.araujo@catolica.edu.br
mailto:ppgec@unb.br
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INTRODUÇÃO 
 

 

O mundo em que vivemos é um lugar grandioso, estendendo-se em todas as direções aparentando 

não ter fim. É neste extenso e misterioso Universo que conseguimos enxergar as mais fantásticas variedades 

de coisas: terra, água, plantas, animais, pessoas, Lua, Sol, planetas, galáxias, etc. O conhecimento da natureza, 

do espaço e das estrelas fez com que a curiosidade humana aumentasse juntamente com a sua evolução. A 

necessidade em investigar o mundo natural e o desejo de romper o limite da razão vem acompanhando o 

homem desde o período pré-histórico. O mais primitivo ser humano se interessou em observar os fenômenos 

que ocorriam à sua volta, bem como em tentar compreendê-los (PRAZERES, 2008). 

A claridade do dia e a escuridão da noite, o posicionamento do Sol, a Lua e seus movimentos, os 

eclipses e muitos outros fizeram com que o homem examinasse por longos anos os astros na tentativa de 

explicar seus comportamentos. Relatos através do tempo mostram que a busca dessas respostas originam o 

que hoje se conhece por Astronomia, a ciência mais antiga que se tem vestígio. Os registros astronômicos 

mais remotos datam de aproximadamente 3000 a.C. e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios 

(OLIVEIRA FILHO; SARAIVA, 2004). 

Na Astronomia antiga, as civilizações confiavam nos movimentos aparentes dos objetos celestes e a 

posições do Sol e da Lua serviam para medir o tempo em dias, meses e anos. Observadores constantes dos 

astros, os povos antigos tiveram a oportunidade de não apenas conhecer e prever fenômenos que ocorriam a 

sua volta, mas como também em criar métodos para determinar a sua posição na superfície da Terra, o início 

das estações do ano e, principalmente, as atividades agrícolas. Esses povos não faziam Astronomia só por 

fazer, pois tudo tinha uma razão lógica para eles. Além da parte prática, havia também a religiosa, de ritual e 

culto aos mortos, de fertilidade, que também estavam relacionados à Astronomia. Deuses e semi-deuses era 

homenageados. Muitos acreditavam que os astros eram verdadeiros deuses de veneração e para outros, 

símbolo de respeito e divina adoração. Para Faria (2009, p. 13) o desconhecimento da verdadeira natureza dos 

astros deve ter produzido no homem primitivo um sentimento misto de curiosidade, admiração e temor, 

levando-o a acreditar na natureza divina dos corpos.  

Não diferentemente de outras culturas, os índios brasileiros também praticavam e ainda praticam a 

Astronomia, pois tudo tinha e tem um motivo, uma razão. Além da parte prática, com finalidade de orientação 

geográfica, há uma parte religiosa, de rituais e cultos, de fertilidade, etc. É evidente, no entanto, que nem 

todos os grupos indígenas, mesmo de uma mesma etnia, atribuem idênticos significados a um determinado 

fenômeno astronômico específico, e a razão disso está no fato de cada grupo ter sua própria estratégia de 

sobrevivência (AFONSO, 2013). 

 Estudar os costumes, a religião e os mitos, bem como os conhecimentos astronômicos dos povos 

indígenas brasileiro produziu um enorme interesse em tentar compreender a origem da Astronomia no Brasil. 

Porém, a falta de fontes de estudos publicados e o próprio processo de extermínio desses nativos durante a 

colonização acabaram limitando à possibilidade de apurar os conhecimentos adquiridos pelas culturas 

indígenas e, como consequência, o acesso às informações se tornaram bastante reduzidas. Contudo, 

trabalhos desenvolvidos por astrônomos brasileiros como Germano Bruno Afonso, Professor Walmir Thomazi 

Cardoso e outros que dedicam suas pesquisas sobre Arqueoastronomia e Etnoastronomia, apesar serem 

áreas restritas, estão buscando resgatar e compreender a verdadeira história da Astronomia brasileira e 

manter viva a Astronomia praticada por nossos povos indígenas. 
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PARTE I: TEXTO DE APOIO 
 

 

 Atualmente, percebe-se que nas aulas de Física quando a história da Astronomia é abordada, ensina-

se para os estudantes as ideias de importantes astrônomos gregos, como Tales de Mileto (VI séc. a.C.), que 

dizia que o Universo era esférico; Pitágoras (VI séc. a.C.) que preconizava o movimento perfeito dos astros; 

Aristóteles (IV séc. a.C.) com a teoria dos quatro elementos; Ptolomeu (II séc. d.C.) com o universo girando ao 

redor da Terra; e o polonês Copérnico (1473-1543) com seu sistema heliocêntrico; o aprimoramento do 

telescópio pelo italiano Galileu Galilei (1564-1642) e sua tese em defesa a Copérnico de que a Terra não ficava 

no centro do universo; entre outros importantes fatos. No entanto, esquece-se de mencionar, ou 

simplesmente omiti-se, que outras visões sobre o céu e o Universo existem, com é o caso dos indígenas de 

várias regiões da América e, principalmente, do Brasil. 

 O texto de apoio presente neste Caderno tem caráter reflexivo e sua finalidade é direcionar e 

contribuir com a prática do Professor, acreditando-se que será útil e facilitará à criação e a elaboração do 

planejamento de sua(s) aula(s). Nesta seção aborda-se em particular a Astronomia indígena brasileira e 

estabelece-se uma relação com as outras formas de interpretar o céu noturno na visão de outras culturas. 

Espera-se, assim, apresentar esse panorama sobre a Astronomia indígena como mais uma forma de 

conhecimento. 

 As estratégias apresentadas na Parte II deste material são recursos didáticos que foram elaborados 

para complementar o texto e enriquecer as aulas. Apesar de o texto ter sido construído visando à prática do 

Professor, sugere-se que seja utilizado, também, pelos estudantes. 
 

 
 

 

1. UM PANORAMA SOBRE ASTRONOMIA INDÍGENA BRASILEIRA 
 

 

 Se fosse possível olharmos para o céu a partir de diferentes referenciais culturais e/ou teóricos, o 

que veríamos? (BORGES, s/d). A resposta para essa pergunta parece ser óbvia levando-se em consideração 

de que parece existir um único céu. Como o céu é construído pelo olhar existem alterações em sua essência a 

ponto de fazê-lo existir diversificadamente dependendo do modelo explicativo a que o próprio céu está sujeito. 

Assim, são diversas as maneiras de observar o céu, interpretá-lo, classificá-lo, nomeá-lo e seu conhecimento 

é sem dúvida um elemento importantíssimo para o desenvolvimento de muitas culturas. O céu estrelado, por 

exemplo, impressiona por sua beleza e provavelmente não exista povo ou cultura ancestral, sobre o planeta, 

que tenha deixado de dedicar enorme importância simbólica para os pontos brilhantes que sucedem o Sol, no 

manto escuro da noite (CARDOSO, 2007, p. 109), ou seja, as tradições astronômicas estão presentes desde os 

primórdios da humanidade. 

 Alguns povos antigos como os Maias, ao interpretar o elo entre os astros e a Terra desenvolveram o 

seu próprio calendário e fizeram previsões relacionadas às transformações da natureza. Nossos 

antepassados europeus e africanos, os aborígenes australianos, os árabes, os habitantes do extremo oriente 

e outros tantos, representaram parte de suas construções mentais e míticas entre as estrelas, ou ainda nos 
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espaços entre elas, nas faixas claras e escuras da Via Láctea1 e assim por diante (AVENI in: WALKER, 1997, p. 

426 apud CARDOSO, 2007, p. 109). Para Cardoso (2007, p. 109) o céu estrelado é um lugar de edificação do 

pensamento humano e isso jamais poderia se diferente para os índios que habitam o Brasil. 

 A Astronomia tem assumido vários papéis importantes no panorama do desenvolvimento científico e 

tecnológico (CARDOSO, 2007). Levando-se essa ciência para o campo da educação, ela vai além de ensinar 

conceitos ou transmitir conhecimentos sobre os corpos celestes e/ou explicar a razão de seus movimentos, 

ou seja, está presente também na história da humanidade e tem relação direta com ritmos mitológicos, ritos 

religiosos, atividades econômicas como agricultura e pesca. Assim, a Etnoastronomia, chamada atualmente de 

Astronomia Cultural, tem sua importância para a compreensão tanto do funcionamento da vida no planeta 

Terra como em todo processo histórico da humanidade.  

 A Astronomia discutida neste trabalho não se trata da praticada nos centros de pesquisa em 

Astrofísica, nos observatórios e na vida acadêmica (CARDOSO, 2007), mas sim de uma Astronomia investigada 

e executada na ótica da Etnoastronomia indígena brasileira. Em ambos os casos, o que se encontra subjacente 

é uma disputa entre o que se denomina de saber universal (aquele produzido pela ciência tal qual esta se 

constitui e se encontra hegemonizada) e saberes locais (isto é, qualquer outra forma de produção de 

conhecimento que se constitui fora do mundo acadêmico) (BORGES, s/d). 

 A Etnoastronomia é a ciência que tem por fim estudar, por intermédio dos costumes de um povo, os 

seus conhecimentos astronômicos (MOURÃO, 1987, p. 289) e por meio dela é possível perceber o universo das 

sociedades numa perspectiva relativa, ou seja, perceber a pluralidade cultural que envolve a construção 

social da realidade e a consequente necessidade de respeitar as diferenças que daí emergem (FARES, 2004). 

O termo Etnoastronomia foi inicialmente usado na década de 1970 e a origem da palavra é grega, vindo de uma 

composição entre “ethnos” que significa povo, “astro” que significa estrela e “nomos” que quer dizer lei. 

Segundo Cardoso (2004, p. 113): 
 

No trabalho em Etnoastronomia é possível perceber que há semelhanças metodológicas na busca 
de fontes estudadas pelos pesquisadores ligados à história da Ciência e Tecnologia, História da 
Matemática bem como aqueles que se dedicam à pesquisa em Astronomia, praticada de uma 
maneira não convencional. Isto é, praticada fora do ambiente estrito da Astronomia de pesquisa 
nos observatórios e grupos ligados ao desenvolvimento de Astrofísica ou Cosmologia, teórica ou 
experimental. Esse conhecimento que vem sendo desenvolvido acerca da Astronomia praticada de 
uma maneira ampla ou até aquela que se desenvolve no seio das Culturas diversas é, 
necessariamente, e, no mínimo, uma área interdisciplinar do conhecimento. Essa área do 
conhecimento tem sido chamada de Etnoastronomia a exemplo de outros conhecimentos 
desenvolvidos na mesma esteira e sob o mesmo prefixo. O nome se referencia apenas no que 
existe de étnico na Astronomia, ou seja, naquilo que se relaciona com o uso ou desenvolvimento 
da Astronomia nas várias culturas ao longo do tempo e territórios diversos. A Etnoastronomia, 
assim como a Etnomatemática, pode ser pensada como a Astronomia que é praticada pelas 
pessoas sem nem mesmo elas se darem conta objetivamente disso, e entenderem o porquê de 
estarem praticando Astronomia. 

                                                 
1 A Via Láctea, esse campo de estrelas visíveis no cinturão de nossa Galáxia, ocupou uma importante posição na mitologia dos 
povos antigos que a viam como um lugar privilegiado para a morada de seus deuses. Ela representou o Nilo Celeste para os 

egípcios e o Caminho da Anta para os tupis-guaranis. Muitas etnias africanas a chama de “Caminho de Estrela”, e dizem que ela 
organiza o céu e faz com que o Sol retorne ao lado leste ao amanhecer. Na América do Sul, a Via Láctea era vista como um guia, 

no céu, do Caminho do Peabiru, um trajeto indígena pré-colombiano e transcontinental que, supostamente, ligava o oceano 
Atlântico ao oceano Pacífico, passando pelo Brasil, Paraguai e Perú. (AFONSO, 2006, p. 76). 
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 No que tange à história da Astronomia no Brasil, pode-se dizer que ela teve origem antes mesmo da 

chegada da esquadra portuguesa em terras brasileiras no ano de 1500. Para ser mais preciso, a Astronomia 

originou-se com os diversos povos indígenas que habitavam esse território e provavelmente já possuíam 

alguns conhecimentos astronômicos naquela época. As atividades cíclicas, como plantio e colheita de 

alimentos, eram determinadas pelo surgimento ou desaparecimentos de alguns astros e com Astronomia 

própria, os índios brasileiros definiam a contagem de dias, meses e anos, a duração das marés, a chegada das 

chuvas, desenhavam no céu história de mitos e seus códigos morais, fazendo do firmamento esteio de seu 

cotidiano (AFONSO, 2006). Esses conhecimentos são encontrados normalmente em registros arqueológicos 

(pinturas rupestre) e na tradição oral dos povos indígenas contemporâneos. 

 É evidente, no entanto, que nem todos os grupos indígenas, mesmo de uma única etnia, atribuem 

idêntico significado a um determinado fenômeno astronômico específico, e a razão disso está no fato de cada 

grupo ter sua própria estratégia de sobrevivência (AFONSO, 2006). Para Fonseca, Pinto e Jurberg (2007, p. 5) 

o conjunto de entendimento, interpretações e significados fazem parte de uma complexidade cultural que 

envolve linguagem, sistema de nomes e classificação, modos de uso de recursos naturais, rituais, 

espiritualidade e maneiras de ver o mundo. Desse modo, 

 

o conhecimento da relação Terra/Céu mostra-se particularmente relevante para a vida de povos 
indígenas, dado que a relação tempo-espaço-vida pauta-se pela inteligibilidade (classificação, 
nomeação, ritualização) dos fenômenos meteorológicos (tempo de chuva, seca, movimento e 
formação de nuvens, passagem das estações, movimento dos ventos e das marés), bem como 
daqueles de ordem celeste, tais como, dia/noite, fases da lua, eclipses, cometas, constelações, 
configurações do céu relativamente a duas variáveis: posição geográfica da observação e 
período do ano. O cotidiano tribal depende dos dados observacionais e experimentais que essa 
leitura do mundo fornece. (BORGES, s/d, p. 4). 

 

 É a partir desses conhecimentos que os indígenas, visando a sua sobrevivência, além de transformar 

a natureza, estabelece uma relação sociocultural em forma de sequências ordenadas de eventos (plantio, 

colheita, caça, pesca, festas e rituais), mediante as quais encontram-se representadas as relações entre 

tempo social e o tempo cósmico, as quais, por sua vez, determinam um conjunto de prática e saberes que 

organizam as atividades produtivas e rituais de uma sociedade. Segundo Jafelice (2011, p. 2): 
 

Quando o homem primitivo - ou o índio brasileiro, desde os tempos mais remotos – olhou pela 
primeira vez para o céu, ele certamente ficou assombrado com a beleza e grandiosidade do 
mesmo. Ele ficou maravilhado ao observar o Sol, a Lua, as estrelas e os fenômenos celestes. E 
quando, na sua luta pela sobrevivência contra uma natureza hostil, percebeu como estes astros 
influenciavam fenômenos terrestres ao longo do ano, ele pôde usar esse conhecimento para 
tornar sua vida mais amena e segura. Outros povos, aprendendo com o povo do qual ele fazia 
parte, também puderam usufruir desse conhecimento e das vantagens que este trazia, passando-
o adiante para outras culturas. 

 

 Além dos movimentos aparentes do Sol e da Lua, a composição de figuras, reconhecidas/lembradas 

em grupos de estrelas, as constelações, possibilita a compreensão de ciclos naturais, úteis na decisão dos 

momentos propícios à realização de determinadas tarefas cotidianas (BARROS, 2004). 

 As constelações formam figuras imaginárias, criadas para reunir grupos de estrelas aparentemente 

próximas, visíveis a olho nu, tendo em vista nomear cada uma delas era tarefa difícil (AFONSO, 2006, p. 52). O 
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céu estrelado foi talvez a primeira atividade exploratória dos índios brasileiros conforme apresenta algumas 

inscrições rupestres datadas antes do descobrimento do Brasil. Neste passado recente (levando em 

consideração as civilizações mais antigas), o céu era observado pelos indígenas como sinônimo de medo e 

admiração, espanto e respeito, provocando profundo sentimento de adoração. Os astros eram considerados 

como verdadeiras divindades e o céu sagrado servia de morada aos deuses. Olhando para o céu em noites 

extremamente escuras, os índios pré-cabralinos2 inventaram figuras imaginárias de seres lendários e de 

animais pertencente à fauna brasileira. Cada tribo tinha as suas próprias constelações que serviam como 

calendário, para lembrar épocas do ano e explicar fenômenos naturais que ocorriam a sua volta. 

No Brasil, a arte rupestre dos índios pré-cabralinos são as principais fontes de estudos e as mais 

importantes que conseguiram explicar as antigas constelações indígenas. Em enormes paredes de pedra, 

tribos esculpiam, há mais de quinhentos anos, todas as constelações da esfera celeste. 

 Os conhecimentos adquiridos tradicionalmente ao longo dos anos pelos indígenas permitiram um 

conjunto de entendimento, interpretações e significados que fazem parte de uma complexidade cultural que 

envolve linguagem, sistema de nomes e classificação, modos de uso de recursos naturais, rituais, 

espiritualidade e maneira de ver o mundo. Desse modo, a familiarização do céu é um elemento importante na 

vida desses povos e a criação das constelações demonstra como o contexto cultural é fundamental na 

elaboração e sistematização das formas de representação e conhecimento de cada tribo. Portanto, a 

observação do céu é base de parte substancial do conhecimento indígena e a representação simbólica 

permite um conjunto de valores, costumes e crenças próprias. Segundo Borges (s/d, p. 6), 
 

As representações frequentemente associam as “formas” estelares, bem como de outros corpos 
celestes, as figuras ou elementos do meio ambiente. Esse processo de simbolização é o modo 
próprio como cada sociedade ordena e sistematiza essas relações: “casa da cobra”, “casas de 
maribondo” são exemplos de constelações kayapó; a “onça”, uma constelação conhecida por 
alguns povos do Parque do Xingu, é formada por duas estrelas brilhantes (os olhos da onça) e o 
fundo escuro do céu (o corpo da onça); “seichu”, uma das constelações dos Tupinambá, coincide 
com o conjunto de estrelas (aglomerado estelar) que conhecemos como “Plêiades”. Um bom 
exemplo da diversidade de recortes locais do céu pode ser dado pelo seguinte exemplo: ao 
conjunto estelar, que em nossa cultura associamos a um escorpião e a uma balança, “Escorpião” 
e “Libra”, os Tapirapé associam “Uma roda de crianças comendo o rato”, enquanto que os 
Barasâna o associam a uma “Taturana com cabeça de jaguar”. 

 

 É comum entre os diversos povos indígenas brasileiros observarem o céu e enxergarem nele as mais 

diversas representações daquilo que conhecem, ou seja, um céu imaginado cheio de figuras de animais 

conhecidos de sua cultura. Sem dúvida a observação do céu está na base dos conhecimentos desses povos, 

pois nota-se que são profundamente influenciados pela precisão do desdobramento cíclicos de certos 

fenômenos celestes, tais como o dia e a noite, as fases da lua e as estações do ano. Eles observam os grupos 

de estrelas, as constelações, ao anoitecer com o intuito de as utilizarem como calendário e orientação 

geográfica até mesmo para garantir a sua sobrevivência. 

 Para aqueles admiradores (índios e não índios) da Astronomia que pretendem contemplar o céu 

indígena e a observação dos movimentos cíclicos das constelações indígenas, devem obedecer a regras 

básicas segundo Barros (2004, p. 5): adotar como ponto, ou área de observação, uma pequena parcela do 
                                                 
2 Refere-se ao período de tempo antes de Pedro Álvares Cabral, navegador português, dito o descobridor do Brasil. 
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céu, em geral, próximo ao horizonte leste; e o horário das observações deve ser sempre o mesmo. Na 

perspectiva de conhecer e identificar as constelações indígenas, Afonso (2009, p. 3) aponta três aspectos 

básicos que as diferem das concepções exteriores ocidentais: 
 

 Primeiro, as principais constelações ocidentais registradas pelos povos antigos são aquelas que 
interceptam o caminho imaginário que chamamos de eclíptica, por onde aparentemente passa o 
Sol, e próximo do qual encontramos a Lua e os planetas. Essas constelações são chamadas 
zodiacais. As principais constelações indígenas estão localizadas na Via Láctea, a faixa 
esbranquiçada que atravessa o céu, onde as estrelas e as nebulosas aparecem em maior 
quantidade, facilmente visível à noite. 
 

 Segundo, os desenhos das constelações ocidentais são feitos pela união de estrelas. Mas, para os 
indígenas, as constelações são constituídas pela união de estrelas e, também, pelas manchas 
claras e escuras da Via Láctea, sendo mais fáceis de imaginar. Muitas vezes, apenas as manchas 
claras ou escuras, sem estrelas, formam uma constelação. A Grande Nuvem de Magalhães e a 
Pequena Nuvem de Magalhães são consideradas constelações. 
 

 O terceiro aspecto que diferencia as constelações indígenas das ocidentais está relacionado ao 
número delas conhecido pelos indígenas. A União Astronômica Internacional (UAI) utiliza um total 
de 88 constelações, distribuídas nos dois hemisférios terrestres, enquanto certos grupos 
indígenas já nos mostraram mais de cem constelações, vistas de sua região de observação. 
Quando indagados sobre quantas constelações existem, os pajés dizem que tudo que existe no 
céu existe também na Terra, que nada mais seria do que uma cópia imperfeita do céu. Assim, 
cada animal terrestre tem seu correspondente celeste, em forma de constelação. 

 

 Como são diversos os povos indígenas espalhados por todo território nacional e são muitas as 

constelações privilegia-se neste caderno, a fim de ilustrar, algumas das principais utilizadas no cotidiano de 

três povos indígenas e que foram coletadas em trabalhos acadêmicos cujos pesquisadores tiveram contato 

direto com os grupos: Guarani (AFONSO, s/d; FONSECA, PINTO e JURBERG, 2007), Tembé-Tenetehara (BARROS, 

2004) e Tukano (CARDOSO, 2007). 

 

 

1.1 Constelações indígenas brasileiras 
 

 Constelações são agrupamentos aparentes de estrelas os quais os astrônomos da antiguidade 

imaginaram formar figuras de pessoas, animais ou objetos. Numa noite escura, pode-se ver entre 1000 e 1500 

estrelas, sendo que cada estrela pertence a alguma constelação. As constelações nos ajudam a separar o céu 

em porções menores, mas identificá-las é em geral muito difícil. Então! Como os indígenas brasileiros 

descrevem suas constelações? A seguir serão descritas algumas das principais constelações dos povos 

Guarani, Tembé-Tenetehara, Tukano e Bororo. 

 Por meio de uma revisão de literatura nos trabalhos de Afonso (s/d) e Fonseca, Pinto e Jurberg 

(2007) foi possível catalogar e descrever as seis principais constelações dos índios Guarani apresentadas 

por esses pesquisadores. São elas: 

 

 Cruz (Kuruxu): abrange a constelação do Cruzeiro do Sul, menos a estrela intrometida. 
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 Arapuca (Aka’e Korá): abrange as constelações de Andrômeda, e as estrelas Metallah (Alfa do 

triângulo) e a 41 da constelação de Áries. 

 Homem Velho (Tuya’i): essa constelação é formada pelas constelações ocidentais de Touro, Órion e 

o aglomerado das Plêiades. Quando surge totalmente ao anoitecer, no lado Leste, indica o início do 

verão para os índios do sul do Brasil e o início da estação chuvosa para os índios do norte. 

 

 
Figura 1: Representação computacional das constelações ocidentais e da constelação do homem velho. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 Veado (Guaxu): situa-se em uma região que abrange as constelações ocidentais Cruzeiro do Sul, 

Vela, Mosca e Carina. Quando surge ao anoitecer, no lado Leste, indica uma estação de transição 

entre o calor e o frio para os índios do sul e entre chuva e a seca para os índios do norte do Brasil. 

 

 
Figura 2: Representações computacionais comparando as constelações ocidentais e do veado. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 Anta (Tapi’i) do Norte: fica na região do céu limitada pelas constelações ocidentais Cisne e 

Cassiopeia. Ela é formada utilizando, também, as estrelas da constelação Lagarta, Cefeu e 

Andrômeda. Na segunda quinzena de setembro, a Anta do Norte surge ao anoitecer, no lado leste, 

indica uma estação de transição entre frio e calor para os índios do sul e entre seca e a chuva para 
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os índios do norte do Brasil. A Via Láctea é chamada de Caminho da Anta devido, principalmente, à 

constelação da Anta do Norte. 

 

 
Figura 3: Do lado esquerdo as constelações ocidentais e do lado direito a representação computacional da constelação da Anta 

para a cultura Guarani. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 Ema (Guyra Nhandu): essa constelação fica na região do céu limitada pelas constelações ocidentais 

Cruzeiro do Sul e Escorpião. Ela é formada utilizando, também estrelas das constelações Mosca, 

Centauros, Triângulo austral, Altar, Telescópio, Lobo e Compasso. A cabeça é formada pelas estrelas 

que envolvem o Saco de Carvão, uma nebulosa escura que fica perto da estrela Alfa-crucis ou alfa do 

cruziero. O bico da Ema é formado pelas estrelas Alfa Muscae e Beta Muscae. Na segunda quinzena de 

junho, quando a Ema surge totalmente ao anoitecer, no lado leste, indica inicio do inverno para os 

índios do sul e o início da estação seca para os índios do norte do Brasil segundo o autor (AFONSO, 

s/d). 

 

 
Figura 4: Representação das constelações ocidentais e da constelação da Ema para os índios Guarani. Fonte: AFONSO, s/d. 

 

 As nove constelações dos índios Tembé-Tenetehara descritas a seguir foram catalogadas e 

apresentadas no trabalho de Barros (2004). Segundo o pesquisador as constelações Tembé correspondem ao 
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período de transição entre a estação das chuvas e a seca (período de maio a julho), destacando o dia 22 

junho, quando ocorre o início da seca (equinócio de inverno para o hemisfério sul). 
 

 
 

Figura 5: Representação computacional das constelações dos indígenas Tembé-Tenetehara. As constelações seguem padrões 
diferenciados daqueles utilizados pelas civilizações do Mediterrâneo. Fonte: História e Caos, 2014. 

 

 A Ema que come ovos (Wiranu): é formada por partes, de pelo menos três constelações ocidentais, 

entre elas o Escorpião, as patas do Centauro e a constelação da Mosca, além da nebulosa escura do 

Saco de Carvão, situada logo abaixo da Cruzeiro do Sul. 

 Siriema (Azim): essa constelação localiza-se um pouco abaixo da Ema. Azim é constituída por 

manchas claras e escuras da Via Láctea e por partes das constelações de Escorpião, Sargitário e 

Coroa Austral. 

 Duas cruzes no céu (Wirar Kamy): na cosmologia Tembé-Tenetehara, são conhecidas duas cruzes, 

a primeira Wirar Kamy (caminho da cruz, também chamada de a cruz dos mortos), localizada na 

constelação de Órion e a segunda é o Cruzeiro do Sul formada pelas quatro estrelas brilhantes 

dispostas em cruz. 

 Beija-flor (Mainumy): essa constelação é formada por estrelas da constelação ocidental do Corvo. 

Para encontrar o posicionamento do beija-flor, no céu, deve-se recorrer ao Cruzeiro do Sul. Ela se 

apresenta no formato de um quadrilátero, realiza o mesmo deslocamento do Cruzeiro do Sul, sendo 

vista inicialmente no mês de maio e não sendo visível no mês de setembro. 

 Canoa (Yar ragapaw): ela é formada por partes das constelações de Ursa Maior e Leão Menor. 

 Queixo da Anta (Tapi’i Hazywer): é uma constelação localizada na mesma região das Híades (na 

cabeça do Touro), com o formato da letra V. Quando a constelação aparece no lado leste, ao 

anoitecer, inicia a estação das chuvas, mais ou menos por meados de novembro. 

 Jabuti da terra (Zauxihu Ragapaw): está localizada na região da constelação da Coroa Boreal. 
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 Estrelas reunidas (Zahy Tata Pi’i Pi’i): chamada também de sete estrelas ela é conhecida na 

astronomia científica como as Plêiades, uma nebulosa com varias estrelas. 

 Anta (Tap’i): formada em sua maior parte por manchas claras e escuras da Via Láctea, localizada na 

região das constelações de Andrômeda, Lagarto, Dragão, Cefeu e Cassiopeia. 

 

 Os povos Tukano localizados a noroeste da Amazônia reconhecem determinadas constelações em 

uma sequência de posições, formando aproximadamente uma faixa no Céu. Segundo Cardoso (2007) as 

constelações principais, que fazem parte das representações de Tukanos, Tuyukas e Dessanos, obedecem a 

sequência chamada de ciclo principal de constelações ou simplesmente ciclo principal. Essas constelações 

estão associadas a uma variedade significativa de fenômenos que ocorrem concomitantemente na natureza 

ou são culturalmente associadas a elas. A figura 6 representa algumas das constelações Tukano, sendo que 

nove delas pertencem ao ciclo principal e são apresentadas no quadro 1. 

 

 
 

Figura 6: Arte computacional que representa as principais constelações dos povos Tukanos, Tuyukas e Dessanos. Fonte: 

AEITY/ACIMET – editoração gráfica: Renata Alves de Souza. 

 

 Algumas das constelações maiores são subdivididas em partes menores, portanto, afirmar que o 

ciclo principal é constituído somente por essas constelações não é totalmente correto, pois segundo Cardoso 

(2007, p. 130): 
 

O ciclo principal tem nove constelações, mas não se encerra nesse número porque algumas deles 
têm os seus siõka ou (brilhos). Os siõka são as fontes de luz que fazem as estrelas brilhar, 
segundo os Tukanos. São estrelas de brilho destacado em relação às outras ou, eventualmente, 
planetas. É como se as estrelas não tivessem luz própria e refletissem a luz dos siõka. Eles 
funcionam como constelações ou parte delas, em alguns casos, porque estão associados a 
enchentes. Eles não recebem nomes especiais, como as constelações que iluminam. 
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 O quadro 1 apresenta o inicio do ocaso de cada uma das nove constelações do ciclo principal dos 

índios Tukano. 

 
Quadro 1: Ocaso do Ciclo Principal de Constelações Tukano. Fonte: Cardoso, 2007. 
 

 

 

Tukano 

 
 

Português 

 

Área do céu de referência 

dos não índios 

Mês do calendário Juliano-gregoriano (não 

índio) em que a constelação está se pondo 

no Rio Tiquié (aproximado) 

Mhuã Jacundá Estrelas do Aquário Fevereiro – início a meados do mês 
 

Dahsiu 
 

Camarão 
Estrelas do Aquário 

principalmente 

 

Fevereiro – início a meados do mês 

 

 

Yaí 

 

 

Onça 

 
 

Principalmente estrelas da 
Cassiopeia e Perseu 

Março até primeira quinzena (barba e início da 

cabeça da onça). Segunda quinzena de março 
(corpo da onça). Rabo da onça se põe até 

meados para final de abril – bem junto das 

plêiades. 
 

Ñohkoatero 
Conjunto de 

estrelas 

 

Plêiades 
 

Abril – meados para o fim do mês 

 

Waikhasa 
Jirau de 

peixes 

 

Hyades 
Abril/Maio – fim do mês de abril até meados de 

maio 
 

Sioyahpu 
Cabo de enxó 

 

Órion 
 

Maio – meados para o final do mês 
 

Yhé 
 

Garça 
 

Cabeleira da Berenice 
Agosto e setembro – se põe toda a constelação 

 

Aña 

 

Jararaca 

 

Escorpião/Sagitário 
Setembro, outubro e novembro – meados desse 

mês eventualmente até dezembro. 

Pamõ Tatu Águia/Golfinho Dezembro 

 

 A fim de complementar esta pesquisa é preciso também considerar a Astronomia dos índios Bororo 

dando ênfase ao trabalho de Lima (2011) que teve como suporte fontes etno-históricas de meados do Século 

XX. Não diferentemente de outras tribos indígenas os Bororo tem suas atividades diárias e sazonais baseadas 

nas configurações e movimentos da esfera celeste. Tendo como base o trabalho de Fabian (1992) a 

pesquisadora apresenta dados sobre astros, constelações e conhecimentos celestes Bororo.  

 O quadro 2 a seguir é uma reprodução retirada do trabalho de Lima (2011) que faz referência a 

Enciclopédia Bororo (EB, volumes I e II) e nele é possível encontrar astros e planetas Bororo. 

 

Quadro 2: Astros e planetas. Fonte: Lima, 2011. 
 

Nome Identificação Comentários 

 
 

Bika jóku 

 
 

Marte 

Bíka, anu-branco; ji, (d)ele; óku, olho [olho de anubranco]. 

Designação: 1. do olho de anu-branco; 2. do planeta Marte, 

vermelho como olho de anubranco. (EB I: 275 e 611) 
 

 

Ikóro 

qualquer estrela ou planeta 

que, segundo as estações, 

costuma aparecer de 
madrugada no horizonte. 

 

 

Esta forma é muito usada também nos cantos (EB I: 612) 

 
 

 
 

Há uma lenda [EB II:473-475] que narra que os corpos celestes 

não são nada mais do que rostos de meninos bororo que subiram 
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Ikúie estrela ao céu por meio de um cordel. (EB I: 611) 
 

Ikuiéje 
 

Estrela, planeta 
Íku, fio; ie, suf. Poss., ji, (d)ele; é, rosto [rosto dos possuidores do 
fio]. (EB I: 611) 

Ári Lua (EB I: 91) 

 

Ári Reaíwu 
qualquer estrela ou planeta 

que aparentemente 

acompanha a Lua 

Ári, lua; reaíwu, aquilo que vem depois [astro que costuma 

acompanhar a Lua]. 

Conforme as estações e a hora podem ser Vênus, Júpiter ou 

outro. (EB I: 611) 
 

Barógwa 

Tabówu 

Qualquer estrela ou planeta 

que, segundo as estações, 
costuma brilhar de 

madrugada no horizonte 

 

Barógwa, madrugada; tu, ela; abo, com; wu, aquele [aquele astro 

que aparece de madrugada]. (EB I: 611) 

Ikuiéje Kuriréu 
 

Vênus 
Ikuiéje, estrela; kuriréu, o grande [grande estrela]. (EB I: 612) 

Ikuiéje 
ukigaréu 

Designação genérica de 
qualquer cometa 

Ikuiéje, estrela; u, ela; kigaréu, o cornudo [estrela cornuda]. (EB I: 
612) 

 

Jekuriréu 
 

Vênus 
Ji, (d)ele; é, rosto; kuriréu, o grande [grande face]. (EB I: 612) 

 

Kuiéje 
Astro (exceto o Sol e a Lua) “Kuiéje: ? nígua (Pulex penetrans); pulga indistintamente.” (EB I: 

758) 
Kuiéje kuriréu 

 

Vênus 
 

(EB I: 758) 

Méri Sol (EB I: 791) 
 

Okóge jóku 
 

Aldebarã 
Okóge, peixe dourado; ji, (d)ele; óku, olho [astro bonito como olho 

de dourado]. (EB I: 612) 

Tuwagóu Designação de certa estrela 

(EB I: 958) 

“não nos foi possível identificar esse astro” (EB I: 612) 

Ikuiéje-doge 

Erugúdu 

 

“Galáxia” (Via-láctea) 
Ikuiéje, estrelas; doge, suf. Pl.; e, (d)elas; rugúdu, cinza [cinza de 

estrelas i.e. cinza formada de estrelas]. (EB I: 612) 

 

 As constelações também estão presentes na cultura Bororo. Segundo Fabian (1992: 92 apud Lima, 

2011) as constelações mais utilizadas pelos Bororo para marcar as horas da noite são o Cruzeiro do Sul e as 

Plêiades. O quadro 3 apresenta algumas constelações e manchas sidéreas Bororo apresentadas no trabalho 

de Lima (2011). 

 
Quadro 3: Constelações e manchas sidéreas Bororo. Fonte: Lima, 2011. 
 

Nome Identificação Comentários 

 
 

 
 

Akíri-dóge 

 
 

 

Plêiades 

“Penugem Branca” 
(constelação) 

Akíri, penugem branca; doge, suf. Pl. [aglomerado 
de estrelas semelhante a branca penugem]. (EB I: 
612) 
 

“Esta constelação em fins de junho, antes da aurora, aparece no 

horizonte e anuncia aos bororo a marcha adiantada da estação 
seca.” (EB I: 296) 
 

“Akíri: Designação da penugem branca de qualquer ave (EB I: 44) 
 
 

Báce Iwára 
Arége 

 
 

Cinto de Órion (constelação) 

Báce, garças; Iwára, vareta; áre, possuidor; ge, suf. 

Pl. [estrelas brancas enfileiradas em linha reta como uma 
vareta]. (EB I: 612) 
 

Descrita como filhotes de garças no mito “Origem 
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do nome de algumas estrelas” (CA, 1942: 253-254) 
 

Ba Páru 

Kadóda 
Jebáge 

 

Algumas estrelas da 

constelação da Ursa Maior 
(constelação) 

Ba, aldeia; Páru, início; Kadóda, lugar onde se corta algo; ji, ele; 
éba, para; ge, suf. Pl. [cortadores 
do oeste da aldeia]. 
 

“Não pudemos esclarecer a significação da 

etimologia.” (EB I: 612) 
 

Pári Bopóna 
Coxa de Ema 
Alfa e Beta do 

Centauro 
(constelação) 

Pári, ema; bopóna, coxa [coxa de ema]. É uma constelação de 
duas estrelas que correspondem a alfa e beta do Centauro. São 

assim chamadas porque servem como que de perna para o pári 
burea. (EB I:: 612 e 860) 

 

Pári Búrea 
Cruzeiro do Sul 
Pegada da Ema 

(constelação) 

 

Pári, ema; búrea, pegada [pegada de ema]. (EB I: 
614) 

 

Úpe 
 

Tartaruga (constelação) 
Algumas de suas estrelas pertencem à constelação 
do Escorpião; (EB I: 614) 
 

Úpe: tartaruga aquática (quelonius). (EB I: 960) 

 

Uwái 
 

Jacaré (constelação) 
Constelação nas proximidades de Orion. (EB I: 

614) 
 

Uwái: jacaré (Caiman gen.). (EB I: 961) 
 
 

Pári 

 

Ema 

(“mancha sidérea”) 

“É um conjunto de manchas, ocupando grande parte da abóbada 

celeste, semelhante a uma ema correndo cuja cabeça está perto 

do Cruzeiro do Sul”. (EB I: 614) 
 

Pári: Ema (Rhea americana). (EB I: 859) 
 

Káia 
Pilão 

(“mancha sidérea”) 

Mancha semelhante na forma a um pilão bororo. 

(EB I: 614) 
 

Kaibóri 
Mão-de-pilão 

(“mancha sidérea”) 

Mancha semelhante a uma mão-de-pilão. (EB I: 

614) 

 

 Apresenta-se uma citação importante no trabalho de Lima (2011) a respeito dos conhecimentos dos 

Bororo que resume a base de seus conhecimentos astronômicos: 
 

“Os bororo conhecem o nome de várias estrelas, planetas e constelações. Numa lenda [EB II: 473-
475] explica-se como os espíritos Kogaekogáe-doge tenham ensinado aos índios as denominações 
dos astros e das constelações. Ordinariamente suas constelações são de quatro ou cinco 
estrelas apenas, aparentemente bastante próximas umas das outras. Quando não há luar 
servem-se delas para determinarem as horas da noite.” (EB I: 611 apud LIMA, 2011, p. 4) 

 

 A figura 7 representa algumas das constelações Bororo: a) Uwái (jacaré), b) Jerigígi (cagado), c) 

Báce Iwára Arége (cinto de Órion), d) Boeíga Kuriréu (Espingarda maior), e) Pári Bopóna (coxa de Ema), e f) 

Úpe (tartaruga). 
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Figura 7: Representação artística das constelações Bororo. Fonte: Lima, 2011. 

 
 

1.2 Observatório solar indígena 
 

 A observação do céu pelos índios brasileiros não se restringe apenas na contemplação das 

constelações, pelo contrário, eles também associam os movimentos aparentes do Sol para determinar, o meio 

dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano utilizando o gnômon, que consiste de uma haste cravada 

verticalmente no solo, da qual se observa a sombra projetada pelo Sol, sobre o terreno horizontal (AFONSO, 

2009, p. 2). 

 Segundo esse autor, um tipo de gnômon indígena, encontrado em diversos sítios arqueológicos 

situados no Brasil, é constituído de uma rocha, pouco trabalhada artificialmente, com cerca de 1,50 metros de 
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altura, aproximadamente em forma de tronco de pirâmide e talhada para os quatros pontos cardeais. Ele 

aponta verticalmente para o ponto mais alto do céu (chamado zênite), sendo que as suas faces maiores ficam 

voltadas para a linha norte-sul e as menores para leste-oeste.  
 

 

 Em volta do gnômon indígena há rochas menores chamadas de seixos que formam uma 

circunferência e três linhas orientadas para as direções dos pontos cardeais e do nascer e pôr do sol nos 

dias de início de cada estação do ano (solstício e equinócio). Esse monumento de rochas, constituído pelo 

gnômon e pelos seixos é chamado de observatório solar indígena, devido à sua relação direta com os 

movimentos aparentes do Sol (AFONSO, 2009). 

 Não há como saber ainda, ao certo, se a prática da montagem de observatórios solares indígenas era 

amplamente disseminada entre os índios que ocupam o território brasileiro ou mesmo a América do Sul no 

passado. No entanto, essa proposta, vista do ponto de vista didático pode estimular um diálogo entre a sabida 

produção de relógios solares desde a Antiguidade Ocidental e as práticas sul americanas de acompanhamento 

sistemático das posições do Sol e da Lua com relação às estrelas ou outros referenciais representativos na 

superfície terrestre.  

 

 

1.3 Mitologia indígena brasileira 
 

 A mitologia indígena também tem a sua importância na cultura desses povos, pois, segundo Leopoldi 

(1990, p. 9) ela tem sido o terreno mais fértil no que diz respeito a informações relacionadas ao campo da 

Etnoastronomia. É evidente, o que se colhe nos relatos mitológicos não são precisamente conhecimentos 

astronômicos dos grupos indígenas enquanto tais. Os mitos astronômicos, por sua própria natureza, 

incorporam ideias e concepções relativas à Astronomia que se fragmentam e se dispersam nos episódios da 

narrativa mítica, além de frequentemente se inserir nela de maneira não explícita (LEOPOLDI, 1990). Na 

Figura 8: “Observatório Solar Indígena” que permite a visualização do movimento aparente do Sol e de constelações de diversas 

etnias indígenas. Fonte: MUSA (esquerda) e Sciam Brasil (direita). 
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mitologia indígena, a presença do Sol e da Lua é de uma recorrência basicamente significativa. No entanto, 

embora os mitos sirvam não somente para justificar existências (explicar e prever os fenômenos naturais), 

mas também para passar conhecimentos às próximas gerações. 

 

 

1.4 Considerações finais 
 

 É certo, no entanto, que cada povo indígena brasileiro é dono de universos culturais próprios e se 

tornaria extremamente arriscado uma tentativa de descrever neste caderno a Astronomia praticada por 

essas variadas culturas presentes no Brasil em um contexto tão amplo. Acredita-se, no entanto, que a 

Etnoastronomia indígena brasileira é um importante instrumento que poderá contribuir para exemplificar 

outra forma de construção da ciência, como também, para o reconhecimento dos saberes de outras culturas. 

Portanto, deve-se ressaltar o devido valor pedagógico que o ensino de Astronomia indígena poderá 

desempenhar no Ensino Básico, por se tratar de um assunto que permite a compreensão da diversidade 

cultural e dos fenômenos da natureza. 

 O aspecto da diversidade cultural já seria suficiente para defender a ideia de inserções da AIB no 

ambiente escolar, mas podemos ainda refletir sobre outras questões. Projetos multidisciplinares ou mesmo 

interdisciplinares parecem ser mais simples quando feitos entre disciplinas da mesma área de 

conhecimentos. Em outras palavras, História, Geografia e Sociologia, por exemplo, interagem de maneira mais 

fácil porque têm referenciais teóricos que podem convergir pelo fato das disciplinas serem do campo das 

ciências humanas. Coisa similar acontece com a Física, Matemática, Química e Biologia, entre outras, como a 

própria Astronomia. Levar a astronomia cultural para a sala de aula permite exercitar diálogos mais amplos, 

verdadeiramente interdisciplinares pelo fato de existir referenciais teóricos diversificados das áreas de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias. 

 

 

Anotações: 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.  
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PARTE II: ATIVIDADES DIDÁTICAS 
 

 
2. ENSINO DE ASTRONOMIA E METODOLOGIA 
 

 Esta seção propõe para o Professor diversas atividades que envolvem pesquisas em diferentes 

instrumentos didáticos, como também, sugere que sejam realizados trabalhos individuais ou em pequenos 

grupos, para que os estudantes compartilhem o conteúdo adquirido, troquem informações, debatam, opinem e 

construam seus próprios conceitos. Além de atividades desenvolvidas em sala de aula e fora dela, há 

sugestões de leituras complementares, sítios da Internet e algumas saídas de campo. 

 

 

2.1 Colocando em prática 
 

 Atividade I – Cosmologias indígenas brasileiras3 

 

 Apensar de existirem variados mitos de criação do Universo contados por diversas culturas, como a 

cosmologia egípcia e a grega, os indígenas do Brasil também tiveram as suas explicações sobre a origem do 

mundo. A seguir é apresentado um mito dos índios kaiapós. 

 
“A nação indígena dos Kaiapós habitavam uma região onde não havia o Sol 
nem a Lua, tampouco rios ou florestas, ou mesmo o azul do céu. 
Alimentavam-se apenas de alguns animais e mandioca, pois não 
conheciam peixes, pássaros, ou frutas. 
Certo dia, estando um índio a perseguir um tatu-canastra, acabou por 
distanciar-se de sua aldeia. Inacreditavelmente, à medida que o índio se 
afastava, sua caça crescia cada vez mais. 
Já próximo de alcançá-lo, o tatu rapidamente cavou a terra, 
desaparecendo dentro dela. Sendo uma cova imensa, o indígena decidiu 
seguir o animal, ficando surpreso ao perceber que, ao final da escuridão, 
brilhava uma faixa de luz. Chegando até ela, maravilhado, viu que lá existia 
um outro mundo, com um céu muito azul, e o sol a iluminar e aquecer as 
criaturas; na água, muitos peixes coloridos e tartarugas. Nos lindos 
campos floridos, destacavam-se as frágeis borboletas; florestas 
exuberantes abrigavam belíssimos animais e insetos exóticos, contendo 
ainda diversas árvores carregadas de frutos. Os pássaros embelezavam 
o espaço com suas lindas plumagens. 
Deslumbrado, o índio ficou a admirar aquele paraíso, até o cair da noite. 
Entristecido ao acompanhar o pôr do Sol, pensou em retornar, mas já 
estava escuro… Novamente surge à sua frente outro cenário 
maravilhoso: uma enorme Lua nasce detrás das montanhas, clareando 
com sua luz de prata toda a natureza. Acima dela, multidões de estrelas 
faziam o céu brilhar. Quanta beleza! E assim permaneceu, até que a Lua se foi, surgindo novamente o Sol. 

                                                 
3 Esta atividade foi retirada do livro Física em contextos: pessoal, social e histórico: movimento, força, astronomia: volume 1 / 
Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira… [et al.]. – 1. ed. – São Paulo: FTD, 2011, p. 38-39 (com adaptações). 

Ilustração: Walde-Mar de Andrade e Silva 
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Muito emocionado, o índio voltou à tribo e relatou as maravilhas que viera a conhecer. O grande pajé Kaiapó, diante do entusiasmo 
de seu povo, consentiu que todos seguissem um outro tatu, descendo um a um pela sua cova através de uma imensa corda, até o 
paraíso terrestre. Lá seria o magnífico Mundo Novo, onde todos viveriam felizes”. 
 

Walde-Mar de Andrade e Silva. Lendas e mitos de índios brasileiros. São Paulo: FTD, 1997. p. 12. 
 

 Após a leitura desse mito Kaiapó, proponha para os estudantes a produção de um texto sobre os 

pontos semelhantes entre esse conto e as mitologias de outras culturas. Por meio de pesquisa em livros, 

revistas ou na internet, sugira a busca de outros mitos indígenas brasileiros sobre a criação do mundo. O 

interessante é que a produção do texto empregue a modalidade padrão da língua portuguesa. Proponha 

também que escrevam um pequeno mito de criação do Universo. 

 

 

 Atividade II – Construindo um observatório solar indígena4 
 

Resumo da atividade: Sugere-se que essa atividade seja realizada em grupo. Construir um observatório solar 

indígena para obter a hora local e os pontos cardeais. Para facilitar a montagem, alguns procedimentos e materiais 

foram substituídos. 

 

Dica 1: A construção de um Gnômon é muito simples, pois consiste apenas na fixação de uma haste no chão, de forma 

perpendicular, em uma área que receba luz do Sol algumas horas antes e depois do meio-dia. Porém essa atividade 

exige um acompanhamento prolongado, de manhã e de tarde. Por isso, a atividade pode ser planejada e desenvolvida 

nesses dois momentos, ou como tarefa para que os estudantes a realizem em casa. Também é possível que o professor 

vá à escola no turno contrário dos estudantes e registre as marcas necessárias nesse turno, e, depois, continue as 

marcações no turno em que estão na escola. Assim, todos podem observar a atividade de maneira completa. 

 

Dica 2:  Gnômon também pode ser construído de maneira fixa na escola (um haste de concreto, por exemplo) ou 

aproveitando-se uma haste já existente (como um mastro de bandeira) realizando as marcas das sobras com tinta 

permanente (e as datas que foram realizadas).  

 

Dica 3: Em volta do Gnômon indígena coloque rochas menores (seixos) em forma de uma circunferência e três linhas 

orientadas para as direções dos pontos cardeais e do nascer e pôr do Sol nos dias do início de cada estação do ano 

(solstícios e equinócios). Esse monumento de rochas, constituído pelo Gnômon e pelos seixos, de Observatório solar 

indígena, devido à sua relação com os movimentos aparentes do Sol (AFONSO, 2009, p. 2). 

 

Atividade: 

 Primeiramente escolha um terreno sem inclinação, portanto, na horizontal em sua escola ou outro ambiente. 

Espete uma haste vertical na superfície. A haste, bastante reta, deve ser fincada bem “em pé”, o que é fácil com a ajuda 

de um fio de prumo (barbante e pedrinha). O Gnômon é utilizado para marcar as horas do dia. Mas, nesta atividade, 

você vai usá-lo, também, para determinar os pontos cardeis. 

                                                 
4 Esta atividade foi retirada do livro: O Céu / Rodolpho Caniato. Campina: Átomo, 2011, p. 16-19 (com adaptações). 
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 Você deve montar o seu aparelho a céu aberto, isto é, num lugar em que a luz do Sol projete a 

sombra da varinha pela manhã e à tarde. De manhã, logo depois da saída do Sol, as sombras da haste estão 

muito compridas. Com o passar das horas, a sombra vai encurtando e, ao meio-dia solar, ela é menor. Depois 

disso, ela vai novamente aumentando, até cair da tarde. Marque alguns pontos extremos da sombra da varinha 

durante a manhã. 

 

Figura 9: Esquema da montagem do Gnômon e observação dos pontos cardeais através dele (à direita). Observatório solar 

indígena (esquerda). Fonte: Portal do professor/MEC e Casa da ciência/UFRJ. 

 

 Em cada caso, assinale o ponto extremo da sobra e, em seguida, trace sobre o chão uma 

circunferência centrada no pé da haste e com raio igual ao comprimento da sombra, o que pode ser feita com 

o uso de um barbante amarrado ao pé da haste. Procure fazer, pelo menos, duas ou três observações pela 

manhã. Durante a tarde, a sobra irá atingir 

cada uma das circunferências novamente. 

Assinale, então, os pontos em que a sombra 

volta a tocar cada circunferência (você deve 

fazer à tarde tantas observações quantas fez 

pela manhã). 

 Agora, você dispõe de pares de raios 

de diferentes circunferências. Cada par de 

raios compreende um certo ângulo. Esses 

ângulos são diferentes para os diferentes 

pares. Determine o raio bissetor, ou 

simplesmente a bissetriz, do ângulo de cada 

par. 

 Você percebeu que todos esses ângulos têm a mesma bissetriz? Essa bissetriz comum recebe o 

nome de linha meridiana. Ela indica a direção norte-sul. A direção perpendicular a ela é fácil de determinar: a 

Figura 10: As sombras projetadas pelo gnômon ao longo do dia. 

Imagem: Internet - reprodução. 
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leste-oeste. Se você quiser deixar marcada a linha meridiana, crave sobre ela, no chão, uns pregos ou 

piquetes de madeira, ou qualquer outra coisa que seja permanente. 

 Conforme a figura ao lado, as horas indicadas estão, em relação à haste, sempre em oposição ao Sol, 

sendo que as sombras possuem os maiores comprimentos quando o Sol nasce e se põe, enquanto o menor 

comprimento da sombra acontece ao meio-dia, maneira pela qual essa hora é definida. Esse movimento do Sol 

que causa a variação do comprimento da sombra do relógio solar é conhecido como movimento diurno 

aparente e, na medida em que acontece, muda sua altura. O Sol mais alto acontece a uma altura de 90˚, 

enquanto no nascer e no pôr do Sol sua altura é de 0˚. No final da tarefa você poderá questionar seus 

estudantes da seguinte forma: durante um ano todos os dias são iguais? O que isso pode acarreta na 

montagem do relógio solar? 

 

 

 

 Atividade III – Utilizando o Stellarium 

 

 O Stellarium é um aplicativo gratuito que simula a abóbada 

celeste em tempo real. Ou seja, com ele você Professor pode observar 

estrelas, constelações, planetas, aglomerados, nebulosas e muito mais, 

tudo através da tela do computador, em 3D, e como se você estivesse no 

chão, ao ar livre, olhando para o céu. 

 A simulação é rica em detalhes e, além de exibir diversas 

informações acerca de todos os corpos celestes, o Stellarium permite 

regredir ou avançar no tempo através de um sistema de datas e horários 

muito eficiente.  

 Se você tem a curiosidade de saber o nome das constelações de 

outras culturas, a nova opção “Starlore” do Stellarium possibilita que veja 

o nome que as constelações possuem para diferentes povos, como os chineses, egípcios, coreanos, Tupi-

guarani e muitos outros. 

 Por ser um aplicativo livre, o Stellarium pode ser facilmente adquirido e sem custos no seguinte sítio 

da Internet: http://www.stellarium.org/pt/. A sua Instalação é simples e não é necessário um computador 

com uma configuração avançada, sendo possível utilizá-lo na maioria dos computadores pessoais encontrado 

nos laboratórios de informática das escolas. 

 

Resumo da atividade: Nessa atividade sugere-se que o Professor leve seus estudantes para o laboratório de 

informática da Escola e ensine-os a manipularem o Stellarium e, em seguida propor que observem e anotem 

algumas das principais constelações simuladas pelo aplicativo. É importante verificar durante a aula se em 

algum momento há questionamento por parte dos estudantes se o aplicativo simula alguma constelação 

indígena brasileira.  

 Em um segundo momento da aula apresente aos estudantes a Janela de opções do céu e de 

visualização (F4) selecionando a opção Cultura estelar. Nessa opção listará uma série de culturas incluindo a 

http://www.stellarium.org/pt/
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Tupi-guarani. Solicite aos estudantes que observem e anotem as constelações indígenas brasileiras 

disponíveis no aplicativo e pesquisem informações na Internet sobre os mitos que estão na origem do seu 

nome e se existem outras constelações além das apresentadas. 

 Como atividade para casa solicite que escolham uma região do céu e crie uma imagem no formato 

jpg. Abra o “Paint” com a imagem e inverta as cores para poder ser impresso: na impressão da região do céu 

escolhida desenhe a sua própria constelação, unindo com linhas retas os astros visíveis cuja forma seja 

idêntica a de um animal, um objeto, etc. 

 

 

 Atividade IV – Para assistir, pesquisar e debater 

 

 

Vídeo: Tupinanquim em vigília pra ver o cometa 

Diretor: Erickson Artmann  

País: Brasil 

Ano: 2007 

Duração: 3 minutos e 26 segundos 

Sinopse: O Tupinanquim é um garoto indígena que mora em 

Itaquessaba, cidade fictícia inteiramente inspirada nas grandes 

e pequenas aldeias dos Campos Gerais no Paraná. A animação 

mostra o personagem Tupinanquim aguardando ansiosamente a 

passagem do cometa McNaught, que ficaria visível a oeste, no 

início da noite. 

 

Para assistir o vídeo utilize um dos link’s abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=E01-AYOqZZc 

http://users3.jabry.com/artmann/Tupi_Vigilia.swf 

 

 

 Após assistirem ao vídeo proponha um debate em que o objetivo é discutir os pontos positivos e 

negativos acercar da influência cultural que pode ter ocorrido no hábito cotidiano do pequeno indígena. Você 

poderá dá inicio fazendo alguns questionamentos do tipo: Qual o local mais adequado para se observar um 

fenômeno astronômicos, na aldeia indígena ou na cidade? Será que o céu noturno de uma cidade pode afetar a 

observação da passagem do cometa? O uso de um instrumento de observação astronômica faz parte do 

costume de um povo indígena? 

 

Resumo da atividade: o interessante é que a turma se divida em dois grupos: um vai expor as vantagens, e o 

outro, as desvantagens de um indígena passar a morar em uma cidade grande, a influência cultural que ele 

sofrerá, e a observação do cometa ou de outros astros – ponto de partida do personagem Tupinanquim que 

desencadeia a história do vídeo. Procure ao máximo fazer que o debate esteja sempre direcionado ao tema 

Astronomia. 

http://www.youtube.com/watch?v=E01-AYOqZZc
http://users3.jabry.com/artmann/Tupi_Vigilia.swf
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1ª etapa: preparação. Os integrantes das equipes se organizam para reunir diferentes argumentos favoráveis 

à posição que lhes cabe no debate, além de também se prepararem para responder aos argumentos do outro 

lado. Durante a pesquisa, é interessante que o professor oriente os estudantes a levar informações de 

natureza variada, reunindo, por exemplo, desde tópicos relacionados a poluição luminosa, constelações 

quanto à Astronomia em geral.  

 

2ª etapa: debate. Como num debate eleitoral, a discussão é organizada a partir de perguntas, réplicas e 

tréplicas, em quantidade a definir a partir do tempo disponível para a atividade. Professores de outras 

disciplinas podem ser convidados para assistirem à discussão e também participarem com perguntas. 

 

 

 Atividade V – Noite de observação astronômica 

 

 A observação astronômica amadora geralmente faz-se ao ar 

livre, em locais que são escolhidos não por serem especialmente 

acolhedores, mas sim pela a quantidade e qualidade do céu que 

proporciona. Com o objetivo de contribuir com as aulas teóricas sobre 

Astronomia e Astronomia indígena sugere-se ao Professor uma saída 

de campo para um lugar afastado da cidade e que permita realização 

de uma noite de observação astronômica. Esta proposta de atividade 

tem como finalidade propiciar aos estudantes uma vivência em 

relação à pesquisa em Astronomia, ainda que em nível amador, por 

meio da observação e coleta de imagens de alguns objetos do sistema 

solar (Lua, Saturno, Júpiter, Marte, constelações). Mais precisamente, consiste em uma noite completa de 

observação do céu numa região rural afastada da poluição luminosa urbana.  

 

Resumo da atividade: Antes de iniciar qualquer tarefa é importante que os estudantes conheçam e localizem 

os pontos cardeais da região onde está sendo realizada a atividade de observação, pois precisam distinguir o 

norte do sul e o leste do oeste. Após a identificação dos pontos cardeais, solicite a eles que observem 

atentamente e de maneira tranquila o céu noturno a olho nu, contemplando a beleza e o mistério do cosmos. O 

olho humano é ideal para observar meteoros, a aurora boreal, ou a conjunção dos planetas (quando dois ou 

mais planetas estão próximos um dos outro no céu) ou mesmo para observar um planeta, a Lua ou identificar 

uma constelação (MARAN, 2011, p. 41). É interessante que durante a observação seja consultado um mapa 

estelar ou um planetário de computador (Stellarium, etc.) para ver quantas das estrelas mais brilhantes 

poderão localizar durante a noite. Depois que realizarem essa etapa, solicite que identifiquem algumas das 

estrelas mais fracas de uma mesma constelação. É essencial que tenham um relógio, um caderno e uma 

lanterna vermelha e fraca para anotarem o que estão vendo. É importante, também, que fiquem atentos aos 

planetas com mais brilho: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. 
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 Da observação a olho nu, podem avançar para outra etapa adicionando instrumentos ópticos para ver 

algumas estrelas e objetos com maiores detalhes. Primeiro faça uso de um binóculo, e então evolua para um 

telescópio. 

 

Roteiro e Questões: Em uma noite sem nuvens, longe da poluição luminosa é possível contemplar o céu 

noturno acompanhando o seu movimento. Nessa atividade solicite aos estudantes que escolham um ponto fixo 

para a sua observação e selecione alguns objetos celestes que sejam de fácil localização. É interessante que 

façam uso do que aprenderam durante a aula teórica, de um mapa estelar e do planetário do computador. 

Peça que localizem algumas das principais constelações. Após a atenta observação solicite que respondam as 

seguintes questões: 

 

1) Quais foram os objetos celestes escolhidos? 

2) Você conseguiu acompanhar o movimento de alguma constelação? Qual (ais)? 

3) Você conseguiu identificar alguma constelação indígena brasileira? Se sim, qual (ais)? 

4) Cite três constelações Greco-romana? 

5) Cite três constelações indígenas brasileira? 

6) É possível observar o céu noturno em sua cidade da mesma forma que observou na zona rural? Por quê? 

7) Durante a noite de observação astronômica o que você achou mais interessante? Justifique sua 

resposta. 

8) Quanto tempo durou a sua observação? 

 

 

 

2.2 Sugestões de leituras 
 

 Livros 

 

A Astronomia indígena 

Eram os índios astrônomos? A Astronomia indígena é um livro que reúne 

anotações de mais de quarenta décadas dedicadas ao estudo dos costumes e 

tradições dos índios do Brasil e à busca da história raras vezes contada. 

Escrita por Luiz Galdino, este livro mostra os registros das contínuas 

observações, em que estrelas e constelações vão se tornando familiares, no 

correr do tempo, bem como na elaboração de equipamentos, incluindo-se 

rústicos observatórios, para identificar solstícios, equinócios e outros 

fenômenos celestes. Editora Nova Alexandria, 1ª Edição, 2011. 
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Astronomia do Macunaíma 

Neste livro o autor Ronaldo Rogério de Freitas Mourão volta-se para o folclore 

ameríndio para abordar mitos e lendas dos povos indígenas relativos aos 

astros e fenômenos celestes. A correlação existente entre lendas indígenas e 

certos aspectos da observação astronômica primitiva serve de ponto de 

partida ao livro. Um excelente livro que trata da astronomia indígena 

brasileira. Editora Itatiaia, 2000. 

 

 
 

 

Os astrônomos pré-históricos do Ingá 

O autor Francisco C. Pessoa Faria em seu livro editado em 1987 desenvolveu 

suas conclusões a respeito de sua tese astronômica, procurando fazer 

relações entre as constelações atuais aos agrupamentos de signos 

artisticamente “moldados” no monólito paraibano. Para isso ele procurou 

responder o que significavam as misteriosas inscrições gravadas nas rochas 

às margens do rio Ingá. Seus autores seriam os índios cariris, os antigos 

navegantes gregos, egípcios ou "deuses astronautas"? Após anos de estudos, 

o autor chegou a uma surpreendente conclusão sobre um dos monumentos 

arqueológicos mais importantes do Brasil. Editora IBRASA. 

 

 

História indígena na sala de aula: Este livro tem como objetivo discutir procedimento para execução de 

projetos de pesquisa, ensino e intervenção no cotidiano escolar, com a abordagem da História e Cultura 

Afro-brasileira e indígena, em virtude da aprovação das leis 10.639/03 e 11.645/08, que preveem a inclusão 

obrigatória destes conteúdos programáticos nos currículos e roteiros disciplinaes. Autor: Adriano Toledo 

Paiva, Editora Fino Traço, 2012. 

 

Os índios e o Brasil - Passado, presente e futuro: O autor mostra como o fenômeno social indígena é 

complexo e fundamental na formação do nosso país. Para compreendê-lo, reconta a História do Brasil com 

um novo enfoque, olhando especificamente para o índio. Também retrata os principais líderes indígenas, o 

pensamento ambientalista, os obstáculos, as formações socioculturais e a questão da identidade. Livro 

imperdível para quem quer conhecer melhor o próprio país. Autor: Mércio Pereira Gomes, Editora Contexto, 

2012. 
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 Revista 

 

Revista Scientific American Brasil: Etnoastronomia 

Esta é a edição especial nº 14 lançada pela Scientific American Brasil, uma 

das revistas mais completas em que destaca a "Etnoastronomia", também 

chamada de astronomia antropológica. A revista aborda como os mais 

diferentes povos observavam e interpretavam a movimentação dos astros 

para orientar seus rituais e organizar as atividades agrícolas. Especialistas 

explicam desde a astronomia dos pioneiros mesopotâmios, gregos e maias, 

passando pelos borongs (tribo aborígene da Austrália) e os índios 

americanos da tribo navajo, até os brasileiros tupis-guaranis, bororos e 

caiapós. Editora Duetto, Edição Especial, 98 p., 2006. 

 

 

 

 Internet 

 

Arqueoastronomia brasileira 

Este é um daqueles raros sítios da Internet, muito interessante e completo que foi desenvolvido pelo 

Astrônomo Germano Bruno Afonso e nele é possível obter informações completas sobre Arqueoastronomia e 

Etnoastronomia dos povos indígenas Brasileiros, seus mitos e lendas, as principais constelações, as artes 

rupestres e muito mais. Indicado para aquele que pretende fazer um trabalho mais detalhado sobre a 

Astronomia indígena brasileira este é o sítio mais aconselhado. O endereço para acesso é:  

http://staff.on.br/maia/AstroPoetas/Tuparetama/arqueoastronomia/index.html 

 

 

 

2.3 Saídas de campo 
 

 Aqui são sugeridas algumas saídas de campo que o Professor poderá realizar juntamente com seus 

estudantes. São locais como museus e memoriais que possibilitam uma maior aproximação da cultura 

indígena. No entanto, as sugestões apresentadas estão localizadas em diversas regiões do Brasil e nesse caso 

a visitação dependerá do local onde a sua escola está inserida. 

 

 

 Observatório Solar Indígena da UEMS 
 

 Inaugurado em 2008, o Observatório Solar Indígena da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 

(UEMS) localiza-se em um espaço de mil metros quadrados em frente ao prédio de administração da 

universidade e próximo a diversas aldeias da cidade de Dourados, onde vivem cerca de 13.000 índios. Nesse 

espaço, são realizadas observações dos movimentos aparentes do Sol, diurno e anual, através da sombra de 

uma haste vertical (gnômon), para determinar o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, 

http://staff.on.br/maia/AstroPoetas/Tuparetama/arqueoastronomia/index.html
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como faziam os indígenas que habitavam o Brasil. A atividade inclui ainda o relato da mitologia desses povos 

relacionada aos astros e suas constelações. O principal objetivo do observatório, que recebe crianças, jovens 

e adultos, é divulgar o conhecimento astronômico das etnias indígenas brasileiras e sua relação com o meio 

ambiente, aspectos da cultura indígena que vêm sendo resgatados por pesquisadores da universidade. 

 

Visitação: das 8h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 

Entrada: franca 

 

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul 

Rodovia Dourados Itahum, km 12, Cidade Universitária 

Dourados, MS, CEP 79804-970 

Tel.: (67) 3902-2360 • Fax: (67) 3902-2364 

 

 

 Museu do índio 
 

 O Museu do Índio, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, tem como objetivo contribuir para uma 

maior conscientização sobre a contemporaneidade e a importância das culturas indígenas. Como instituição 

de preservação e promoção do patrimônio cultural indígena, empenha-se em divulgar a diversidade existente 

e histórica entre centenas de grupos indígenas brasileiros. 

 

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h30 horas. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17 horas. 

Grátis aos domingos. 

 

Rua das Palmeiras, 55. Botafogo 

Rio de Janeiro/RJ - Brasil. CEP 22.270-070.  

Tel: (21) 3214-8700 

Endereço eletrônico: www.museudoindio.gov.br 

 

 

 Memorial dos povos indígenas 
 

 O Memorial dos Povos Indígenas tem como objetivo primordial mostrar a grande diversidade e 

riqueza da cultura indígena de forma dinâmica e viva. Com esse propósito, promove diversos eventos com a 

presença e a participação de representantes indígenas de diferentes regiões do país. 

 

Visitação: Aberto de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.  

Entrada: franca. 

Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti, em frente ao Memorial JK 

Brasília/DF 

Tel.: (61) 3223-3760 ou 3266-5206 
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 Laboratório de línguas indígenas 
 

 O Laboratório de Línguas Indígenas (LALI) é um espaço para a pesquisa científica das línguas 

indígenas brasileiras e para a formação de novos pesquisadores em colaboração com o Programa de Pós-

Graduação em Linguística (mestrado e doutorado) do Departamento de Linguística, Português e Línguas 

Clássicas do Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB). 

 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, ICC Sul, Sala BSS 231 - Asa Norte 

Brasília-DF - CEP 70910-900 

Telefone: (61) 3307-2177 Fax: (61) 3273-0255  

Endereço eletrônico: http://www.laliunb.com.br / e-mail: lali@unb.br 

 

 

2.4 Dicas para os estudantes5 
 

 Professor, você pode recomendar para que seus estudantes entrem no hobby da Astronomia de 

forma gradual, orientando que faça investimento a menor quantia de dinheiro possível até ter a certeza do 

quer fazer. Segue abaixo algumas dicas para que eles adquiram habilidades básicas e os equipamentos 

necessários: 

 

1) Se tiver um computador de última geração, invista em um programa de planetário barato. Comece 

fazendo observações a olho nu no crepúsculo em todas as noites com o céu limpo e antes do 

amanhecer se for uma pessoa madrugadora; 

2) Depois de um ou dois meses de familiarizando com o céu e de descobrir o quanto você gosta, invista 

em um par de úteis binóculos 7x50; 

3) Enquanto continua a observar as estrelas brilhantes e constelações, invista em um atlas estelar que 

mostra muitas das estrelas mais débeis, assim como aglomerados de estrelas e nebulosas; 

4) Entre em um clube de Astronomia na sua região, se possível, e conheça as pessoas que têm 

experiência com telescópios; 

5) Se tudo correr bem, e quiser continuar com a Astronomia – invista em um telescópio de boa 

qualidade e fabricação entre 2,5 e 4 polegadas. 

  

                                                 
5 Estas dicas foram retiradas do livro Astronomia para Leigos / Stephen P. Maran; Tradutor Ricardo Sanovick.  Rio de Janeiro: Alta 
Books, 2011. p. 56 (com adaptações). 
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