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A importância da Astronomia

• “L’Astronomie, (...) c’est elle qui nous a fait une âme capable de comprendre 

la nature.” H. Poincaré



A importância da Astronomia

•Osso descoberto em 1911 por 

Marcel Castanet;

•50 anos após: interpretação 

como um “calendário lunar”;

•Jegues et al., 2006: 

•Reproduz o calendário utilizando 

efemérides do Bureau de 

Longitudes.
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•35.000 a.C. (Cultura Aurignaciana). Contemporâneo das mais antigas 

representações antropomórficas.



A importância da Astronomia

•Ferreira Gullar, FLIP 2010:

•“A linguagem deve nascer com o poema”

•Não é com a Astronomia que nasce grande parte da matemática?

•A Short Account of the History of Mathematics (W. W. Rouse Ball)

•astronomy e astronomical aparecem em 1 a cada 5 páginas!

•Astronomia: poesia do Universo?



Astronomia na Escola



Astronomia na Escola

• Recentemente o sistema educacional brasileiro vem aumentando os 

conteúdos de astronomia no currículo do ensino básico. 

• Isto vai ao encontro das demandas internacionais. Como pudemos perceber 

na IAU 2009 e em todo o esforço internacional para a realização do IYA 2009.



Mapa conceitual curricular



Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)

• Eixo temático: Terra e Universo (Brasil)

• Eixo temático: Terra no Espaço (Portugal)

• Nestes eixos se concentram quase todos os conteúdos de astronomia.



• Estimula a observação, menos para decorar nomes de constelações e mais 

para perceber o movimento dos astros no céu (inclusive do Sol).

• Observação de planetas (olho nu).

• Relacionar constelações visíveis com épocas (estações) do ano.

• Significado histórico da ruptura entre o modelo geocêntrico de Universo e o 

modelo heliocêntrico do Sistema Solar para o pensamento ocidental. 

• Relação entre o mundo vivo terrestre e o eixo, como exemplo: as diferentes 

plantas das estações do ano.

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)



• Sistema Sol-Terra-Lua: primeiras noções de gravidade e marés;

• Primeiros estudos de óptica;

• Visitas a museus, observatórios, planetários, etc.;

• Reconhecer as mudanças na percepção sobre o lugar de cada um no 

Universo: contribuições de grandes cientistas ao pensamento ocidental;

• Ciência como construção humana e avaliar a participação da tecnologia neste 

processo;

• Origem do Planeta Terra e da Vida -> Transição suave para o próximo eixo.

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)



• Um discurso forte dos PCNs, se pauta na possibilidade do próprio professor 

elaborar seus planos de ensino articulando os temas tranversais, eixos 

temáticos e conteúdos disciplinares da forma que melhor lhe convir. 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)





Se não existir atrativo no ensino...



Percebemos pela experiência que o aprendizado 

das ciências exatas pode se tornar muito mais 

atrativo se for feito por meio da astronomia!



O TnE hoje



A rede







Atividades

• Nível iniciante

• Astronomia em dias de chuva

• Uma viagem pelo Céu

• Medindo as dimensões de crateras lunares



Atividades

• Nível intermediário

• Medição de brilho das estrelas - Técnicas Fotométricas

• Nível avançado

• As cores das estrelas;

• Determinação de idade de aglomerados estelares;

• Luas Galileanas e a massa de Júpiter.







Hardware

Telescópio CCD

The Sky CCDSoft

Orchestrate
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Exemplos...

NGC 253

Mares lunares Júpiter e satélites

Cratera TychoNebulosa da Águia (M16)

Nebulosa do Cisne (M17)



Como controlar?

• Via web! 

• Vejamos um exemplo...



Software



Software - PInE



Software - DS9



Software - IRIS





Resultados?

• Escolas participantes ~80 (INPE e IAG/USP)

• Alunos atingidos > 2000 (INPE e IAG/USP) 

• Problema: dados incompletos!

• Relatórios solicitados não são preenchidos (<10%);

• Idéia: Relatório a cada observação diretamente na página web.



O projeto para amanhã



Novidades do projeto

• Software

• Desenvolvimentos no software de processamento de imagem;

• Software de controle avançado.

• Hardware

• Novo telescópio;

• Nova CCD;

• Novo instrumento!



Novo instrumento: All sky

•Novo tipo de atividade: contagem de meteoros!



hoje...



amanhã...



amanhã...



Novidades do projeto

• Mais nós para a rede?





Obrigado!


