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Resumo. Apresentamos neste trabalho uma pequena amostra de experimentos didáticos de baixo 
custo que podem ser usados em sala de aula, ou fora dela, para melhor explicar alguns dos 
fenômenos básicos da astronomia, tais como, o dia e a noite, as estações do ano, os eclipses solares 
e lunares, os tamanhos dos planetas e estrelas, as distâncias dos planetas ao Sol, as leis de Kepler, 
etc. Além disso, apresentaremos uma luneta astronômica que pode ser reproduzida por qualquer 
pessoa, pois usa basicamente lente de óculos, monóculos e tubos de PVC. Para finalizar 
apresentaremos também um resumo dos resultados da VIII Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
de Astronáutica que ocorreu em 2005 e foi organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira e 
pela Agência Espacial Brasileira.  
 
Palavras chaves: Astronomia, Ensino, Experimentos didáticos, Olimpíada de Astronomia e de 
Astronáutica. 
 
1. A luneta com lente de óculos 

 
 

A principal ferramenta de trabalho do astrônomo é o telescópio. O manuseio do mesmo é 
sempre motivo de enorme curiosidade por parte de alunos do ensino fundamental ou médio e até 
mesmo dos respectivos professores. Visando propiciar o acesso destes a uma luneta de fácil 
construção, com materiais alternativos, de fácil localização no comércio, de baixo custo, resistente 
ao manuseio de alunos, simplificamos a montagem de uma luneta construída com lente de óculos, 
de 1 ou 2 graus positivos, e monóculo de fotografia, publicado por Canalle (1994). Esta luneta, a 
qual permite ver as crateras lunares, apresentava como maior dificuldade de construção o tripé e a 
determinação do local de formação da imagem. Neste trabalho estas duas dificuldades foram 
solucionadas, pois substituímos o tripé de madeira por uma simples garrafa PET e o monóculo de 
fotografia (ocular) foi encaixado dentro de uma bucha de redução curta a qual pode deslizar dentro 
de um tubo de PVC até que a imagem se forme na extremidade deste tubo. Desta maneira, a 
montagem inicial que já era simples ficou ainda mais simples, mais barata e mais confortável para o 
uso.  
 
 A construção da luneta descrita por Canalle (1994) está sendo muito útil para muitos 
professores, alunos e demais interessados em astronomia em geral, pois ela é de simples construção, 
usa materiais acessíveis no comércio de quase qualquer cidade do país, é resistente ao manuseio e 
permite ver, em condições adequadas, as crateras lunares. 
 Neste trabalho vamos apresentar uma simplificação no encaixe da ocular e uma grande 
simplificação na construção do tripé. Este é fundamental para o uso da luneta, por isso é 
imprescindível que ele também seja construído.  
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2. As lentes da luneta e seus encaixes 
 
 Os materiais críticos para a construção de uma luneta são as lentes, as quais são difíceis de 
se encontrar e de preços elevados, por isso vamos continuar usando lente de óculos no lugar da lente 
objetiva e um monóculo de fotografia no lugar da ocular. 

A distância focal (f ) da lente é dada, em metros, pela seguinte equação f = 1/(grau da lente). 
Assim, se você quiser lente de 1 m de distância focal, compre a lente de 1 grau, se quiser lente de 
0,5 m de distância focal, compre uma lente de 2 graus, ou seja, a distância focal (em metros) é o 
inverso do “grau”, o qual tem que ser positivo e a lente incolor. 
 No artigo de Canalle (1994) foi descrita a montagem de uma luneta na qual se usou uma 
lente de 1 grau, portanto, a distância focal era de 1 metro. Neste artigo vamos estar descrevendo a 
montagem da mesma luneta mas usando uma lente de dois graus, ou seja, lente com 0,5 m de 
distância focal. O diâmetro original da lente é de 65 mm, mas é só pedir para o vendedor reduzir o 
diâmetro para 50 mm. Como é lente para luneta, ela deve ser incolor e de grau positivo. 
 Quando for comprar a lente, leve junto uma luva simples branca de tubo de esgoto (conexão 
de PVC) de 50 mm. Veja o item A da figura 1. Solicite ao vendedor para ele reduzir o diâmetro da 
lente para 50 mm, para que ela se encaixe livremente dentro da luva. 
 A segunda lente da luneta é chamada de ocular, atrás da qual se forma a imagem. Vamos 
usar a lente contida nos monóculos de fotografias. Peça de letra J na Fig 1. 
 Compre uma bucha de redução curta marrom de 40 x 32 mm (conexão de PVC). Depois de 
revestidas as paredes internas do monóculo com cartolina preta e retirada a sua “alça”, é só encaixar 
o monóculo dentro da bucha de redução. Peça de letra I I’ da figura 1. A abertura retangular do 
monóculo deve ser introduzida na bucha marrom, no mesmo sentido que seria colocado um cano 
d’água, de 1”, dentro da bucha. A frente retangular do monóculo se encaixa perfeitamente dentro da 
bucha (veja a Fig. 1, apesar de fora de escala). Para preencher os espaços laterais entre o monóculo 
e a bucha, use durepoxi ou massa de modelar ou simplesmente papel amassado, para que o 
monóculo fique preso e não passe luz pelas laterais do monóculo. A foto 1 do anexo mostra à 
esquerda a bucha de redução, no meio o monóculo e à direita o monóculo encaixado na bucha. 
 Com a lente de óculos no lugar da lente objetiva e a lente do monóculo no lugar da lente 
ocular, estão improvisadas as partes mais difíceis de serem conseguidas da luneta, agora é só 
questão de encaixá-las nas extremidades de dois tubos que corram um dentro do outro. 
 
3. A montagem da luneta. 
 
  Lista de materiais necessários para a construção da luneta:  
 

Letra Quan-
tidade 

Descrição de Material 

A 1 luva simples branca de esgoto de 2” ( = 50 mm) 
B 1 lente incolor de óculos de 2 graus positivos 
C 1 disco de cartolina preta (ou papel camurça preto) de 50 mm de diâmetro, com 

furo interno de 20 mm de diâmetro 
DE 1 tubo branco de esgoto com diâmetro de 2” ( = 50 mm) e com 30 cm de 

comprimento 
FG 1 tubo branco de esgoto com diâmetro de 1 1/2” ( = 40 mm) e com 30 cm de 

comprimento 
H 1 tubo branco de esgoto de com diâmetro 1 1/2” ( = 40 mm) e com 10 cm de 

comprimento 
II’ 1 bucha de redução curta marrom de 40 x 32 mm 
J 2 monóculos de fotografia (ou visor de fotografia) 



L 1 plug branco de esgoto de 2” ( = 50 mm) 
 1 lata de tinta spray preto fosco ou cartolina preta 
 1 rolo de esparadrapo de aproximadamente 12 mm de largura por 4,5 de 

comprimento 
 1 caixa pequena de durepoxi ou similar  

 
 Pinte as paredes internas dos tubos DE, FG e H com tinta spray preto fosco ou forre-os 
internamente com cartolina preta. Antes de pintá-las (ou revesti-las) coloque um anel de 
esparadrapo na extremidade E da parede interna do tubo DE e outro anel de esparadrapo na 
extremidade externa F do tubo GF (veja a figura 1). 
 Depois de completada esta pintura retire os dois anéis de esparadrapo acima mencionados, 
pois eles estarão sujos de tinta. No lugar do anel que estava na extremidade interna E, coloque 
tantos anéis sobrepostos de esparadrapo quantos forem necessários para que o tubo GF possa passar 
pela extremidade E do tubo DE e deslizar dentro deste sem muito esforço. 
 No lugar do anel de esparadrapo que estava na extremidade externa F, coloque tantos anéis 
de esparadrapos quantos forem necessários para que o tubo GF possa deslizar dentro do tubo ED 
sem precisar esforço, mas sem escorregar sozinho se os tubos ficarem na vertical. Obviamente será 
preciso fazer a extremidade G, do tubo GF, entrar pela extremidade D, do tubo ED e sair pela 
extremidade E, e, então, verificar se eles deslizam suavemente sem muito esforço. 
 Seqüência de montagem: coloque o tubo FG dentro do tubo ED, conforme descrito no 
parágrafo anterior. Coloque estes tubos na vertical, com a extremidade D para cima. Sobre esta 
extremidade (D) coloque o disco de cartolina preta (C ). A finalidade deste disco é diminuir a 
aberração cromática; este é o nome dado à dispersão da luz branca (separação de todas as cores) 
após ela passar pela lente. Sem este disco (C) nem a Lua é visível. Continuando a seqüência de 
montagem: sobre o disco C coloque a lente (limpe-a bem) com o lado convexo (veja letra B na Fig. 
1) para cima e, então, encaixe a luva A, conforme indicado na figura 1. É importante que o corte da 
extremidade D do tubo tenha sido feito perpendicularmente ao eixo do tubo DE. 
 O monóculo J já está encaixado na bucha marrom I I’, e em Canalle (1994) era só encaixar a 
bucha na luva H e esta, por sua vez, encaixar na extremidade G do tubo GF. A simplificação que 
estamos introduzindo é justamente neste ponto. Ou seja, ao invés de usarmos a luva H usaremos um 
pedaço de 10 cm de comprimento do próprio tubo branco de 40 mm de diâmetro. Vamos inclusive 
chamá-lo de H também e a localização dele é exatamente a mesma da luva H. Mas como este 
pedaço de tubo tem o mesmo diâmetro do tubo GF e o mesmo diâmetro da bucha marrom II’, temos 
que serrar a parede deste pedaço de tubo ao longo do seu comprimento. Fazendo isso devemos 
inserir a bucha marrom dentro do cano H e também devemos sobrepor cerca de 2 cm deste mesmo 
cano H na extremidade G do cano GF (veja Fig. 2). 

Como a imagem se forma a uns 4 ou 5 cm atrás da lente ocular, a qual ficava exatamente 
como mostra a Fig. 1 no trabalho de Canalle (1994), isto trazia um certo desconforto ao observador, 
pois a tendência natural das pessoas é encostar o olho na ocular. Na montagem descrita no presente 
trabalho há um espaço de aproximadamente 4 cm entre a lente da ocular e a extremidade esquerda 
do tubo H (Fig. 2), de modo que o observador poderá encostar o olho (ou sobrancelha) na 
extremidade esquerda do tubo H, pois lá estará se formando a imagem. Veja a foto 2 do anexo. 
 A imagem é invertida, afinal esta é uma luneta astronômica e em astronomia, cabeça para 
baixo ou para cima é só uma questão de referencial. 
 A aproximação (ou aumento) que esta luneta proporciona é igual à razão entre a distância 
focal da objetiva pela distância focal da ocular, portanto: 50 cm / 4 cm = 12,5. Para duplicar este 
aumento e só encaixar mais um monóculo dentro daquele que está preso na bucha marrom. Não se 
esqueça de revestir as paredes internas deste monóculo com a cartolina preta. Este revestimento e a 
pintura dos tubos DE e FG é para evitar a reflexão da luz dentro da luneta. Agora a imagem estará 
se formando a uns 2 cm da lente da ocular, por isso, neste caso, aumente a sobreposição (em cerca 



de mais 2 cm) do cano H sobre a extremidade G do cano GF, para que a imagem continue se 
formando rente à extremidade esquerda do cano H. 
 Como a bucha marrom e a extremidade F do cano GF possuem o mesmo diâmetro, o cano H 
fica aberto ao longo do seu comprimento. Recomendamos fechar esta abertura forrando-o com 
cartolina preta. 
 A peça L da figura 1 é um plug branco de esgoto de 5 cm e sua função é proteger a lente 
quando a luneta estiver fora de uso. Obviamente esta peça é opcional. 
 Como você rapidamente percebe ao usar a luneta, seu braço fica cansado ao segurar a luneta 
e a imagem treme muito. Se apoiar o braço em algo facilita a observação, mas o ideal é ter um tripé. 
Canalle (1994) apresentou uma sugestão de tripé muito trabalhosa, por isso desenvolvemos um tripé 
extremamente simples e que usa basicamente uma garrafa PET de 2,5 litros e dois suportes de 
fixação de trilhos de cortinas, conforme descrevemos na seção seguinte. 

I I’J

LAB CDE 

G FH
 

Fig. 1- Esquema explodido da luneta. L é um plug, A é a luva, B é a lente de óculos, C é um disco 
de cartolina, DE e FG são tubos brancos de esgoto de 50 mm e 40 mm de diâmetro, 
respectivamente, H é um tubo de 40 mm de diâmetro e 10 cm de comprimento, I I’’ é uma bucha de 
redução e J é o monóculo de fotografia (ou visor de fotografia).
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Fig. 2. Peça H com a bucha de redução (II’) e o monóculo de fotografia dentro desta. 
 
4. O tripé 
 
 O corpo da luneta será apoiado num tubo com as mesmas características do tubo externo 
dela, mas com 10 cm de comprimento, com um corte ao longo de sua lateral e um furo na região 
central dele e oposto ao local do corte longitudinal, conforme mostra a parte superior da Fig. 3.  

Este tubo que serve de suporte da luneta deve ficar perpendicular ao suporte de trilho de 
cortina (Fig. 3). Um parafuso de 3/16” x 1/2” com porca borboleta prende o suporte da luneta ao 
suporte de trilho de cortina (linha tracejada A) (Fig. 3).  

O suporte de trilho de cortina sob o tubo de PVC é conectado a outro igual a ele, por outro 
parafuso igual ao acima descrito (este pode ter 1” de comprimento) e pode-se fixar duas porcas 
borboletas em sentidos opostos sendo uma de cada lado do suporte do trilho de cortina (linha 
tracejada B) para facilitar o apertar e afrouxar deste parafuso, pois o movimento vertical da luneta 
será obtido através da inclinação do suporte do trilho de cortina que está debaixo do tubo de PVC.  

O suporte do trilho de cortina inferior, por sua vez, será fixado numa simples tampinha de de 
garrafa PET (Fig. 3) por outro parafuso, igual ao acima descrito, com porca borboleta ao longo da 
linha tracejada C. A tampinha, por sua vez, deve ficar numa garrafa de refrigerante, de preferência 
de 2,5 litros, e completamente cheia de água (ou de areia), que não está desenhada na Fig. 3. O 
movimento horizontal da luneta é obtido girando-se lentamente a tampinha sobre a própria garrafa 
de refrigerante. A foto 3 do anexo mostra esta peça já montada e a foto 4 mostra a luneta montada e 
apoiada sobre seu tripé.
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Fig. 3 Esquema, fora de escala, da montagem do tripé sem o desenho da respectiva garrafa PET.O 
corpo da luneta representa o local onde ela se encaixa. 

 
5. Conclusão 
 
 Esta luneta permite ver as crateras lunares e seu relevo, principalmente quando observada 
durante as noites de lua crescente ou minguante. Como a distância focal desta luneta é de 50 cm (= 
2 graus) e aquela descrita por Canalle (1994) tinha distância focal de 100 cm (= 1 grau), o aumento 
desta é de apenas 12,5 vezes enquanto que a outra era de 25 vezes. Este mesmo aumento pode ser 
obtido desde que se substitua o monóculo de fotografia por uma lente ocular de 20 mm de distância 
focal, mas como estas lentes não são de simples localização no comércio, preferimos descrever a 
montagem ainda usando o monóculo de fotografia. 
 A presente montagem também pode ser usada para se construir uma luneta com 100 cm de 
distância focal. Neste caso o tripé ainda funcionará bem, mas precisará de um pouco mais de 
paciência do observador, pois a vibração do conjunto como um todo será maior. 

Com esta luneta o professor poderá desmistificar a complexidade da construção da luneta 
astronômica e terá um experimento didático que despertará a curiosidade dos alunos para o tema de 
astronomia que estiver sendo estudado. Além disso, devido ao baixíssimo custo da sua construção, 
nada impede que os alunos interessados possam fazer a própria luneta. 
 Recomendação importantíssima: não observe o Sol através da luneta, pois ficará cego. 
 
 
 

Anexo: fotos ilustrativas da montagem da luneta com lente de óculos. 



 
 
 

 
 

Foto 1. À esquerda a bucha de redução, no meio o monóculo e à direita o monóculo encaixado na 
bucha. 

 
 

 
 
 

Foto 2. Mostra o monóculo inserido na bucha de redução e esta dentro do tubo H. Do lado esquerdo 
da figura pode-se ver a distância entre a ocular do monóculo e a extremidade esquerda do tubo H. 



 
 

Foto 3. Detalhe do tripé com a tampinha de garrafa PET, dois suportes de cortina pequenos e sobre 
eles o “berço” da luneta, pois esta será encaixada neste tubo de pvc o qual tem um corte 

longitudinal na sua parte superior, não visível na foto. 
 

 
 

Foto 4. Montagem completa da luneta apoiada em seu “berço” e este preso no suporte do trilhe de 
cortina 

 



6. Explicando astronomia básica com uma bola de isopor1 
 
 

Neste trabalho mostramos como usar uma bola de isopor para explicar os fenômenos 
astronômicos básicos, pertencentes aos conteúdos dos currículos do 1o grau, tais como 1) dia e 
noite, 2) duração do dia e da noite, 3) estações do ano, 4) eclipses e 5) fases da Lua. Estes 
fenômenos normalmente são explicados nos livros didáticos de ciências e ou geografia de 1o grau, 
porém, sem sugerirem o uso de nenhum material didático. Mostramos, então, que uma simples bola 
de isopor tem muito mais utilidades didáticas do que as figuras que acompanham as explicações dos 
livros didáticos. 
 
7. Introdução sobre as estações do ano 
 
 Este fenômeno, geralmente explicado tanto em livros de ciências como de geografia do 1o 
grau, é fonte de muitas incompreensões e erros (Canalle et al, 1997, Trevisan et al, 1997 e Bizzo et 
al, 1996). O erro mais grave é explicá-lo como sendo devido às variações da distância da Terra ao 
Sol (no verão a Terra fica mais próxima ao Sol e no inverno mais longe). Como é muito comum 
encontrar nos livros didáticos, alguns dos quais estão listados nas referências de Canalle et al, 1977. 
Esquecem, contudo, aqueles que assim concluem, que esta não deve ser a explicação, porque 
enquanto é verão num hemisfério é inverno no outro e ambos pertencem ao mesmo planeta, 
portanto ambos estão à mesma distância do Sol. 
 Outras explicações são incorretas e induzem a erros, como por exemplo a afirmativa de que 
“as estações do ano ocorrem devido à órbita elíptica da Terra”. Como a órbita à qual é feita a 
referência geralmente é exageradamente elíptica, fica a associação automática: verão/inverno = 
Terra mais/menos próxima do Sol.  
 Outra explicação incompleta é a seguinte: “as estações ocorrem devido à inclinação do eixo 
da Terra e de seu movimento de translação” Apesar de não estar errada a frase, é incompreensível 
para o aluno, além de não especificar que a inclinação do eixo de rotação da Terra é em relação à 
perpendicular ao plano da órbita. 
 Contudo, existem livros didáticos que esclarecem corretamente que as estações do ano não 
são devidas à maior/menor distância da Terra ao Sol mas infelizmente “ilustram” estas explicações 
com desenhos nos quais a órbita da Terra é exageradamente excêntrica (“achatada”), a qual induz à 
conclusão de que verão/inverno estão relacionados com a menor/maior distância da Terra ao Sol. E 
como as figuras se fixam mais do que as palavras escritas, o aluno fica com a “explicação” errada. 
 Uma típica figura usada pelos livros didáticos para auxiliar a explicação das estações do ano 
é mostrada na Fig. 15. 
 Neste tipo de figura fica muito difícil o aluno ver que ocorre diferença de iluminação nos 
dois hemisférios da Terra durante parte de sua trajetória e também não fica evidente a importância 
da constância da inclinação do eixo de rotação da Terra para a ocorrência das estações do ano.  
 Como característica geral dos livros didáticos inexistem sugestões de demonstrações 
práticas para este fenômeno, com raras exceções, como por exemplo no livro de Beltrame et al, 
1996, mas cujo procedimento não funciona, como explica Canalle et al 1997. 
 Diante deste quadro caótico de explicações erradas ou induções a erros, porque não usar um 
simples experimento, tal qual uma bola de isopor e uma lâmpada? É o que sugerimos a seguir. 
 

                                                 
1  Trabalho apresentado durante o I Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências (ENPEC), Águas de 
Lindóia, SP, 27 a 29 de novembro de 1997 



 
 

Fig.15 - Típica figura encontrada em livros didáticos para ilustrar a explicação das estações do ano. 
 
8. A bola de isopor na explicação das estações do ano. 
 
a) A lâmpada 
 
 Sugerimos usar uma lâmpada de 60 W (127 V ou 220 V, dependendo de onde ela vai ser 
usada), conectada a um soquete fixo a uma madeira de por exemplo 10 x 10 x 2 cm, com um fio 
paralelo (n o 14) com cerca de 3 m de comprimento. Sobre a lâmpada deve-se colocar um disco de 
papel alumínio (um “gorro”) com cerca de 5 cm de diâmetro, cuja finalidade será apenas a de evitar 
que a lâmpada ofusque aqueles que estiverem à sua volta. Veja um esquema na Fig. 2 abaixo. 
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Fig. 16- Esquema da montagem da lâmpada no suporte de madeira. 
  
 b) A bola de isopor2 
  
 Sugerimos usar uma bola de isopor com 20 ou 25 cm de diâmetro, atravessada por um eixo 
que pode ser uma vareta de pipa, ou vareta de churrasco, vareta de bambu, ou algo similar e que 
sirva a este propósito. 
 

                                                 
2  Na verdade isopor é o nome de um dos fabricantes. O nome correto é poliestireno expandido. 



c) O ambiente 
 
 Para a realização desta atividade será necessário um ambiente escuro ou pelo menos 
escurecido, uma mesa sobre a qual apoiar a lâmpada e alguns livros (ou caixa de sapato) para serem 
colocados sob a lâmpada, de tal forma que o filamento desta fique aproximadamente na mesma 
altura do centro da bola de isopor (que, por sua vez, estará na mão da pessoa que apresentará a 
atividade). 
 
d) A demonstração 
 
 Sugerimos começar a explicação definindo o plano da órbita da Terra, o qual, nas condições 
em que normalmente se realiza essa demonstração, é o plano paralelo à superfície da mesa sobre a 
qual está a lâmpada e passando pelo centro do Sol, isto é, da lâmpada que o representa. Em seguida 
deve-se mostrar qual é a posição do eixo da Terra quando ele estiver perpendicular ao plano da 
órbita da Terra. Pode-se começar exemplificando o movimento de translação fazendo a Terra (bola 
de isopor) girar ao redor do Sol, num movimento circular ao redor do Sol, o que é muito próximo da 
realidade. Esta é uma situação hipotética pois o referido eixo nunca fica perpendicular ao plano da 
órbita. Enfatizar neste caso que ambos os hemisfério da Terra são igualmente iluminados durante 
todo o movimento de translação e, portanto, não haveria nenhuma razão para haver diferentes 
temperaturas (verão e inverno simultaneamente) nos dois hemisférios. 
 Perguntando-se aos alunos o que se deveria fazer para termos mais iluminação num 
hemisfério do que em outro, geralmente surge dentre eles a sugestão: inclinar o eixo da Terra. De 
fato esta condição é necessária apesar de não ser suficiente para termos simultaneamente diferente 
iluminação3 nos dois hemisférios e ocorrer a inversão destas diferenças em intervalos de seis meses. 
É preciso também que a direção do eixo (para onde “aponta”), uma vez inclinado, seja constante. 
Portanto as razões para termos as estações do ano são duas: 1o) constância da inclinação do eixo de 
rotação da Terra e 2o) movimento de translação da Terra ao redor do Sol. 
 O eixo de rotação da Terra é inclinado 230 em relação à perpendicular ao plano da órbita 
(Fig. 3) e, portanto, de seu complemento (670) em relação ao plano da órbita. De modo que não se 
pode dizer (como fazem alguns livros didáticos), que o referido eixo está inclinado de 230 em 
relação ao plano da órbita, pois neste caso, ele estaria quase “deitado” sobre o plano da órbita, o que 
não é verdade. 
 Entendida a questão do ângulo de inclinação, geralmente surge outra: mas é inclinado para a 
direita, para a esquerda, para onde? A pergunta procede, afinal, ele, o eixo, pode estar inclinado de 
23 graus em relação à perpendicular e apontar para qualquer direção em 3600, como mostra a Fig. 4. 
Alguns livros didáticos respondem pronta e erradamente: inclinado para a direita. Em astronomia 
não há sentido em apontar direções como esquerda e direita. Em nossa demonstração é 
absolutamente irrelevante a direção escolhida, mas há uma condição fundamental: uma vez 
escolhida a direção, que ela não seja alterada durante a translação da Terra (bola de isopor) em 
torno do Sol (lâmpada), pois é assim que ocorre na realidade. Este eixo é fixo4. Então sugerimos: 
incline o eixo na direção de uma das paredes da sala e permaneça com ele assim inclinado durante 
todo o movimento de translação que fizer com a bola de isopor. 
 

                                                 
3  Estamos usando aqui iluminação como sinônimo de temperatura; apesar de não serem a mesma coisa, estão 
relacionadas.  
4  Na verdade não é fixo, mas no tempo de um ano não ocorre nenhuma alteração perceptível.  
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Fig.17- Esquema da representação da inclinação do eixo da Terra. A reta P representa a perpendicular ao plano da 
órbita da Terra (plano π) e “e” o eixo da Terra, inclinado de 23o em relação à perpendicular e 67o em relação ao 

plano π. 
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Fig.18 - O eixo e inclinado de 230 em relação à perpendicular pode apontar para uma direção qualquer (por exemplo 

e, e’, ou e”) sobre a superfície cônica descrita pela superfície C. 
 
 Professores mais metódicos poderão se questionar: como determino a inclinação de 230 em 
relação à perpendicular ao plano da órbita? Para os objetivos aqui propostos é irrelevante a 
inclinação exata a ser dada; aliás, recomenda-se até que se exagere um pouco na inclinação para que 
fique ainda mais facilmente visível a diferença de iluminação entre os dois hemisférios. 
 Feitos todos esses esclarecimentos, vem a parte mais difícil: transladar a bola ao redor da 
lâmpada, num movimento circular, sem variar (muito) a inclinação do eixo da Terra. Na Fig. 19 
estão esquematizadas 4 posições sucessivas e diametralmente opostas para as quais deve-se chamar 
a atenção dos alunos. Supondo que a demonstração começou na posição A, vê-se que o hemisfério 
1 está totalmente iluminado enquanto o hemisfério 2 fica apenas parcialmente iluminado. Assim 
sendo, é verão no hemisfério 1 e inverno no hemisfério 2. Isso só pode ocorrer devido à inclinação 
do eixo da Terra em relação ao plano da órbita. E, sendo constante esta inclinação, enquanto a Terra 
gira ao redor do Sol, quando ela estiver passando pelo ponto B é facilmente observável, na 
demonstração proposta (mas não em figuras tal qual a Fig. 15 ou a Fig. 19 abaixo), que ambos os 
hemisférios agora estão igualmente iluminados. Portanto o hemisfério 1 passou a receber menos luz 
(passou de verão para outono) e o hemisfério 2 passou a receber mais luz (passou de inverno para 
primavera). 
 Continuando a Terra em seu movimento de translação e com seu eixo sempre inclinado da 
mesma maneira, quando ela passar pela posição C indicada na Fig. 19, o hemisfério 1, que tinha 
perdido iluminação ao passar de A para B (quando passou de verão para o outono), perdeu ainda 
mais iluminação, passando do outono para o inverno. Justamente o contrário aconteceu com o 



hemisfério 2, que quando passou de A para B ficou mais iluminado (passou de inverno para 
primavera), agora ficou ainda mais iluminado (como pode-se ver claramente na demonstração 
prática, mas não em figuras tais como a Fig. 1 ou a Fig. 19) passando de primavera para verão. O 
processo inverso ocorre indo de C para D e retornando à posição inicial A. 
 

� 
 

Fig. 19 - Figura esquemática, sem proporções, mostrando o Sol e a Terra em 4 posições (A, B, C, D) diametralmente 
opostas. Na demonstração prática proposta, fica visível a diferença de iluminação nos hemisférios 1 e 2 

esquematizados nas posições A e C pela diferença de raios luminosos que atingem cada hemisfério. Nas posições B e D 
não é possível representar a igualdade de iluminação nos dois hemisférios, mas é perfeitamente visível na 

demonstração. O eixo de rotação, nesta figura, está exageradamente inclinado. Esta figura não deve ser usada para se 
entender o fenômeno. Ela deve ser usada apenas para se entender o manuseio da bola de isopor ao redor da lâmpada. 

Terra 

 
 É imprescindível que ao realizar esta experiência os alunos estejam ao redor da mesa sobre a 
qual está a lâmpada5, para que possam ver as diferenças de iluminação entre os hemisférios. 
Também é recomendável que o professor pare a bola nas posições A, B, C e D e que os alunos 
caminhem6 ao redor da mesa para melhor observarem as diferenças de iluminações nos hemisférios 
1 e 2 nas posições A e C e a igualdade delas nas posições B e D. 
 Se o professor não conseguir fazer a translação da bola de isopor mantendo constante a 
inclinação do seu eixo, sugerimos fixar a vareta do eixo numa base de madeira (Fig. 20) e arrastar 
(sem girar sobre si mesma) essa base de madeira sobre a mesa e ao redor da lâmpada. 
 

 
 

Fig 20 - a) Esquema de como fixar a bola de isopor numa madeira (por exemplo com dimensões de 10x20x2cm) para 
facilitar a demonstração. b) Para fazer o furo na inclinação de 230, basta recortar um pedaço de papelão com a forma 
e dimensões da Fig. 6b, apoiar o papelão na vertical com o lado de 10 cm apoiado sobre a madeira e bater um prego 

paralelo ao lado AB do papelão. 
 

                                                 
5  Também deve-se chamar a atenção para o fato de que próximo à linha do equador (esquematizado na Fig. 19) 
quase não há grandes diferença de iluminação durante todo o movimento de translação da terra, por isso, lá as estações 
não são caracterizadas por variação de temperatura. 
6  Cuidado: deve-se fixar bem o fio da lâmpada junto ao piso para que não haja acidentes (tropeções) pois o 
ambiente deve estar pouco iluminado uma vez que só estará acesa a lâmpada sobre a mesa. 



 Também pode-se utilizar 4 bolas de isopor, uma em cada posição A, B, C e D. Mas isso, 
evidentemente, implica em quadruplicar custos e trabalho. 
 
9. O dia e a noite 
 
 Este fenômeno que atinge quase todos nós7 todos os dias, geralmente é explicado na 1a série 
do 1o grau e pode-se usar a montagem apresentada no item anterior para explicá-lo sem maiores 
dificuldades. Para essa explicação na 1a série do 1o grau não é didaticamente aconselhável 
mencionar a inclinação do eixo de rotação da Terra, por isso pode-se fazê-lo com o eixo na vertical. 
Quando o fenômeno das estações do ano for estudado, então, será oportuno explicar que devido à 
inclinação do eixo de rotação da Terra, a duração dos dias e das noites variam, dependendo da 
localização do observador sobre a Terra e da época do ano, conforme explicamos no item 3 abaixo. 
 
10. A duração do dia e da noite 
  
 De posse da montagem anterior, com a bola de isopor fixada na base de madeira (Fig. 20a), 
colocada na posição C da Fig. 19, fica muito fácil explicar, mostrar e inclusive “medir” a duração 
dos dias e das noites em função da latitude e da posição da Terra em seu movimento de translação. 
 Na Fig. 21 mostramos, esquematicamente, como é a divisão dia-noite, no hemisfério 1 
durante o inverno e no hemisfério 2 durante o verão. 
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Fig. 21- A linha circular C’ paralela à linha do equador mostra, no hemisfério 1, quando nele é inverno, o período 
diurno (arco contínuo) Sd e o período noturno (arco tracejado) Sn e o mesmo no hemisfério 2 quando é verão. (Nesta 
Fig.7 está representada a posição C da Fig. 5.) 

  
 A linha circular paralela ao equador mostra a duração do dia (na parte contínua da linha - 
Sd). Sugerimos que se desenhe tal curva na bola de isopor e se meça com uma fita métrica o 
comprimento dos arcos tracejados e contínuos da linha circular paralela à do equador, por exemplo, 
do hemisfério 1. Seja Sd e Sn o comprimento do arco para a parte diurna e noturna respectivamente. 
Sabemos que a soma de Sd e Sn é equivalente a 24 horas (duração de um dia solar médio), e, 
portanto, Sd é proporcional à duração do dia (Td) e Sn é proporcional à duração da noite (Tn). Assim, 
vale a regra de três: 
 

� 
e equivalentemente 

� 
 
 Conforme é visível na montagem, a duração do dia e da noite são diferentes mas 
complementares, isto é, se o dia dura 13 horas, a noite (naquele mesmo hemisfério e latitude) dura 
11 horas e o oposto ocorre no outro hemisfério e na mesma latitude. Na posição C indicada na Fig. 
5, os dias do hemisfério 1 são curtos e as noites longas, enquanto que o oposto ocorre com o 
hemisfério 2. As duas expressões acima obviamente são apenas aproximadas. Pode-se observar, 
também, que aumentando-se a latitude (θ → 900), o segmento Sd vai diminuindo e Sn vai 
aumentando, ou seja, quanto mais próximo do pólo geográfico do hemisfério 1, menor o dia (no 
inverno) e maior a duração da noite, tal que, bem próximo deste pólo, na posição C (Fig. 5), o 
segmento Sd vai a zero (desaparece) e toda a curva C’ seria tracejada, indicando noite de 24 horas, 

                                                 
7  Devemos lembrar que os moradores próximos aos pólos geográfico Norte e Sul, não têm o mesmo fenômeno 
do dia e noite que observam os outros habitantes do planeta. 



isto é, no inverno do hemisfério 1, o Sol fica abaixo do horizonte o dia todo. Na mesma posição C 
da figura 19, o oposto ocorre para o hemisfério 2 quando muito próximo do pólo geográfico 2, 
indicando dia de 24 horas. Neste caso, vê-se o Sol à meia noite, no horizonte local. Por outro lado, 
no equador a duração do dia e da noite é praticamente idêntica o ano todo, em quaisquer das 
posições A, B, C ou D. 
 
11. As fases da Lua 
 
 Este também é um fenômeno que causa muita confusão. Os livros didáticos têm uma 
explicação quase idêntica entre si, com os mesmos erros semelhantes em todos eles (Canalle et al 
1997). O principal erro é colocar a Lua girando ao redor da Terra no mesmo plano em que esta gira 
ao redor do Sol (Fig.22). Ao se fazer isto causa-se obrigatoriamente 2 eclipses por mês lunar (ou 
mês sinódico8), sendo um eclipse lunar e outro solar. Uma figura típica encontrada nos livros 
didáticos está esquematizada na Fig. 22. 
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Fig. 22 - Típica figura encontrada em livros didáticos para explicar as fases da Lua. 
  

 Depreende-se do que está esquematizado na Fig. 22 que toda vez que a Lua estiver na 
posição 1 haverá eclipse solar e toda vez que passar pela posição 3 haverá eclipse lunar. Como não 
observamos dois eclipses a cada 29,5 dias, algo deve estar errado com essa figura. Explicaremos os 
eclipses no próximo item. 
 A bola de isopor usada nas atividades anteriores, representando a Terra, agora 
representará a Lua. Sugerimos fixar (espetar) um quadrado de cartolina preta (por exemplo, 5 x 5 
cm) sobre a superfície da bola de isopor, próximo ao equador (ou seja, a cartolina ficará tangente 
a algum ponto próximo ao equador lunar. Este quadrado indicará “São Jorge”, ou seja, a face que 
está sempre voltada para nós. O esquema utilizado para a explicação, que se segue, das fases da 
Lua, encontra-se na figura 24. 
 O Sol continuará sendo representado pela lâmpada, mas substituindo-se o “gorro” de papel 
alumínio por um tubo de papel alumínio (Fig. 23) para direcionar horizontalmente o feixe de luz 

                                                 
8  Mês sinódico ( = 29,5 dias) é o intervalo de tempo médio entre duas fases iguais e consecutivas da Lua. 



sobre a Lua. Para fazer isso a lâmpada será segurada por um aluno (aluno S, fig.24) que apontará 
seu feixe sempre para a Lua. 
 

� 
 

Fig. 23 - No segmento A está representada a embalagem comercial da lâmpada (um paralelogramo sem fundo ou 
tampa feito de papelão). Ao redor desta embalagem colocamos uma folha de papel alumínio com comprimento de 40 

cm formando o tubo de papel alumínio indicado pelo segmento B. 
 

 A Terra será representada pela própria cabeça de um aluno (aluno T, fig. 24) que fará as 
observações. A Lua será carregada ao redor da Terra por outro aluno (aluno L, fig 24), mas de tal 
forma que o quadrado preto (“São Jorge”) esteja sempre voltado para a Terra. O aluno Terra (T) 
apenas girará sobre si mesmo sem se transladar.  
 Com esta montagem sugerimos começar a atividade reproduzindo o erro do livro didático, 
isto é, faça a Lua girar em torno da Terra num plano paralelo ao chão e passando pelo centro da 
Terra (cabeça do aluno). Estando o Sol no mesmo plano da Terra e da Lua, quando a Lua estiver na 
posição 1 da Fig. 22 ou 24 haverá eclipse solar e quando estiver na posição 3 das mesmas Fig.22 ou 
24 haverá eclipse lunar. E isso se repetiria a cada mês sinódico. Logo, algo está errado. Como 
resolver o problema? Existem duas soluções. A primeira é deslocar o plano da órbita da Lua para 
cima ou para baixo da cabeça do aluno, mas isso é irreal pois o plano da órbita da Lua deve passar 
pelo centro da Terra. Eliminada esta solução, a outra, que é a correta e evita os dois eclipses 
mensais, é inclinar o plano da órbita da Lua. Inclinar o plano da órbita da Lua significa que, 
partindo a Lua da posição 1, quando ela deve estar abaixo da linha definida pela direção Terra-Sol, 
ela chegará à posição 3 acima do feixe da sombra da cabeça do aluno que representa a Terra (não 
esquecendo que o plano da órbita da Lua passa pelo centro da Terra). Com isto evita-se os dois 
eclipses mensais e esta é a situação real, ou seja, a Lua não gira ao redor da Terra no mesmo plano 
que esta gira ao redor do Sol. A inclinação entre os dois planos é de aproximadamente 5o. Observe, 
contudo, que os pontos 2 e 4 da Fig. 24 pertencem tanto ao plano da órbita da Lua quanto ao plano a 
órbita da Terra. Este fato será muito importante quando se estudar os eclipses. 

 



 
 

Fig.24 - Esquema do sistema Sol-Terra-Lua. O aluno que segura a lâmpada deve ficar a uns 2 ou 3 metros da Terra, 
apontando seu feixe de luz sempre para a Lua. O aluno que carrega a Lua deve girar ao redor da Terra a cerca de 1 m 
ou 1,5 m, mas transladando a Lua num plano tal que na posição 1 a Lua passe abaixo da linha Terra-Sol, nas posições 

2 e 4 cruze o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, isto é, fica na mesma altura dos olhos do aluno Terra; na 
posição 3 passe acima da linha Terra-Sol. Obs. No esquema as linhas circulares são vistas de cima e os bonecos 
representam alunos caminhando sobre o círculo pontilhado e o círculo contínuo foi usado para marcar as fases 

crescentes, minguantes, cheia e nova. 
 
 Quando se evita o problema dos eclipses, define-se simultaneamente a inclinação do plano 
da órbita da Lua em relação ao plano de órbita da Terra. Na posição 1 a Lua da Fig. 24 está abaixo 
da linha Terra-Sol; na posição 2 está na mesma altura da cabeça do aluno Terra (seria quando ela 
estaria cruzando o plano da órbita da Terra), na posição 3 ela está passando acima da linha Terra-
Sol; na posição 4 é a mesma situação da posição 2 e recomeça o ciclo na posição 1. 
 
- Lua nova: 
 
  É aquela que não se vê, pois ela está na posição 1(abaixo da linha Terra-Sol), logo, o lado 
voltado para a Terra não está iluminado, além de estarmos olhando na direção do Sol, o qual nos 
ofusca a visão. Nesta situação dizemos que a Lua nasce junto com o Sol e se põe junto com ele, mas 
na noite seguinte (o aluno que segura a Lua deve se deslocar cerca de 1 ou 2 passos na direção do 
ponto 2) ela vai se pôr um pouco depois do Sol. Assim, logo que o Sol se põe vemos a Lua bem 
próximo do horizonte oeste, mas como ela está quase na mesma direção do Sol, vemos apenas uma 
estreita borda iluminada (que lembra uma banana). Nesta situação já devemos dizer que a Lua está 
no seu período crescente ou se preferirem: fase (= aparência) crescente, conforme define Mourão 
(1987) em seu Dicionário Enciclopédico de Astronomia e Astronáutica. A reflexão da luz da 
lâmpada sobre a bola de isopor imita muito bem o que se vê no céu, mas só para o(s) aluno(s) que 
representa(m) a Terra. Os outros alunos vêem situações completamente diferentes dependendo de 
onde estejam, por isso é muito importante repetir a atividade com todos os alunos (em grupos) 
ocupando o lugar da Terra. 



 
- Lua quarto crescente: 
 
 Na medida em que o aluno que segura a bola de isopor se desloca para o ponto 2, vai se 
vendo uma porção maior da Lua iluminada, pois afinal, estamos na fase crescente. Quando a Lua 
chega na posição 2, os alunos que representam a Terra verão exatamente um quarto da superfície da 
Lua iluminada, por isso essa noite em especial, a Lua é chamada de Lua do quarto crescente. Na 
noite seguinte ela já não tem mais a mesma aparência, por isso não devemos mais chamá-la de 
quarto crescente, pois afinal, mais que um quarto de sua superfície é visível. Entretanto, ela 
continua no seu período crescente ou fase crescente. 
 
- Lua cheia:  
 
 É o nome dado à Lua quando ela está na posição 3. Conforme definido anteriormente ela 
está passando acima da linha Terra-Sol. Todo o disco iluminado é visível da Terra. Note também 
que o Sol se pôs a oeste e a Lua está “nascendo” a leste, portanto a Terra está entre ambos. A Lua 
cheia parece maior quando está nascendo do que quando está sobre nossas cabeças, mas isso é um 
ilusão: basta olhá-la por um tubo estreito ou por um simples buraquinho através da nossa mão 
quando a fechamos, de modo a não vermos o relevo do horizonte, que veremos a Lua do mesmo 
tamanho que quando ela passa sobre nossas cabeças. Com a Lua cheia termina a fase crescente Na 
noite seguinte a Lua já não é mais cheia e começa, então, o período ou fase da lua minguante. 
 
- Lua quarto minguante:  
 
 Cerca de sete noites após a lua cheia veremos novamente um quarto da superfície da Lua 
iluminada, por isso essa noite, em particular, é chamada de Lua quarto minguante, quando então ela 
estará passando pelo ponto 4. Note que as noites seguintes não devem ser chamadas de Lua quarto 
minguante, pois a palavra “quarto” se refere a um quarto da superfície iluminada e visível da Terra, 
o que ocorre só em duas noites particulares, sendo uma na fase crescente e outra na fase minguante. 
 
12. A Lua gira ou não gira sobre si? 
 
 Muitas pessoas respondem prontamente a esta questão: “não gira”! E dizem mais: “pois 
sempre vemos a mesma face na qual está o “São Jorge””. Nessa montagem é fácil demonstrar que a 
Lua gira sobre ela mesma. O aluno que segura o Sol começou esta atividade não vendo o “São 
Jorge”, quando a Lua estava na posição 1, pois o quadrado negro, que está representando o “São 
Jorge” estava voltado para a Terra. Mas quando a lua estava na posição 3, o aluno que segura a 
lâmpada viu o “São Jorge”; logo a Lua girou sobre ela mesma, senão isso não seria possível. Todos 
os outros alunos que estiverem observando a atividade confirmarão o que disse o aluno Sol, pois 
eles também verão as duas faces da Lua. 
 Claro que o aluno Terra não está muito convencido que a Lua gira sobre ela, afinal ele 
sempre vê o “São Jorge”. Podemos convencê-lo que a Lua gira sobre si, refazendo a demonstração 
mas com a Lua, de fato, não girando sobre ela. Então, começando com a Lua na posição 1 com o 
“São Jorge” virado para a Terra e, portanto, virado também para a posição 3 e virado, digamos, para 
a parede que está atrás da posição 3. O aluno que transporta a Lua, deve, então, fazer a Lua girar ao 
redor da Terra, mas com o “São Jorge” sempre voltado para a mesma parede que está atrás da 
posição 3. Feito isso, o Aluno Sol e todos aqueles que estavam ao lado dele sempre observam a 
mesma face da Lua e garantem que ela não girou. O aluno Terra, por outro lado, acredita que a Lua 
não girou sobre ela mas agora ele viu as duas faces da Lua, ou seja, agora que ficou evidente que a 
Lua não girou, ele viu as duas faces. Porém, isso não é a realidade. Então, a Lua realmente gira 



sobre ela. Esta atividade convence a muitos que a Lua gira sobre si mesma enquanto gira ao redor 
da Terra, mas não convence a todos. De fato, o movimento de rotação da Lua ocorre no mesmo 
tempo em que ela gira ao redor da Terra. Por isso vemos sempre a mesma face, isto é, o mesmo 
“São Jorge”. 
 
13. Os eclipses solares e lunares 
 
 Antes de falar em eclipse é preciso definir e entender o que é sombra e penumbra. Usando a 
lâmpada com o tubo de papel alumínio, projete a sombra da bola de isopor na parede. Pode-se ver 
que há duas regiões distintas de sombra: uma bem escura, no centro, chamada de sombra e ao redor 
desta, uma região menos escura chamada penumbra, conforme ilustra a Fig. 25. 
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Fig.25- Esquema para visualizar a sombra e a penumbra da bola de isopor projetada sobre a parede. 

 
 Encostando a bola de isopor na parede vê-se apenas a sombra e afastando-se a bola da 
parede, começa a diminuir o tamanho da sombra e aumentar o tamanho da penumbra. A Terra 
também projeta uma sombra e uma penumbra. Quando a Lua atravessa apenas a região da 
penumbra da Terra dizemos que é um eclipse lunar penumbral, e quando a Lua também atravessa a 
sombra da Terra, temos o eclipse lunar propriamente, sendo que no penumbral a Lua continua 
visível, porém escurecida e no lunar ela fica invisível. Em ambos os casos pode-se ter eclipse 
parcial ou total da Lua. Claro que se a Lua está atravessando a sombra (ou penumbra) da Terra, a 
Lua está ou na lua cheia ou muito próxima dela (antes ou depois).  
 O eclipse solar pode ser parcial, total ou anular (quando a Lua passa exatamente na frente do 
Sol, mas por estar mais distante da Terra do que em outras circunstâncias não conseguiu cobrir o 
disco solar completamente). Se a Lua está entre a Terra e o Sol é porque é uma lua nova. 
 O experimento com a bola de isopor não permite ver os eclipses em todas as suas 
particularidades devido às desproporções entre os volumes da bola de isopor, da Terra e 
desproporções entre as distâncias Terra-Lua e Terra-Sol. Contudo permite simular suas ocorrências, 
tanto os lunares quanto os solares. 
 No item 4, Fases da Lua, a Terra não tinha translação. A Lua passava pela posição 1 (Fig. 
24) abaixo do plano da órbita da Terra (definido como o plano paralelo ao chão e passando pelo 
centro da cabeça do aluno Terra), cruzava o plano da órbita da Terra na posição 2 (Fig. 24), passava 
pela posição 3 (Fig.24) acima do plano da órbita da Terra, passava pela posição 4 (Fig. 24) 
cruzando de novo o plano da órbita da Terra e recomeçava o ciclo pela posição 1 abaixo da órbita 
da Terra. 
 O plano de translação da Lua ao redor da Terra não muda enquanto esta gira ao redor do 
Sol. Para simular os eclipses o aluno Terra descrito no item 4, agora deverá transladar lentamente ao 
redor do Sol, que continuará apontando seu feixe de luz para a Lua. Na Fig.26 esquematizamos essa 
atividade. Conforme explicado no item 4, Fases da Lua, a inclinação entre os planos das órbitas da 
Lua ao redor da Terra e desta ao redor do Sol é de 5o, o que evita os dois eclipses mensais. 
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Fig. 26 - Esquema da Terra girando ao redor do sol e da Lua girando ao redor da terra em posições A, B, C, e D. Obs: 
A órbita da Lua não é fechada como desenhada. O desenho atende a outros propósitos explicados no texto. A linha 2-4 
sempre pertence aos dois planos (órbita da Lua ao redor da Terra e órbita da Terra ao redor do Sol) simultaneamente. 

O ponto 1 sempre está abaixo do plano da órbita da Terra e o ponto 3 sempre acima do mesmo plano. A região 
pontilhada da órbita da Lua, mostra a parte da órbita que está abaixo do plano da órbita da Terra e a parte contínua 

da órbita da Lua mostra a parte da órbita que está acima do plano da órbita da Terra. 
 
 Toda a explicação das fases da Lua ocorreu com a Terra no ponto A da Fig 26. Note que 
nesta Fig. 26 o ponto 1 (semi-círculo tracejado entre os pontos 4, 1 e 2) sempre está abaixo do plano 
da órbita da Terra e o ponto 3 está acima do mesmo, enquanto que o segmento que liga os pontos 2 
e 4 sempre pertencem a ambos os planos da órbita da Lua e da Terra, ou seja, a órbita da Lua não 
muda com a translação da Terra. Note que nas posições A e C nunca ocorrem eclipses, contudo nas 
posições B e D eles podem ocorrer, pois a Lua pode estar passando pelas posições 4 ou 2 e, 
portanto, cruzando a linha Terra-Sol. Quando a Lua passar pelas posições B4 ou D2 é Lua nova e 
um eclipse solar pode ocorrer, quando ela passar por B2 ou D4 é Lua cheia e eclipses lunares 
podem ocorrer. O aluno que transporta a Lua (bola de isopor) deve procurar manter sempre a 
mesma trajetória para a bola de isopor, independente do movimento da Terra. 
 
14. Conclusão 
 
 Com as atividades aqui propostas, usando sempre a participação ativa dos alunos, materiais 
de baixo custo e disponíveis com facilidade no comércio, oferecemos ao professor de primeiro grau 
uma alternativa para fazer o ensino dos conceitos básicos de astronomia de uma forma mais realista, 
correta e motivadora para o aluno. 
 
 
 



15. Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica 
 

Abaixo apresentamos as motivações que nos levaram a organizar esta Olimpíada no que tange à 
Astronomia e na seção seguinte as motivações que nos levaram à ampliação da mesma para 
incluirmos a Astronáutica a partir de 2005. 

A Astronomia, ao contrário da Matemática, da Física, da Biologia, da Química e outras áreas de 
conhecimento, não é, em momento algum, objeto de uma cadeira específica nos ensinos médio e 
fundamental. Assim sendo, a Astronomia pode ficar a cargo do professor de Ciências numa série, 
do de Geografia na série seguinte e do professor de Física no ensino médio, por exemplo. Do 
mesmo modo, seus conteúdos podem estar tanto nos livros didáticos de Geografia, de Física ou de 
Ciências. Isto sem contar no ensino da primeira à quarta série, quando todos os conteúdos ficam, em 
geral, a cargo de um único profissional de ensino em cada série.  

Isto implica numa dificuldade adicional à tarefa de assegurar um correto ensino dos conteúdos 
da Astronomia nos níveis fundamental e médio quando comparada a esforço similar levado a cabo 
junto a outros conteúdos científicos. Isto porque lidamos com profissionais não só com formação 
desigual num mesmo espectro de temas, como nos casos da Matemática, da Física ou da Geografia, 
mas com profissionais com diferentes formações, nenhuma delas tendo a Astronomia como a 
primeira ou de mais forte ênfase. 

Consciente deste fato, a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) está utilizando a Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e de Astronáutica (OBA), como um veículo tanto de verificação do 
aprendizado e estímulo ao estudo dos conteúdos astronômicos pelos alunos, quanto dos professores 
responsáveis pelo ensino destes conteúdos. Neste sentido, a OBA tem por objetivo primordial de 
seu trabalho a informação, a correção, a atualização e a divulgação dos corretos conteúdos 
astronômicos junto a professores e estudantes. 

Por outro lado, se não é em momento algum objeto de uma cadeira específica, a Astronomia 
talvez seja a Ciência com maior grau de diversidade de entidades voltadas para sua divulgação ou 
prática: museus, planetários, observatórios públicos ou privados, astrônomos amadores, clubes de 
Astronomia, grupos e associações de astronomia, etc, existem espalhados por todo o país. A 
existência da Olimpíada tem, não só incentivado a visitação das instituições de divulgação, como 
museus, observatórios e planetários, mas também estimulado a criação de clubes de Astronomia e a 
fundação de novos planetários em distintas localidades do país. 

A idéia de se realizar esta Olimpíada nasceu para disponibilizar mais um instrumento de 
divulgação, associando-se aos interesses unânimes de difusão da Astronomia. A OBA, muito mais 
que uma competição, é uma maneira de despertar a curiosidade científica nos jovens. Assim, a OBA 
atua como uma espécie de recurso pedagógico, um instrumento que, muito mais do que premiar os 
melhores estudantes, atinge o louvável objetivo de cativar o interesse pela ciência entre os jovens. 
Claro que a OBA termina também por descobrir talentos para a carreira científica. Neste caso, estes 
jovens têm a oportunidade de entrarem em contato direto com os pesquisadores profissionais da 
Sociedade Astronômica Brasileira tomando consciência das possibilidades reais de uma carreira 
nesta direção.  

Por fim, em âmbito mais geral, é a Astronomia a porta de entrada para a curiosidade científica e 
para a conscientização do valor da Ciência e do conhecimento. Não é por outro motivo que somos a 
única Olimpíada realizada desde a primeira série do ensino fundamental até a última série do ensino 
médio e que já possui 6.500 Escolas de todos os Estados do Brasil participando dela e na sua última 
edição de 2005 participaram 187.434 alunos. 
 
16. A Astronáutica 
 

Apesar do Brasil já possuir 44 anos de atividades aeroespaciais, só recentemente foi dado início 
à implementação de um programa sistemático de divulgação destas atividades no âmbito da 



comunidade estudantil dos ensinos fundamental e médio. O programa, atualmente em fase de 
implementação através de um projeto piloto, denomina-se AEB Escola, sendo patrocinado pela 
Agência Espacial Brasileira (AEB). Como contraponto a esta situação, vale citar que após o 
lançamento do Sptunik pelos russos, em 1957, o governo americano lançou, dentre outros, o 
programa PSSC (Physical Science Study Committee) cujo objetivo era o de fomentar o ensino da 
física entre os estudantes daquele país. Dessa forma, procurava-se despertar talentos que seriam 
fundamentais nos anos que se seguiram, até a chegada do homem à Lua. 
 

Pelo fato de não dispor de informações suficientes sobre a finalidade da pesquisa espacial e dos 
seus benefícios, a sociedade brasileira ainda tende a tratar o assunto com reservas. Criou-se, neste 
campo, um ciclo vicioso, onde os professores, por desconhecimento, não trazem o assunto para as 
salas de aula e, como conseqüência, os alunos não adquirem conhecimentos gerais sobre o assunto 
fazendo com que cheguem à idade adulta sem o devido preparo para entendimento de um tema que 
tanto influencia o dia a dia dos cidadãos. Vale ressaltar que o desconhecimento do habitante médio 
com relação às dimensões do aparato científico e tecnológico, de que seu país já dispõe e da 
relevância deste para a realização de um projeto nacional completo é fator crucial da incompletude 
da cidadania de fato para todos. 

 
Em 2005, com o objetivo de propiciar uma motivação para os alunos e professores das escolas 

de ensino fundamental e médio do país, de divulgar as atividades espaciais brasileiras e de 
complementar as atividades do Programa AEB Escola, a até então Olimpíada Brasileira de 
Astronomia (de 1998 a 2004) passou a abranger também os conceitos fundamentais da Astronáutica 
e das atividades aeroespaciais brasileiras. A comissão organizadora da ex-Olimpíada Brasileira de 
Astronomia foi ampliada de modo a incluir membros dos principais órgãos envolvidos com as 
ciências e tecnologias aeroespaciais do Brasil, quais sejam: Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e 
Agência Espacial Brasileira (AEB) 

 
Ao ampliarmos, em 2005, o espectro de abrangência da ex-Olimpíada Brasileira de Astronomia, 

para incluir a Astronáutica, mantivemos a mesma filosofia de abrir mais um canal de interação entre 
os profissionais da Astronáutica brasileira e os professores de Física e ciências das escolas 
brasileiras. Além disso, as provas olímpicas, como sempre, visarão muito mais a dar informações 
sobre Astronáutica do que checar o conhecimento dos alunos e indiretamente dos seus professores. 
 
 
17. A Astronomia 
 

Nesta seção apresentamos as justificativas para este projeto no que concerne à Astronomia e 
na seção seguinte no que concerne à Astronáutica. 

A até então Olimpíada Brasileira de Astronomia (de 1998 a 2004) se revelou ser uma 
excelente forma de interação entre os professores responsáveis pelo ensino destes conteúdos nos 
níveis fundamental e médio e os astrônomos profissionais brasileiros membros da Sociedade 
Astronômica Brasileira. Utilizamos este evento como um veículo para ensinar astronomia aos 
professores responsáveis por estes conteúdos em suas respectivas escolas. Os enunciados das 
questões das provas são verdadeiras aulas de astronomia, sobre conceitos ou fenômenos que 
normalmente são fonte de erros conceituais ou de difícil compreensão pelos professores. Apesar da 
Olimpíada envolver o aluno, para nós organizadores da OBA, estamos muito mais preocupados em 
colaborar com a correta formação dos professores sobre os conteúdos de astronomia, afinal são eles 
que ensinam astronomia, ano após ano, turmas após turmas, enquanto estão na função de professor. 
Assim sendo, nossa preocupação é para com a complementação da formação do professor. Neste 



sentido temos enviado para todas as escolas participantes da OBA materiais educacionais. 
Acreditamos que somos a única Olimpíada que tem esta preocupação e usa grande parte dos seus 
recursos para imprimir material didático para os professores que são nossos representantes dentro 
das suas respectivas escolas. 

 
O entusiasmo dos alunos em tomarem parte da Olimpíada é contagiante, pois o crescimento 

do número de participantes é vertiginoso. No segundo ano da OBA organizada, em 1999, 
participaram 16.000 alunos; em 2000 os alunos envolvidos somaram 24.000. No ano seguinte, em 
2001, totalizamos o engajamento de 46.000, número que cresceu em 2002 para um total pouco 
superior a 60.000 e em 2003 chegamos aos 76.445 alunos participantes (Veja a Fig. 1 abaixo). Em 
2004 participaram 123.001 alunos da Olimpíada VII OBA e em 2005, com a inclusão da 
Astronáutica, o número de alunos participantes saltou para 187.434 na VIII OBA! 

 

Fig. 1. Número de alunos participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica. 
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Pelo acima exposto fica evidente que este tipo de evento estreita as relações entre 

profissionais do ensino fundamental e médio e os astrônomos profissionais. Devido à abrimos um 
canal de comunicação com os professores, os quais se sentem já bastante livres para entrarem em 
contato conosco a qualquer tempo para dirimirem suas dúvidas ou pedirem orientações das mais 
diversas, além de receberem nossos materiais didáticos. 
 

A Olimpíada tem também motivado muitas escolas a organizarem pequenos grupos de 
Astronomia que são os embriões de futuros clubes de Astronomia, que se organizam para estudarem 
por livre iniciativa temas astronômicos os mais diversos, desde a prática de observação astronômica 
até os temas mais teóricos. Algumas escolas até mesmo estão empenhadas em comprarem 
telescópios para seus alunos, em função da motivação dos mesmos. 



 
Assim sendo, não resta dúvida de que a Olimpíada é um veículo extremamente eficiente para 

intensificar a motivação dos estudantes em seus estudos. E como para bem entender Astronomia é 
necessário entender Física, Matemática e até mesmo Geografia, não resta dúvida que aquele que 
intensifica seus estudos em Astronomia, acaba também estudando muito mais várias outras 
ciências. E como quem estuda, está sempre ganhando, esta é uma Olimpíada na qual todo 
participante é um ganhador. 

 
18. A Astronáutica 

 
Aproveitando nossa experiência à frente da organização da até então chamada Olimpíada 

Brasileira de Astronomia (OBA), em 2005 ampliamos a abrangência da OBA para também incluir a 
Astronáutica em nossa Olimpíada. É bem sabido que os avanços da Astronomia são, em parte, 
decorrentes dos avanços da Astronáutica, e as leis que governam os movimentos das estrelas, 
planetas, luas, galáxias são as mesmas que regem os movimentos dos satélites artificiais, foguetes, 
etc. 

Além disso, conforme descrevemos anteriormente, as atividades astronáuticas brasileira já têm 
44 anos de vida e, no entanto, a população não conhece suficientemente as mesmas, bem como sua 
importância para o desenvolvimento sócio-econômico do país. 

 
Existem algumas iniciativas de divulgação das atividades aeroespaciais brasileiras, porém não 

na escala da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Por exemplo, o Núcleo de 
Atividades Espaciais Educativas (NAEE) do Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) promoveu, 
em 1997, em São José dos Campos, o 1º Seminário Brasileiro em Educação Espacial. Este evento 
teve a duração de 2 dias e contou com a participação de cerca de 500 pessoas. Além de professores, 
pesquisadores e estudantes brasileiros, participaram do evento palestrantes estrangeiros, 
notadamente russos e franceses que abordaram o tema Educação Espacial. Desde 1999, o INPE, o 
CTA e a AEB patrocinam, sob a coordenação da Dra. Tânia Maria Saussen (INPE), o programa 
Escola do Espaço. O programa, realizado anualmente, consiste em selecionar em São José dos 
Campos e em outras cidades do Brasil, estudantes do ensino médio e fundamental interessados nas 
atividades espaciais. Os estudantes são selecionados por um Comitê formado por pesquisadores do 
INPE e do IAE. A partir dos históricos escolares e das respostas que dão a um questionário 
previamente elaborado pela coordenação do evento, é feita a seleção dos 20 estudantes. Por 
limitações de ordem econômica, somente 5 estudantes vêm de fora do estado de São Paulo. Os 
demais pertencem à rede de ensino pública e privada de São José dos Campos. A Escola do Espaço 
tem a duração de dez dias durante os quais os alunos visitam, assistem palestras e participam de 
oficinas.  

A reação dos alunos às experiências vividas nesses dez dias não deixam dúvidas quanto ao 
impacto do evento em suas vidas. Tal fato é evidenciado não somente pelas manifestações 
espontâneas deles, mas, também, pela avaliação escrita que eles fazem no último dia do evento, 
quando participam da cerimônia de encerramento.  

Outra iniciativa importante no sentido de divulgar as atividades espaciais desenvolvidas no 
Brasil foi a criação da Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial (ABCAer), a qual é 
mantenedora do Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB), localizado em São José dos Campos. A 
criação do MAB, em 2004, contemplou um anseio antigo da comunidade que atua na área 
aeroespacial brasileira. Mais recentemente, foi estabelecida a Associação Aeroespacial Brasileira 
(AAB), cujo objetivo é promover um ambiente, de alto nível, para discussão do Programa Espacial 
Brasileiro nas suas vertentes veículos lançadores, satélites e aplicações.  
Apesar do mérito destas iniciativas elas são de abrangências limitadas. Pretendemos trabalhar a 
divulgação da Astronáutica, da mesma forma que trabalhamos com a divulgação da Astronomia, ou 



seja, usando o natural apego do ser humano pelas olimpíadas para promover o conhecimento dos 
princípios básicos da Astronáutica e das atividades aeroespaciais brasileiras. 
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