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Introdução 

É por demais  importante inserir o aluno nas questões tecnológicas atuais que permeiam o mundo 

contemporâneo do século XXI. 

O objetivo fundamental deste trabalho é mostrar que é possível dentro de certas condições 

divulgar o estudo da Astronomia de uma forma articulada, e que isto favorece o aluno que se 

interessa por assuntos científicos desta natureza e que o mesmo não teve oportunidade de 

conhecer no Ensino Médio, e, portanto poderá chamar a atenção para um estudo mais 

quantitativo e também qualitativo.  

Este texto tem por objetivo descrever de uma forma qualitativa, como é que se pode executar 

uma noite em que alunos de Ensino Médio participaram de um evento chamado “Noite 

Astronômico”, com palestras, oficinas e observações de alguns planetas por meio de 

instrumentos. 

O homem sempre foi e possivelmente sempre será questionador de seu passado presente e 

futuro, de onde surgiu? Para onde vai? Qual o seu papel aqui neste planeta denominado Terra, 

mas de que forma se relaciona com outros planetas, sistemas e galáxias, quem sou e para onde 

vou, são as grandes questões que se levantam, desde os primórdios do homem sobre a Terra. 

Como encontrar o Cruzeiro do Sul? Qual a estrela que mais brilha em nossa Galáxia? Como 

localizar no céu uma constelação? 

A curiosidade de olhar o céu já era uma das práticas mais antigas da humanidade. Hiparco e 

Ptolomeu foram talvez, os primeiros a se perguntar porque as estrelas brilhavam mais do que 

outras. 

Hoje já mandamos sondas até Marte, em direção ao Sol, satélites artificiais giram em torno da 

Terra em órbitas estacionárias da própria Terra nos informando do outro lado do mundo os 

acontecimentos em tempo real. 

Como tudo começou 

A Idéia surgiu em 2004, ao fazer um curso de introdução à ASTRONOMIA. Criando na escola um 

projeto pequeno chamado de “I Noite Astronômica”.  

Posteriormente, nos anos que seguiram – se surgiram as versões II, III, IV, V e VI. 
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Envolvendo a comunidade acadêmica e também universidades, clube de astronomia, instituições 

governamentais. 

Muitos alunos que faziam as Olimpíadas de Astronomia se interessavam pela “Noite 

Astronômica”. 

No início não tínhamos a dimensão do que seria, porém, foram aparecendo alternativas e se 

acoplando à idéia principal. 

Havia feito um curso rápido sobre Astronomia em 2004 (INPE), em torno de 12 horas e vi que se 

observava o céu durante a noite, com isto me empolguei e por quê não fazer isto em minha 

escola? Comecei então a fase de questionamentos e informações a respeito. 

Fizemos a 1ª. Observação noturna com 120 alunos em 2004, foi aí que resolvi no ano seguinte 

2005 participar da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia) com meus alunos. 

Embalados pela IX Olimpíada Brasileira de Astronomia – IX OBA (que foi realizada em 12 de 

maio de 2006, início às 14h00min h de Brasília). Onde certo número de alunos participou do 

evento, vamos agora partir para observações no céu, com isto teremos a mostrar aos alunos 

planetas, estrelas etc., por meio de telescópios, aproveitando a data da festa junina, para poder 

atingir um número maior de público (alunos e comunidade) também no horário de 19h00min as 

22h00min h.   

Ao mesmo tempo explorando os conceitos de: Leis de Kepler; Lei da Gravitação Universal 

(explorando as Leis da Inércia, a 2ª. Lei de Newton e a Lei da ação e Reação). A própria Lei da 

Gravitação Universal a partir de estudos sobre o movimento da Lua e das três leis de Kepler para 

o movimento planetário, gravidade etc. 

Unidades de distâncias astronômicas tais como: 1UA = Unidade Astronômica; 1 Ano – luz e o 

Parsec (pc) colocando a visão histórica dos antigos em relação ao céu (Cosmos). 

Exploração da Expansão do Universo, Idade do Universo, da Terra, as Teorias existentes hoje do 

ponto de vista científico etc. 

Pretende-se juntamente com esta mini – apresentação ampliar o conhecimento que os alunos 

possuem sobre a Astronomia. 

Radiação eletromagnética  

Este tipo de radiação é uma forma de energia que viaja através do espaço e da matéria. 
Diferentes tipos de radiação, discriminadas por comprimento de onda e energia, formam o 
espectro eletromagnético. Só uma estreita faixa de radiação, no meio, é visível ao olho humano. 
A esta faixa denominamos luz. 



Assim, para “ver” mais do universo, foram construídos telescópios capazes de localizar 
objetos que emitem pouca radiação luminosa, mas enviam outros comprimentos de onda. 

Surgiram, então, os radiotelescópios. Em seguida, vieram modelos que detectam outros 
comprimentos de ondas eletromagnéticas. 

 

Espectro eletromagnético – das ondas de rádio às ondas gama, a faixa de freqüências da radiação eletromagnética é 
conhecida como espectro eletromagnético.  

                       

Luz solar eletromagnética – sofisticados telescópios a bordo de diferentes satélites forneceram este conjunto de 
imagens eletromagnéticas do Sol.  

A espectroscopia – Por mais útil que seja, a fotometria possui seus limites. Uma técnica 
mais potente é a espectroscopia. A luz passa através de uma série de fendas estreitas e se 
separa, formando um espectro. Ele é dividido por linhas espectrais escuras. Essas linhas 
aparecem porque a fonte de luz é constituída de átomos que absorvem em comprimentos de 
onda específicos, associados a determinadas cores. Um certo elemento absorve luz na sua faixa 
particular. 

As linhas espectrais em uma faixa de comprimentos de onda significam que o hélio está 
presente na estrela, enquanto as que estão em uma faixa diferentes apontam para outro 
elemento. O método permite que astrônomos concluam quais gases estão presentes nos objetos 
observados. Além disso, a faixa e a intensidade exatas das linhas espectrais de cada átomo 
variam segundo suas propriedades físicas. A espectroscopia indica de que os objetos são feitos, 
e são quentes ou densos. 

Linhas espectrais – o espectro colorido é quebrado por linhas espectrais escuras nos pontos em que em que a luz foi 
absorvida por átomos de elementos específicos. Pressão, densidade e temperatura são medidas pela largura e pela 
intensidade dessas linhas. 

Os espectros de linhas têm um papel especial muito importante porque o seu caráter está 
ligado à estrutura do átomo. Pois estes espectros são formados pelos átomos que não 
experimentaram ações externas. Por isso, conhecendo os espectros de linhas, nós damos o 
primeiro passo no estudo da estrutura dos átomos. Observando estes espectros, os cientistas 
tiveram a possibilidade de “olhar” para dentro do átomo, aqui a óptica e a física atômica se tocam.  

A propriedade principal dos espectros de linhas consiste no fato dos comprimentos de 
onda (ou freqüências) de um espectro de linhas de qualquer substância depender apenas das 
propriedades dos átomos desta substância, e não das causas da emissão de luz pelos átomos. 
Os átomos de qualquer elemento químico dão-nos um espectro que não é parecido com o 



espectro dos outros elementos: eles têm a capacidade de irradiar num determinado grupo de 
comprimentos de onda. 

A análise espectral se baseia nisto – é o método de definir a composição química da 
substância através do seu espectro. Tal como as impressões digitais das pessoas, os espectros 
de linhas têm características individuais. As características únicas do desenho da pele dos dedos 
freqüentemente a identificar um criminoso. Do mesmo modo, graças às características individuais 
dos espectros, pode definir-se a composição química de um corpo. Com o auxílio da análise 
espectral, pode identificar-se um dado elemento que se encontra na composição de uma dada 
substância composta, mesmo que a sua massa não seja maior do que 10-10 g. É um método 
muito sensível. 

Fazer a análise quantitativa da composição da matéria segundo o seu espectro é mais 
difícil, visto que a intensidade das linhas espectrais depende não só da massa, mas também do 
método utilizado para provocar a emissão da luz. Assim, quando a temperatura não é alta, muitas 
linhas espectrais não aparecem. No entanto, observando determinadas condições-padrão ao 
provocar a emissão de luz, pode fazer-se a análise espectral quantitativa. 

Atualmente estão definidos os espectros de todos os átomos e foram feitas tabelas de 
espectros. Com o auxílio da análise espectral foram descobertos novos elementos: o rubídio, o 
césio e outros. Freqüentemente os nomes dados aos elementos correspondem à cor da linha 
mais intensa do espectro. O rubídio nos dá linhas vermelho-escuras, da cor do rubi. 

A palavra césio significa “azul celeste”. Esta é a cor das linhas principais do césio. 

Foi precisamente com o auxílio da análise espectral que se conheceu a composição 
química do Sol e das estrelas. Outros métodos de análise não são possíveis neste caso. Verifica-
se que as estrelas são compostas pelos mesmos elementos químicos que existem na Terra. É 
interessante saber que o hélio foi descoberto primeiro no Sol e só depois foi encontrado na 
atmosfera da Terra. O nome deste elemento faz lembrar a história da sua descoberta: a palavra 
hélio significa “solar”. 

Graças à sua simplicidade e universalidade, a análise espectral é o método fundamental de 
controle da composição dos materiais na metalurgia, na construção de máquinas, na indústria 
atômica. Com o auxílio da análise espectral determinou-se a composição química dos minérios e 
minerais.     

A composição de misturas complexas, principalmente orgânicas, analisa-se segundo os 
espectros moleculares das mesmas. 

A análise espectral pode ser feita não só segundo os espectros de emissão mas também 
segundo os espectros de absorção. Juntamente as linhas de absorção do espectro do Sol e das 
estrelas permitiram verificar a composição química destes corpos celestes. A superfície 
intensamente luminosa do Sol – fotosfera – dá um espectro contínuo. A atmosfera solar absorve a 
luz da fotosfera, o que faz aparecer linhas de absorção sobre o fundo do espectro contínuo da 
fotosfera. 

Mas a própria atmosfera do Sol irradia luz. Quando se dão os eclipses do Sol, quando o 
disco solar é coberto pela Lua, dá-se a inversão do espectro. No lugar das linhas de absorção no 
espectro solar surgem linhas de radiação. 

 

Público – alvo:  

Professores, alunos, e comunidade. Apresentação de filmes de pequena duração. 

 



Materiais e Experimentos 

Nas “Noites Astronômicas” que se seguiram foram verdadeiros sucessos, envolvimento de 

direção e alunos principalmente, já tinha virado tradição na escola. 

A partir da I Noite Astronômica foram se aperfeiçoando as demais. 

1.   Observações de planetas, astros e estrelas;  

2.   Palestras sobre Astronomia, Política Espacial;  

3. Oficinas de construção de foguetes, construção de lunetas, interpretação de imagens por meio 

de sensoriamento remoto por satélites.  etc. 

E cada vez se aperfeiçoando as chamadas “Noite Astronômica”. Na V “Noite Astronômica” que foi 

realizada em 2008, participaram mais de 1000 pessoas, sendo em torno de 850, alunos da 

própria escola e pessoas da comunidade, em 2009, na VI “Noite Astronômica” foi o ápice do 

trabalho com participação quase maciça da escola 2.500 participantes!! 

Neste evento participamos com mais estrutura e mais diversificações de atividades tais como: 

Foguetes de reação Química, Como giram os satélites, Carro foguete, Compressão e 

descompressão, Foguete por impulsão, Interpretando imagens de satélites, Relógio estelar, 

Satélites CBERS e SCD, Relógio solar, Foguete de reação química, Espectroscópio, Efeito 

estufa, Fazendo seu próprio El – NIÑO, etc. 

               1) 02 palestras diferentes para um auditório de 250 pessoas sentadas em todos os 

turnos: matutino (02), vespertino (02) e noturno (02). 

              2) 30 oficinas durante todo dia e à noite. 

              3) Observações noturnas com lunetas e telescópios    

              4) Apresentamos ao final desta explanação, algumas fotos que ajudará o leitor a 

observar o que fizemos.       

AVALIAÇÃO: 

Comentários, interesses pelo tema, avaliação pelos professores, alunos etc. 

Segundo professores da escola foi um dos projetos mais bem avaliados pelos alunos, tanto que 

no ano seguinte foi sugerido em vez  de uma “Noite Astronômica”, uma “Semana Astronômica”. 

 

 



HABILIDADES: 

Exploramos as Leis da Física, ao mesmo tempo em que inserimos outras disciplinas em seu 

contexto, tais como: a geografia, a história, a filosofia, a biologia, a matemática, a química além 

de outras disciplinas. Procurando com isto dar significação aos nossos conteúdos e discernimento 

aos nossos alunos. 

a) FÍSICA: 

 Identificar e relacionar as grandezas pertinentes. 

 

 Relacionar força–peso, aceleração gravitacional e os movimentos dos 

corpos celestes ou satélites artificiais com o princípio universal de atração 

de massas. 

b) HISTÓRIA: 

 Analisar criticamente as diversas manifestações de religiosidade, 

crenças e as interações entre as várias religiões, visões do mundo e 

condições de existência, eclipse solar, forma da Terra etc. 

c) FILOSOFIA: 

 Desenvolver uma postura filosófica (analítica, investigativa, questionadora 

e reflexiva) como os homens viam o mundo através dos tempos. 

d) GEOGRAFIA: 

 Entender como o equilíbrio do meio ambiente é influenciado pelos 

interesses internacionais, ao identificar a importância da preservação da 

biodiversidade em nosso planeta e a analogia com outros planetas do 

mesmo sistema solar e Interpretação de imagens por satélites, por meio 

de sensoriamento remoto, as cartas imagens de cada região etc.    

e) MATEMÁTICA:     

 Reconhecer o processo de elaboração do conhecimento matemático e a 

necessidade histórica desse conhecimento para a humanidade por meio 

das grandes navegações. 

 As formas e dimensões dos planetas. 

 As distâncias astronômicas. 

 

 



EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Após a exposição telescópica, os professores envolvidos no projeto vão desenvolver os temas 

propostos por meio de pesquisas, debates e aula expositiva, avaliando e sanando as dúvidas 

sobre o observado nos equipamentos (telescópios).  

 

CONCLUSÃO 

Durante todos estes anos repetimos estas noites astronômicas e sempre procuramos aperfeiçoá-

las e demonstrar na prática que é possível com esforço e boa vontade realizar feitos que pareçam 

impossíveis na escola pública, e, esta chamada “Noite Astronômica” transformou – se em um 

projeto de “Semana Astronômica”. 

As leis da Física são universais e é importante que os alunos tenham conhecimento disto. 

Conteúdos que abrangem tanto competências quanto habilidades, servem ao momento atual e ao 

futuro de nossos alunos. 

As dificuldades para a realização destes eventos foram de extrema importância para que 

pudéssemos ter sucesso nesta empreitada.  

Tivemos ,sem dúvida, ajudas importantes no contexto e realização deste trabalho a contar da boa 

vontade de professores tais como: AEB- escola, Prof. Cássio Costa laranjeiras, Prof. José 

Leonardo e Eduardo Quintanilha (UnB), Prof. João Batista  Cannale (Uerj), Prof. Ayrton Lugarinho 

– SEE/DF, Prof. Paulo Brito (UnB), Profa. Lucilene (vice-diretora do CEMAB), além de outros. 

 

 



 

Prof. João Batista Cannalle (UERJ – RJ) que nos colocou a par das estrelas e planetas. 

 

 

Nesta foto vemos nossos alunos com “a mão na massa”,  para ver o céu e seus  planetas . 



 

Quando se faz “aulas diferenciadas” os alunos as apreciam. 

 

Palestras sobre Cosmologia e outros assuntos ligados à Astronomia , Astronáutica e Cosmologia atrai os estudantes. 



 

Relógio de Sol feito pelos alunos e observando as horas. 

 

Sensoriamento remoto foi uma de nossas atividades.  
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