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O céu para as diferentes culturas 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, os objetivos estão relacionados à aprendizagem sobre como 

diferentes culturas interpretam e se apropriam das informações relativas aos fenômenos celestes em 

suas atividades cotidianas. A construção dessas relações é resultado de observações do ser humano e 

por isso está sujeita a diferentes interpretações, a depender do contexto. A astronomia e as culturas 

podem se relacionar com a observação e interpretação do céu e dos fenômenos astronômicos de 

diferentes maneiras. Dessa forma, por meio das atividades propostas nesta sequência didática, espera-

se que os estudantes compreendam que as informações adquiridas pela observação do céu, em 

diferentes tempos e lugares, foram utilizadas sob diversas perspectivas, por exemplo, como planejar 

as atividades práticas (deslocamento para locais mais distante, caça, pesca, agricultura e pastoreio), 

realizar cerimônias místicas e religiosas ou transmitir padrões de conduta pessoal, e, modernamente, 

é utilizada com propósitos científicos para que se possa investigar como a natureza funciona. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Relacionar diferentes leituras do céu às diferentes culturas e sociedades antigas. 

• Entender que o céu oferece informações que são amplamente utilizadas pelo ser humano 

durante sua história. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

 Competências 

Gerais 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Específicas 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 
conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 
ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 
relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Astronomia e cultura 
(EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da 
Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, 
caça, mito, orientação espacial e temporal etc.). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Pesquisa: observações do céu em diferentes culturas 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: computadores com acesso à internet ou textos impressos sobre as diferentes culturas 

e sua relação com o céu, caderno, lápis, caneta e borracha. 

Inicie a aula questionando os estudantes a respeito do que eles costumam observar e 

identificar quando olham para o céu, ou se já observaram e analisaram algum corpo celeste, e que tipo 

de informações o céu pode oferecer ao ser humano. É esperado que apresentem respostas 

relacionadas ao dia e à noite, à previsão do tempo, a fatos associados à algumas atividades humanas, 

como a observação das constelações para a navegação e as fases da Lua. 

Após esse momento de exploração inicial e considerando as opiniões dos estudantes, explique 

que foi com base em observações celestes que os seres humanos foram capazes de perceber o 

movimento dos astros e a sua periodicidade. Entender a periodicidade dos fenômenos celestes 

possibilitou tanto medir o tempo quanto se localizar espacialmente, o que era de extrema importância 

para diversas atividades humanas. Diversas culturas criaram também instrumentos e sistemas para 

medir o tempo a partir das observações celestes, a exemplo dos calendários e relógios. Dessa forma, 

eles poderiam prever em que períodos as estações da natureza aconteciam; quando mudaria o 

comportamento dos animais e a ocorrência de migrações que favoreceriam a caça e a pesca; qual seria 

a época adequada para realizar atividades como o plantio, a colheita, a pesca, entre outras. Informe 

também que, para algumas comunidades humanas e segundo algumas crenças religiosas, o céu seria 

a morada de divindades que controlavam as forças da natureza.  

Em seguida, proponha aos estudantes que se organizem em grupos de quatro integrantes para 

a realização de um trabalho de pesquisa a respeito do estudo e da interpretação de fenômenos 

celestes em diferentes povos. Para tal, sorteie entre os grupos as seguintes temáticas:  

• A astronomia na Mesopotâmia. Os sumérios relacionavam as observações de fenômenos 

astronômicos aos presságios. Depois, passaram a analisar o céu de forma observacional e 

assim, deixaram de ser astrólogos para se tornarem astrônomos. 

• A astronomia babilônica. O calendário lunar da Babilônia foi o primeiro a ser dividido em 

quatro períodos correspondentes às quatro fases da Lua. 

• A astronomia chinesa. Os chineses previam eclipses porque conheciam sua 

periodicidade. Deixaram registros acerca de cometas, meteoros e meteoritos. 

• A astronomia egípcia. Os egípcios conceberam a duração do ano em 365 dias, divididos 

em 12 meses de 30 dias a que se acrescia 5 dias, com o objetivo de fazer coincidir o ano 

civil com o ano solar. 
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• A astronomia grega. Os gregos desenvolveram o conceito de esfera celeste: esfera de 

material cristalino, incrustada de estrelas, tendo a Terra no centro, com outras esferas 

mais próximas carregando a Lua, o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Apesar 

de desconhecerem a rotação da Terra, observaram que todas as estrelas giravam em 

torno de um ponto fixo no céu e consideraram esse ponto como uma das extremidades 

do eixo de rotação da esfera celeste. 

• A astronomia das civilizações pré-colombianas (Incas, Maias e Astecas). A astronomia 

desses povos estava diretamente ligada à religião. Desenvolveram calendários tanto 

baseados em rituais religiosos quanto na observação de fenômenos celestes. Realizaram 

estudos acerca de fenômenos celestes relacionados aos cometas e ao brilho distinto das 

estrelas. Além disso, eles sabiam reconhecer os planetas, avaliar, com notável precisão, a 

duração do ano, das estações e do mês lunar e o movimento do Sol. Com auxílio desses 

conhecimentos conseguiram prever os eclipses da Lua e do Sol. 

• A astronomia dos povos indígenas brasileiros. É importante que os estudantes entendam 

que há diversos povos indígenas no Brasil, cada um com sua própria forma de entender e 

sistematizar as observações celestes. Assim, ao realizar a pesquisa, o grupo deve 

identificar a que povo indígena as informações pesquisadas se referem. De forma geral, 

esses povos associam as estações do ano e as fases da Lua com o clima, a fauna e a flora 

da região em que vivem e relacionam as fases da Lua com as marés. Ao contrário das 

concepções de constelações ocidentais, as constelações indígenas são formadas por 

desenhos no céu utilizando não somente as estrelas, mas qualquer mancha visível 

(galáxias ou nebulosas). 

As pesquisas podem ser realizadas por meio de recurso digital com acesso à internet. Caso o 

uso desses recursos não seja possível, disponibilize material impresso (artigos, livros, reportagens) 

para consulta e desenvolvimento da atividade.  

Oriente-os a buscar informações como: em que época os povos vivem/viveram, em quais 

localidades do planeta habitam/habitavam, como são/eram esses ambientes, qual é/era o estilo de 

vida, que relação tem/tinham com o céu, que tipo de informações eles obtêm/obtinham do céu (o que 

observam/observavam) e com que finalidade.  

Solicite aos estudantes que façam anotações das informações pesquisadas. Esclareça que 

essas anotações serão utilizadas nas atividades que realizarão nas aulas seguintes. 
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Aula 2 – Elaboração de painel ou apresentação de slides 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes.  

Recursos e/ou material necessário: computadores com acesso à internet ou materiais para produzir um painel, como 

cartolina ou papel kraft, canetas coloridas, imagens para colagem, cola, tesoura com pontas arredondadas. 

Inicie a aula convidando os estudantes a retornarem aos grupos de trabalho estabelecidos na 

aula anterior. Explique a eles que devem confeccionar um painel ilustrado que sistematize as 

informações pesquisadas na aula anterior. Para tanto, disponibilize materiais como canetas e lápis 

coloridos, cola, tesoura com pontas arredondadas, cartolina ou papel kraft, revistas para recortes e 

imagens correspondentes às civilizações pesquisadas.  

Caso seja possível, substitua a elaboração de painel por uma produção em formato digital, 

como uma apresentação de slides. Se essa for a opção escolhida, a atividade deve ser realizada na sala 

de informática, em computadores com programa que possibilite a criação, edição e exibição de slides 

e com acesso à internet. 

Durante as produções dos grupos, auxilie-os em relação à elaboração de textos claros e 

concisos, assim como na seleção de imagens que ilustrem bem os temas. Ajude-os no planejamento 

do painel ou slides, de modo que os textos e as imagens fiquem adequadamente integrados. 

 

Aula 3 – Apresentação: o céu para as diferentes culturas 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: posicionados em forma de plateia. 

Recursos e/ou material necessário: painéis ou apresentações digitais preparados na aula anterior pelos grupos. 

Inicie a aula fixando os painéis em um local que permita aos integrantes de cada grupo a 

apresentação do resultado de sua pesquisa. Estipule um tempo máximo para cada apresentação, com 

base no número de grupos. Nas apresentações, reserve um tempo para questionamentos e discussões 

da plateia. 

Avalie a possibilidade de realizar esta atividade convidando estudantes e professores de outras 

turmas, além de outros membros da comunidade escolar. Verifique se é possível manter os painéis 

expostos no ambiente escolar após o período da aula, como forma de compartilhar informações.  

Após as apresentações, fomente trocas de informações a respeito das formas pelas quais 

diferentes civilizações interpretaram e sistematizaram as observações celestes. Nesse sentido, 

destaque as semelhanças e as diferenças entre as culturas pesquisadas. Caso as informações 

apresentadas permitam, explore como os conhecimentos astronômicos construídos por um povo 
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podem influenciar nas concepções dos povos subsequentes, de forma a enfatizar o processo histórico 

de construção do conhecimento científico.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

estudantes. 

Com base nas atividades, nas trocas de informações e nas rodas de conversa, é desejável que 

os estudantes possam compreender a importância da observação do céu, e assim, realizar pesquisas 

em endereços eletrônicos confiáveis sobre o modo como diversas culturas interpretaram e 

sistematizaram as observações celestes (aula 1). A partir dessas informações coletadas, é esperado 

que os grupos de estudantes construam de forma coletiva um painel ou apresentação sistematizando 

as informações coletadas (aula 2) e a utilizem para realizar a divulgação dos dados pesquisados para a 

turma e outros membros da comunidade escolar (aula 3). 

Com relação às competências relativas ao trabalho coletivo, observe as atitudes dos 

estudantes durante as atividades: se estão interessados nas propostas, se estão comprometidos ao 

desempenhar as atividades, se foram capazes de ouvir opiniões distintas e se posicionar 

respeitosamente, se conseguiram chegar a acordos ao se envolverem em conflitos. 

Ao final da sequência didática, é importante destinar um momento para que os estudantes se 

autoavaliem em relação às atividades desenvolvidas. Isso pode ser feito de modo coletivo por meio de 

uma conversa realizada com algumas perguntas disparadoras, tais como:  

• A forma como eu olho para o céu se dá da mesma forma que pessoas de outras culturas 

olhavam/olham? Em caso de reposta negativa, quais são as diferenças que eu identifico? 

• O que eu achei mais interessante sobre a interpretação das civilizações antigas e das 

civilizações indígenas brasileiras a respeito do céu que nos envolve? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Cite dois papéis importantes da astronomia para a sobrevivência dos povos das culturas estudadas.  

2. Identifique uma diferença entre a interpretação dos fenômenos celestes pelas civilizações 
pesquisadas e as interpretações fornecidas pela astronomia da cultura ocidental moderna.  
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes sejam capazes de associar a astronomia às capacidades de medir o 
tempo, localizar-se espacialmente e prever fenômenos naturais (tais como as estações do ano) e 
identifiquem a importância dessas habilidades para atividades como o plantio e a colheita, a pesca, 
a caça etc.  

2. Respostas variáveis de acordo com as informações pesquisadas. Os estudantes podem citar que 
uma das diferenças é que em algumas civilizações pesquisadas, a interpretação dos fenômenos 
celestes estava associada a rituais e crenças religiosas, enquanto que na astronomia moderna as 
interpretações são construídas de maneira científica, ou seja, as observações levam à criação e ao 
teste de hipóteses ou modelos e à elaboração de teorias. 


