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O estudo da astronomia é praticamente tão antigo quanto a história da humanidade. O 

desejo do conhecimento sempre incentivou o desenvolvimento do Homem, não sendo 

diferente com o estudo da astronomia, tendo suas bases tanto em razões místicas, culturais 

ou religiosas. O primeiro a realizar observações astronômicas em caráter científico, isto 

é, utilizando métodos bem definidos e instrumentos especialmente desenvolvidos para tal 

atividade, foi Galileu Galilei, ainda no início do século XVI. Quando utilizou uma luneta, 

um tubo de chumbo e um par de lentes, sendo uma convergente e outra divergente, e com 

um poder de aumento de inicial de 3x. Após algumas adaptações, foi possível atingir um 

aumento de 25x. Neste ponto se teve o início da Astronomia Moderna e das observações 

com instrumentos óticos. Sendo assim, o atual projeto tem por objetivo algumas 

atividades de observações astronômicas a serem realizadas no município de Caçapava do 

Sul, junto aos alunos do Ensino Médio. Para tanto, os principais alvos escolhidos foram 

os corpos celestes próximos da Terra, em especial a Lua. O equipamento utilizado foi o 

Galileoscópio, que consiste em um equipamento simples, com o mesmo principio da 

luneta que Galileu utilizava. Para auxiliar nas observações utilizou-se o software gratuito 

(Stellarium) visando facilitar a identificação dos corpos celestes. Então, o método 

observacional consiste em identificar o alvo, posicionar o Galileoscópio em direção ao 

objeto e realizar as observações. Para as atividades propostas o equipamento se mostrou 

muito eficiente, especialmente para a Lua. Para este caso, foi possível observar 

perfeitamente a sua superfície, inclusive as crateras e vales. É importante salientar que 

durante as observações não se deve apontar o Galileoscópio diretamente para a Lua Cheia, 

ou até mesmo para o Sol, pois pode provocar lesões nos olhos. Nas saídas de campo 

também foram realizadas observações de estrelas brilhantes, com destaque para Sírius, 

Riguel e Belteguese; e de alguns planetas como Vênus, Marte e Saturno. Um resultado 

interessante, é que foi possível observar as fases de Vênus. Portanto, este projeto 

evidenciou que fazendo uso de um equipamento simples e de fácil manuseio podemos 

observar diversos corpos celestes. Outra conclusão é que a astronomia pode, e deve, ser 

difundida na sociedade, em especial nas escolas, pois a empolgação dos alunos durante 

as observações foi evidente. Vale ressaltar também que o software Stellarium é de suma 

importância durante as observações, pois facilita a identificação dos corpos celestes e a 

correta localização dos mesmos. 


