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COSMOLOGIA

Alves-Brito e Cortesi, 2020. Complexidade em Astrofísica. 
Revista Brasileira de Ensino e Física



COSMOPOLÍTICA

Alves-Brito, 2021. Cosmopolíticas: processos educativos e anti(racistas)  
Revista Roteiro. 



CORPOS 
TERRITÓRIOS 

PENSAMENTOS

Alves-Brito 2020. Corpos nergos na Física. 
Revista da ABPN.





As ciências, principalmente as ciências 
exatas, são racializadas, desenhadas e 
definidas por meio do pensamento do 
homem, branco, heterossexual, cisgênero e 
bem nascido a diferentes latitudes. 



Brasil tem sido historicamente desafiado por questões 
econômicas, políticas, educacionais, científicas e tecnológicas

Gênero

Etn
ia,
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Ver Alves-Brito e Cortesi, 2020. Complexidade em Astrofísica. Rev. Bras. de Ens. de Física 



Astrofísica para a Educação Básica:  
a origem dos elementos químicos no Universo 
Alves-Brito e Massoni, 2019, Finalista Prêmio Jabuti, 2020

História Térmica do Universo: dos quarks aos quasares



Sentido. Forma lógica e cronológica.  
Noções de ordem simbólica.

Universo se expande com o tempo

Universo se resfria com o tempo

• Explicar a história do nosso Universo (explicar a origem e as suposições) 
• Oferecer uma outra perspectiva existencial



Energia 
Escura

Matéria 
Escura

Matéria 
Luminosa

Ver Alves-Brito e Massoni, 2019. 
Livro sobre os elementos 
químicos no Universo. 
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• espaço. 
• tempo. 
• movimento.
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Fonte:  
Alves-Brito, 2022. Capítulo de livro. 



• Português 
• Inglês 
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• Arqueoastronomia 
• Etnoastronomia 
• História da Astronomia 
• Educação e Sociedade



Astronomia nas Culturas 

• Arqueoastronomia: reconstroi, por meio da utilização de técnicas 
arqueológicas, as formas como, no passado, diferentes grupos humanos 
viam o céu. 

• Etnoastronomia: estudo dos conhecimentos e representações 
astronômicas de um povo através de seus costumes e tradições. 

• História da Astronomia: estudo da astronomia do passado por meio do uso 
de técnicas históricas e do apoio de documentos escritos; e que é 
particularmente focado no estudo da forma que o conhecimento sobre os 
céus assumiu no Ocidente.



Astronomia nas Culturas 

• Calendários 
• Observação prática 
• Cultos e mitos 
• Representação simbólica de eventos astronômicos 
• Conceitos e objetos 
• Orientação astronômica de tumbas, templos, santuários e centros 

urbanos 
• Cosmologia tradicional 
• Aplicação cerimonial das tradições astronômicas



ETNO+ASTRO+NOMIA 

• Etnicidade 
• Identidade 
• Território 
• Cultura 
• Corpo 
• Cosmovisão/cosmopercepção 

• Cosmologia 
• Cosmopolítica 
• Céu e Território 
• Oralidade e escrita  
• Localidade e universalidade 
• Dinâmica : mudança com o tempo



História 
Epistemologia 
Psicologia 
Política 
Cultura 
Cosmologia

Corpo e linguagem



Tempo 
Identidade 
Cosmo+política 
Tradição 
Ética 
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Ancestralidade



ubu-ntu 
(ontologia) + (epistemologia) 



Fonte: Revista Ciência Hoje 
Alves-Brito 2022



Fonte:



ETNO+ASTRO+NOMIA 

Alves-Brito, Bootz, Massoni 2018, Uma sequência didática para 
discutir as relações étnico-raciais (Leis 10.639/03 e 11.645/08) na 
educação científica,



Patrimônio simbólico, o céu seria responsável pela 
continuidade da cosmologia indígena e africana (no 
exílio/diáspora).







● Influência cultural dos indígenas e dos africanos é dominante em 
todo o Brasil. Em geral, as comunidades que habitam longe das 
grandes cidades têm seus referenciais do céu herdados desses 
povos.  

● As semelhanças astronômicas entre esses povos pode ser 
destacada, que apesar de morarem em continentes diferentes, 
observavam, praticamente, a mesma região do céu.

Constelações Indígenas



● Os desenhos das constelações ocidentais são feitos pela 
união de estrelas. Mas, para os tupis-guaranis, as 
constelações são constituídas pela união de estrelas e, 
também, pelas manchas claras e escuras da Via Láctea, 
sendo mais fáceis de imaginar. Muitas vezes, apenas as 
manchas claras ou escuras, sem estrelas, formam uma 
constelação. 

Constelações Indígenas



● Os indígenas davam um valor muito grande para a Via 
Láctea (Tapi’i Rape), onde as principais constelações 
indígenas estão localizadas.  

● Os povos antigos viam a Via-Láctea como um lugar 
privilegiado para a morada de seus deuses. 

Constelações Indígenas



● A Via-Láctea representa o Caminho da Anta para os tupi-guarani.  

● As estrelas eram pequenos furos no céu que deixavam a luz solar 
passar.

Constelações Indígenas



● Outro aspecto que diferencia as constelações Tupis-Guaranis das ocidentais 
está relacionado ao número delas conhecido pelos indígenas. A União 
Astronômica Internacional (UAI) utiliza um total de 88 constelações, distribuídas 
nos dois hemisférios terrestres, enquanto certos grupos indígenas já nos 
mostraram mais de 100 constelações, vistas de sua região de observação.  

● Quando indagados sobre quantas constelações existem, os pajés dizem que 
tudo que existe no céu existe também na Terra, que nada mais seria do que 
uma cópia imperfeita do céu. Assim, cada animal terrestre tem seu 
correspondente celeste, em forma de constelação.

Constelações Indígenas



● Nascer/pôr do Sol no Inverno: nascer/ocaso de Aldebaran. 

● Nascer/pôr do Sol na Primavera e no Outono: nascer/
ocaso das Três Marias. 

● Nascer/pôr do Sol no Verão: nascer/ocaso 

Constelações Indígenas



No Brasil

• Povos de diferentes regiões do planeta, 
independentemente, criaram suas 
próprias culturas estelares, e no Brasil 
não foi diferente. 

• Atualmente, 225 etnias indígenas 
brasileiras utilizam de alguma maneira a 
astronomia em sua rotina: compreensão 
do tempo, rituais religiosos, atividades 
culturais, entre outros.



•  A constelação da Ema:  

A cabeça da Ema é formada pelo Saco 
de Carvão perto da constelação do 
Cruzeiro do Sul. A cauda da Ema é 
formada por Antares, Al niyatn e 
outras estrelas da constelação do 
Escorpião)

No Brasil



Semelhanças: Plêiades

Tupi-Guarani: Vespeiro 
Dakota/Lakota: As sete garotas 
Astecas:  Mercado 
Inuíte: Esterno 
Lapônica: Matilha de cães 
Siberiana: Ninho de pato



Semelhanças: Órion

Tupi-Guarani: Homem velho 
Tukano: Cabo de enxó 
Dakota/Lakota: Embrião de  
Buffalo 
Astecas:  O novo fogo 
Inuíte: Corredores 
Lapônica: Filhos de Galla 
Ojibwe: Criador do inverno



Afro-indígena: 
Lua era um 

homem com 2 
mulheres. 

Cheia para 
minguante: 

uma o 
alimentava 

demais



     Semelhanças: Ursa maior e menor

Dakota/Lakota: Nascimento da mulher azul 
Astecas:  O pé torto 
Inuíte: Alce 
Lapônica: Arco e flecha 
Ojibwe: Gavia



A serpente arco-íris é uma velha história australiana sobre como os 
países passaram de uma paisagem plana com humanos como as 
únicas criaturas, para montanhas, vales e vários animais.
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Primeiro atlas impresso do mundo  

Abraão Ortélio, Theatrum Orbis Terrarum. 
Antuérpia: Apud Egid. Coppernium Diesth, 1570.  

Front ispício representando os quatro 
continentes. Berlim, Staatsbibliothek



A Máscara



Rosana Paulino,  
artista visual, 

pesquisadora e 
educadora 

Detalhe da obra 
Assentamento, 

2013.  

racismo científico



Autorretrato (Le Manteau Rouge) (1923) e A Negra (1923), pinturas de 
Tarsila do Amaral 
Fotos: Jaime Acioli, Romulo Fialdini



A Redenção de Cam 

Modesto Brocos, 1895



“Racism in science is endemic because the 
systems that produce and teach scientific 
knowledge have, for centuries, 
misrepresented, marginalized and mistreated 
people of colour and under-represented 
communities. The research system has 
justified racism — and, too often, scientists in 
positions of power have benefited from it. That 
system includes the organization of research: 
how it is funded, published and evaluated”.
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• ciência 
• tecnologia 
• desenvolvimento 
• inovação



Des(envolvimento) 
Pensamento tradicional versus pensamento crítico 

Sustentabilidade



Marcos Legais 

LEI No 10.639 
9 DE JANEIRO DE 2003 

"Nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, oficiais e particulares, torna-se 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira […], incluindo o estudo da 
história da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 
negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil."

LEI No 11.645 
10 DE MARÇO DE 2008 

"Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena [...], incluindo 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos 
étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 
africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a 
cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil."

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola 
2012 



Negritude

Branquitude

educação para as relações étnico-raciais









Realidade não dá origem ao imaginário. 
Imaginário dá sentido ao mundo. 



pensar, sentir e fazer



• Espaços, tempos. 
• Grandezas físicas.  
• Relações e transformações.  
• Corpos e movimentos.



• Traços, sons, cores, formas. 
• Eu e o outro (alteridade). 
• Fala e escuta 
• Pensamento e imaginação.



• Transmitir ideias. 
• Convencer a mudar de opinião. 
• Mediar conflitos. 
• Ensinar conteúdos. 
• Mudar comportamentos. 
• Transformar e (re)inventar vidas.











• Entre 1885 e 1927, o Observatório de Harvard empregou cerca de 80 
mulheres



• Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979)  
• Tese de Doutorado: Stellar Atmosphere 



Entre 1885 e 1927: Observatório de Harvard 
empregou cerca de 80 mulheres



Oliveira, Alves-
Brito, Massoni 
2021. Alexandria

Fonte: Figura 

a d a p t a d a d e 

Iramaia Jorge 

Cabral de Paulo 

(2020) 



Gender Gap in Science, 2019



Brazilian Physics Society
• Men: 68% 
• White: 61% 
• Heterosexuals: 88% 
• Cis: 98% 
• South/Southeast 59%

Brazil 
• Women and black people are 

the majority (54%)



Etnia-Raça

Formação  
Acadêmica

Formação  
Acadêmica

Sexo

pessoas negras 
desaparecem 
com progressão 
na carreira

mulheres 
desaparecem 
com progressão 
na carreira

Mais mulheres na 
licenciatura

Mais negrxs na 
licenciatura





Efeito Matilda







Homem  
Velho 

Uma 
histórica 
constela-
ção 
brasileira 

Créditos:  
Rodrigo 
Guerra



os quatro 
momentos do Sol



Conceito Bantu-Congo para o mapeamento do Universo. Santos (2019) 

verde,  
cinza,  
vermelho



Conceito Bantu-Congo para o mapeamento do Universo. Santos (2019)

“O homem, por meio de suas iniciações, segue o sol, porque ele mesmo é um 
segundo sol” .  Fu-Kiau



A cesta 
Tabwa. Congo 

National Museum of African Art -EUA



Fonte:  
Alves-Brito, 2022. 
Capítulo de livro. 



Os Dogon. Yorùbá 

National Museum of African Art -EUA



Os Dogon.

National Museum of African Art - EUAOs Dogon.



NSOROMA:  Crianças do céu (estrelas) 

NYAME BIRIBI WO SORO: Deus está nos céus

OSRAM NE NSOROMMA: A Lua e a estrela. 

SANKOFA: Voltar para buscá-la. 

Eliane da Boa Morte (2017)

Adinkra - Akan



National Museum of African Art -EUA



Yorùbá 

National Museum of African Art -EUA



• Amun-Re, criador e deus sol primário 
• Neith, mãe de Re 
• Osiris, divindade funerária que recebeu autoridade do 

deus da terra Geb 
• Horus, deus do falcão ligado ao sol e à lua 
• Thoth, divindade lunar e criadora da escrita 
• Sopdet, a deificação de Sirius, a estrela mais brilhante do 

céu noturno 
• Amun-Re, criador e deus sol primário Kreamer, 2012



• O arranjo de algumas pirâmides egípcias, incluindo as de Gizé, se 
correlaciona com o nascer do sol do solstício, os pontos cardeais 
da bússola, o movimento de certas estrelas nas constelações da 
Ursa Maior e da Ursa Menor,  o surgimento de estrelas específicas 
no horizonte.  

• Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno, estava associada à 
inundação anual do rio Nilo, que era essencial para a agricultura no 
vale do Nilo. 

• O interesse do antigo Egito pela astronomia permanece evidente 
nos escritos, arquitetura e arte religiosa.

Kreamer, 2012



• Muitos africanos usam as estrelas sempre presentes, as fases 
mutantes e confiáveis da lua e a beleza passageira de um arco-íris 
para abordar preocupações muito práticas.  

• Os povos Akan de Gana, por exemplo, ligam símbolos celestes a 
ditos sobre a sabedoria da liderança e o comportamento adequado 
dentro da comunidade.  

• A lua crescente é um símbolo feminino da fidelidade. Quando 
combinado com uma estrela, transmite a interdependência de 
homens e mulheres no casamento.

Kreamer, 2012



O primeiro observatório científico na África Subsaariana foi fundado em 1820 como o 
Observatório Real do Cabo da Boa Esperança, no que hoje é a Cidade do Cabo, na 
África do Sul. O país continua sendo um líder em astrofísica no continente africano.

Kreamer, 2012



Harriet Tubman  (1822-1913)

Rafael RG

Estrela Polar

O brilho da liberdade diante dos seus olhos 









Créditos:  
BBC Sky at Night Magazine





Vídeos Especiais

• Cosmologias Africanas:  
 https://www.youtube.com/watch?v=vcz1ds8wQCE 

• A resiliência das estrelas: o céu como patrimônio histórico, cultural e 
natural da humanidade 

https://www.youtube.com/watch?v=jh9DvrltXoM 

• Akotirene Kilombo Ciência 
https://www.youtube.com/watch?v=t43m7EQFLFM

https://www.youtube.com/watch?v=jh9DvrltXoM
https://www.youtube.com/watch?v=t43m7EQFLFM


Artigos e Livros do Professor

• CV Lattes:  
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do


ubuntu: um estado particular de ser, tornar-se

o que as Áfricas têm a nos dizer e a ensinar?

Ancestralidade



Qual projeto de país  
nós queremos?



Alan Alves Brito 
* alan.brito@ufrgs.br 
* +55 51 3308 6558 
* www.if.ufrgs.br/~aabrito 
* https://www.facebook.com/alan.alvesbrito 
* @AlanAlvesBrito6: Twitter  
* alvesbritoalan: Instagram

Contacto


