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Estudantes encaram primeira prova da olímpiada
internacional de astronomia e astrofísica

Postado em 8 de agosto de 2012 por editor Deixar um comentário

   

Vote nessa matéria: 

Nesta terça-feira (7), segundo dia de atividades da 6ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (International

Olympiad on Astronomy and Astrophysics IOAA), logo pela manhã, estudantes tiveram que encarar uma difícil tarefa: uma

prova complexa de astronomia, a ser respondida em grupos sob a forma de trabalho científico.

Para organizar o desafio, foram constituídas duas equipes mistas, visando atingir o número mínimo de participantes. Uma foi

formada por estudantes de Portugal, Bangladesh e Emirados Árabes, enquanto outra contou com membros da Bolívia e

Colômbia. Fora essas exceções, 27 equipes foram formadas de cinco estudantes do mesmo país. Embora sem ter caráter

oficial não vale medalhas a dinâmica fez jus a premiações.

O objetivo desta única prova em conjunto é fazer com que os competidores trabalhem em equipe, aproveitando o que cada um
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tem de melhor a oferecer para a resolução do problema e escrita da resposta, explica o coorganizador da olimpíada e

astrônomo do Mast, Eugênio Reis Neto.

Popularização

Enquanto os competidores estão confinados em um hotel de Vassouras cumprindo as provas, a cidade realiza um evento

paralelo: a Semana de Astronomia. Com o apoio de institutos de ensino e pesquisa do Ministério de Ciência, Tecnologia  e

Inovação (MCTI), a prefeitura de Vassouras visa difundir esta ciência na região sul fluminense.

Além de podermos mostrar nossa região para os visitantes, temos muito a ganhar com a vinda da IOAA. Graças à visibilidade

desse evento, estamos realizando a Semana de Astronomia, com a qual pretendemos despertar a atenção das crianças para

essa ciência, destaca a superintendente da Secretaria de Cultura de Vassouras, Tatiana Santiago,.

Até o dia 11 de agosto, estão programadas palestras, mostras de filmes científicos, apresentações musicais, sessões de

Planetário Inflável, além de experimentos científicos interativos e uma visita guiada ao Observatório Magnético de Vassouras.

Céu brasileiro

As mostras exibidas apresentam uma peculiaridade. Na contramão do mundo que geralmente apresenta a Astronomia Greco-

Romana, conhecida como Astronomia Ocidental a Semana de Astronomia de Vassouras foca o céu brasileiro a partir da

cultura indígena.

Astrônomo estuda astronomia padrão. Geralmente a parte cultural fica de lado. Por isso, mostramos várias constelações

indígenas que estão fora da chamada astronomia oficial. É importante as pessoas saberem que elas existem e que são usadas

pelas comunidades indígenas para controle de natalidade, sazonalidade, pesca, colheita e outros, ressalta o coordenador cultural

da 6ª IOAA e responsável pela exposição O céu Tupi-Guarani, Germano Bruno Afonso.

Por sua vez, O Céu Ticuna, organizada por Priscila Faulhaber, contempla aspectos do conhecimento dos índios Ticuna sobre o

céu e sazonalidade, que fornecem subsídios para estratégias de desenvolvimento cientifico e tecnológico e de inovação.

Incorporando o conhecimento dos índios à construção de uma economia verde verdadeiramente participativa, concorremos

para sua inclusão na comunidade de informação, destaca Priscila. 

                                                                                          Texto: Ascom do MCTI -  Kareen Arnhold – Ascom do MAST
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