
 
 

Resolução da atividade: um exemplo de inúmeros outros possíveis 
 
A presente resolução tem como objetivo exemplificar uma estratégia para 
resolver o problema da civilização Nhamandu. Perceba que existem diversas 
estratégias para resolver o problema proposto e, durante a pesquisa e discussão 
com o grupo, os alunos terão desafios a serem superados. Essa atividade 
considera a criatividade dos alunos e, por não apresentar um único modo de 
resolver o problema, prefira mediar a resolução desse problema, ao invés de 
mostrar esse exemplo. Dessa forma, a aula se tornará rica devido a diversidade 
de estratégias e o aprendizado será mais significativo. 
 
1- Construindo um observatório 
 
A fala da vovó Jací revela a periodicidade da época do ano que faz frio. A história 
contada pela mãe da pequena Arapoti nos informa que o nascimento do Sol 
corresponde a um intervalo que vai desde uma posição máxima à esquerda, 
passar pelo ponto médio, e atingir o extremo máximo à direita, para então 
retornar ao ponto médio e atingir finalmente o ponto máximo à esquerda 
novamente. Nessa história ainda é possível perceber marcações das estações do 
ano como frio, calor, flores e folhas caindo. 
A fala do Caçador Kûarasy ilustra um cenário no qual é possível perceber uma 
marcação mais primitiva das estações, levando em consideração apenas os 
extremos. Ele também revela que essa periodicidade ocorre em um ano (365 
noites). No pergaminho 1 é possível perceber marcações a partir de torres, onde 
cada torre indica um evento. Já no pergaminho 2 apresenta alguns passos para a 
construção de marcações a partir do nascer do Sol. Neste pergaminho há uma 
dica importante, o observador deve ficar em um ponto fixo. 
Levando em consideração todas essas informações pode-se marcar a 
periodicidades das estações de inúmeros modos, como torres. 
 
1- Escolher uma posição para o observador ficar (1). Essa posição deve ser fixa. 
Esperar o Sol atingir seu extremo máximo na linha do horizonte e, no local, 
construir uma grande torre (2). Essa torre representará uma das estações do ano 
(verão ou inverno). 

a)  b)  
 
2- Esperar o Sol atingir o outro extremo da linha do horizonte e construir uma 
outra Torre que marcará a estação inversa da primeira 3 (inverno ou verão). 
Construir uma torre no ponto médio (4) que representará as estações primavera 

 



 
 

ou outono. 
 

c)   d)  
 
3- Instruir a civilização que se as pessoas que ficarem na posição do observador 
durante o nascer do Sol poderão se orientar de acordo com o nascer do Sol e as 
torres. A cada dia o Sol irá nascer, saindo de sua posição máxima à esquerda, 
passando pelo ponto médio, até atingir o extremo máximo à direita, para então 
retornar ao ponto médio e atingir finalmente o ponto máximo à esquerda 
novamente, completando o ciclo. Assim, as pessoas poderão prever as estações 
do ano e escolher os vegetais mais propícios de acordo com as épocas do ano, 
de acordo com a figura abaixo. 
 

e)  

 


