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RESUMO:  
 A Astrofilatelia é o ramo da Filatelia (prática de colecionar selos de forma 
organizada e que considera o valor funcional, artístico e histórico dos selos), 
que é especializada nos temas relacionados ao Espaço Cósmico e a 
Exploração Espacial. O material filatélico, como selos, envelopes e outros 
materiais com a temática espacial, pode ser desde os que apresentem algum 
tema espacial simplesmente até os que participaram dos projetos espaciais na 
prática, como envelopes com selos e postais que foram transportados dentro 
de naves espaciais ou satélites que retornaram à Terra e ainda materiais que 
foram carimbados nos locais de lançamento de foguetes espaciais, estações 
de controle ou rastreio, laboratórios de pesquisa e até navios de recuperação 
de naves espaciais e outros que são planejados para originalmente ter algum 
valor agregado ou que posteriormente é adaptado para isto (com a adição de 
fragmentos e até mesmo poeira de algum objeto). A variedade de temas 
apresentados pelo material astrofilatélico é grande, abrangendo desde datas 
comemorativas de descobertas científicas e aniversários de personalidades da 
Astronomia e da Astronáutica e do lançamento de sondas espaciais, naves 
espaciais e estações orbitais, aniversário de missões espaciais, coleta de 
meteoritos, comemorativos da fundação de planetário e observatórios 
astronômicos. E ainda existem os selos comemorativos de outros temas 
espaciais como o Dia da Cosmonáutica, realização de congressos 
internacionais de Astronáutica e Astronomia e até relembrando a queda de 
meteoros famosos e trabalhos e artistas da Arte Espacial (campo da Arte 
especializado em temas da Astronomia e Astronáutica). Qualquer exposição de 
Filatelia apresenta um mundo de variedades, com informações, culturas, 
idiomas, personagens e expressões artísticas diferentes e interessantes. O 
campo da Astrofilatelia abrange tudo isto, mas apresenta a temática da 
Astronomia e Exploração Espacial com seus planetas e estrelas, foguetes, 
astronautas e naves espaciais, um campo da atividade humana que 
imediatamente invoca a aventura, a exploração, a Ciência avançada e a 
conquista de novos mundos. Atividades utilizando a Astrofilatelia conseguem 
valorizar a filatelia, incentivar a apreciação das coleções de selos com temas 
científicos, em especial as com temas espaciais, bem como ser uma 
ferramenta para o incentivo do reconhecimento do valor da Ciência e 
Tecnologia. E no mundo atual, que oferece excepcionais recursos, não há a 
necessidade de uma atividade de astrofilatelia apresentar selos reais, claro que 
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estes são interessantes de ser vistos ao vivo, mas podem ser feitas 
reproduções, seja como slides em projeções de aparelhos multimídia ou 
impressos em papel. Nestes casos, podem ser feitos em tamanho maior do que 
na realidade, para facilitar seu uso didático. Os produtos filatélicos podem ser 
utilizados como material didático de forma bem eficiente, devido sua variedade 
de temas e apresentação artística bem elaborada. 
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