
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÍDIA E COTIDIANO (PPGMC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Freitas Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIDIANO, IMAGINÁRIO E O DISCURSO DA CIÊNCIA NA SÉRIE 

DE TV COSMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2019



 

 

 

ALEXANDRE FREITAS CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotidiano, imaginário e o discurso da ciência na série de TV Cosmos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Mídia e 

Cotidiano, da Universidade Federal Fluminense, como requisito para a 

obtenção do título de mestre em Mídia e Cotidiano. 

 

Área de concentração: Discursos midiáticos e práticas sociais 

Linha de pesquisa: Linguagens, representações e produção de sentidos 

 

Orientadora: Profª Drª Denise Tavares da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA DE DEFESA 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Profª Drª Denise Tavares da Silva  

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Renata Rezende 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Denise Siqueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu pai, João, um típico homem do cotidiano (até no nome), dono 

de uma inteligência, de uma expertise cotidiana que eu nunca tive e 

jamais conseguirei. 

 

À minha avó, Iara, minha primeira colega de profissão, tão doce, em 

nossa bancada imaginária. 

 

Ambos partiram durante a realização desta pesquisa. A ambos, meu 

amor e gratidão eternos. 

 

Este projeto me ajudou a suportar a dor. Escrever é uma forma de se 

lidar com a morte. Coincidentemente, esta pesquisa também trata 

desse assunto. 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais, João e Nancy, por tudo. Tudo mesmo. Tudo que nem cabe em palavras e 

papel. Eles são a razão e o sentido. 

À minha irmã, Fernanda, pelos suportes técnicos, exemplos práticos de dedicação e 

perseverança e pelo amor fraterno. O dia em que ela nasceu foi o mais importante da minha 

vida, que se divide em antes e depois dela.  

À minha namorada, Juliana, pela paciência, pelo amor, pela sorte (a minha) da coincidência 

do encontro das águas. 

À professora Denise Tavares, minha coordenadora e orientadora, pela confiança, paciência, 

carinho, dedicação e sabedoria. 

Aos meus gatos, Chewbacca e Yuri Gagato, pela companhia. Muito próxima, aliás. Ao lado 

do netbook em que esta pesquisa foi feita, em cima da mesa de trabalho, em baixo da mesa de 

trabalho... 

À Capes, pela oportunidade dada a mim e a tantos. Lutemos pela pesquisa brasileira! 

Aos professores e funcionários do PPGMC/UFF 

Aos amigos Adler Ariel M. Mendes, Ana Carolina Afonso Seabra dos Santos, Ana Carolina 

Cometi Oliozi (Any), Ana Paula Muller Soares, Carlos Alberto M. Briggs Junior, Gabriel 

Faza Guedes de Souza, Jesiel Carvalho Lima de Araújo, Larissa de Oliveira Cesar, Leandro 

Marlon Barbosa Assis, Letícia Carolina dos Santos Moreira, Lilian Wilson de Oliveira 

Ferreira Tropiano, Luciana Aparecida Carlos Ribeiro, Maria Cristina Guimarães R. do 

Amaral, Mirian Aranha Sampaio, Pâmela Passos Mascarenhas, Patrícia Fernandes Viana 

Franco Castro, Rafael Torres Sobreira, Renata Palitó de Carvalho, Rodrigo Moraes 

Bittencourt S. Alonso. Eu precisava citar todos nominalmente, para que aqueles que um dia 

lerem esta dissertação saibam do privilégio que tive em ser da mesma turma que eles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...Mas eu posso estar errado.” 

Carl Sagan 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação foca nas duas temporadas da série Cosmos (1980; 2014), tendo como 

objetivo central analisar suas estratégias narrativas e de linguagem na perspectiva de discutir 

como estas buscam promover a racionalidade científicae, concomitantemente, divulgar a 

ciência e sua importância para a compreensão do mundo em que vivemos e para além dele, ou 

seja, o próprio universo.Para tanto, a pesquisa vale-se, principalmente, de autores como Agnes 

Heller, Mikhail Bakhtin, Michel Maffesoli, Juremir Machado, Marcelo Gleiser e Benvenido 

León, pois seu percurso metodológico problematiza questões relacionadas ao cotidiano, aos 

dialogismos e gêneros discursivos, ao imaginário e, também,à construção narrativa do 

audiovisual de não-ficção de temática científica. Interessa, em especial, os modos como a 

série busca “atingir o imaginário” social, articulando em seu discurso narrativo dísticos como 

ciência e crença e/ou razão e emoção, construindo, paradoxalmente, uma visão poética e 

espiritualista do empreendimento científico. Destaca-se, também, que a dissertação tem em 

seu horizonte abordar a relação do audiovisual com a popularização da ciência. 

 

Palavras-Chave: Cosmos;audiovisual de não-ficção; cotidiano; imaginário; divulgação 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on the series Cosmos (1980; 2014) and aims to analyse the narrative 

and the language seeking to discuss the scientific rationality, promote the science and explain 

how important it is to understand the world that we live and the universe. This research uses 

as a base the work of authors as Agnes Heller, Mikhail Bakhtin, Michel Maffesoli, Juremir 

Machado, Marcelo Gleiser and Benvenido León, which his methodological route approach 

daily questions, dialogism and discursive genre to the construction of the audiovisual 

narrative in the non-fiction science-themed. This dissertation also approach how the series 

Cosmos aims to reach the social imaginary using paradoxical concepts as science and belief 

and reason and emotion, building a poetic and spiritualistic vision of the science. The research 

focuses on the relation between audiovisual and the dissemination of science. 

 

Keywords:Cosmos; non-fiction audiovisual; daily; imaginary; scientific dissemination. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A série audiovisual Cosmos foi uma das mais bem-sucedidas experiências de 

divulgação científica para o público amplo na TV no século passado, apontada como um 

marco da divulgação científica mundial pela grande popularidade alcançada e por traduzir 

conceitos complexos de forma compreensível para o público. Sua primeira versão foi 

apresentada pelo cosmólogo Carl Sagan, lançada em 1980 pela TV PBS. Estima-se que essa 

versão foi exibida em 60 países e assistida por mais de 500 milhões de pessoas. 

 Cosmos ganhou uma nova versão em 2014. Desta vez, a série foi apresentada pelo 

astrofísico Neil deGrasse Tyson, que chegou a ser aluno de Sagan. A segunda versão, que 

assim como a primeira é composta por 13 capítulos, foi exibida, logo em sua estreia, no 

NatGeo, em 170 países e precedida por um vídeo de apresentação do então presidente 

americano Barack Obama. Nele, Obama falou sobre o espírito de “sonhar alto”, “de 

descoberta”, que Sagan sintetizou na versão original. A série bateu recorde de maior 

lançamento global da história da TV1. Essa segunda versão foi escrita novamente pela 

pesquisadora e divulgadora Ann Druyan, viúva da Sagan, e pelo físico Steven Soter, ambos 

coautores da versão original, juntamente com Sagan. 

 As duas versões de Cosmos, distanciadas uma da outro por 34 anos, servem como 

registro histórico das pautas, discussões e preocupações da comunidade científica; e também 

das mudanças estéticas e técnicas das narrativas audiovisuais. Mas não “apenas” isso. Cosmos 

exemplifica, interage, registra, em vários aspectos, as interações entre ciência e cultura  

(ciência e imaginário, ciência e cotidiano etc). Por exemplo, a versão apresentada por Sagan 

encarnava traços culturais da década de 1970, impactada pela chegada do homem à Lua (em 

1969) e pela corrida espacial, que foi um dos principais fenômenos da Guerra Fria, 

amplamente discutido e com reflexos no imaginário da época. Do mesmo modo, a nova 

versão faz os mesmos movimentos de assimilação e interação como, por exemplo, quando 

focana questão climática e na busca pela substituição dos combustíveis fósseis por energias 

renováveis.  

 Esse diálogo com o contexto sócio-econômico-cultural de cada período histórico é 

uma das principais “macrodiferenças” entre as versões. Outra questão que interessa a este 

trabalho está relacionada às formas narrativas. Na primeira versão, acompanhando os planos 

                                                 
1<https://gauchazh.clicrbs.com.br/educacao-e-emprego/noticia/2014/04/ann-druyan-revela-que-negou-serie-

cosmos-a-tres-emissoras-para-proteger-legado-de-carl-sagan-4463694.html> e 

<https://www.rocketstem.org/2014/02/27/cosmos-receiving-largest-ever-global-tv-launch/> 
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mais lentos e episódios de maior duração, parece haver um certo aprofundamento de 

digressões filosóficas; enquanto a nova versão, de planos curtos, rápidos e com imagens que 

trazem um regime de objetividade garantido (em grande parte em função dos avanços 

tecnológicos), parece trazer pensamentos também mais objetivos.Os próprios títulos dos 

episódios fazem essa sugestão. Sagan apresentou episódios nomeados com certa inspiração 

poética-filosófica, como O limiar da eternidade (sobre comparações entre as teorias quanto ao 

nascimento do universo e a cosmologia do hinduísmo) ou A espinha dorsal da noite (sobre 

como as explicações de povos antigos a respeito do universo e da natureza foram substituídas, 

em parte, pela ciência, em uma contraposição entre cosmos e caos). Já os episódiosde Tyson 

trazem a justeza e pragmatismo de títulos como Sala limpa (sobre a pesquisa em busca da 

idade exata da Terra e seu “achado lateral” sobre os riscos do chumbo para a saúde humana) e 

Os imortais (sobre a perenidade da escrita e também das formas de vida)2.             

 Outro aspecto da série, presente em ambas as versões e que motivou a pesquisa, é o 

fato de Cosmos, mais do que abordar descobertas e acontecimentos científicos, destacar o 

método científico, focando no ethos da ciência, no modo como ela é feita. Tal abordagem, 

entre outras consequências, mobiliza na narrativa diversas considerações que se relacionam 

com a história, filosofia e sociologia da ciência, o que a torna mais complexa e amplia nosso 

propósito em discutirmos o modo como ela se insere no campo da divulgação científica, algo 

que também interessa a este trabalho. Isto é, uma das questões-chaves desta pesquisa é 

verificar como a série aciona estratégias de aproximação com o público amplo, uma proposta 

que, para nós, tem origem na própria biografia de Sagan conforme apontaremos nesta 

dissertação e, também, em como ele definia ciência: “Ciência é muito mais uma maneira de 

pensar do que um corpo de conhecimento”3, afirmava o cientista.  Concordando com ele, 

ressaltamos que este projeto parte do entendimento de que a ciência, incluindo suas 

descobertas e seus métodos, ajuda as pessoas a entender o mundo em que vivem, o que é vital 

para as escolhas que fazem e o modo como agem.  

 Por isso também esperamos que este trabalho seja uma contribuição ao campo da 

popularização da ciência. A expectativa surge de convergências que envolvem formação e 

interesses deste autor. Quanto à primeira, as graduações em cinema e jornalismo nos 

                                                 
2A relevância da narrativa de Cosmos pode ser medida ainda por sua versão impressa. Em 2012, o livro Cosmos, 

até hoje apontado como o livro de divulgação científica mais vendido da história, foi incluído pelo Congresso 

americano na lista dos 88 livros que deram forma aos Estados Unidos (GARCIA, 2014). Na mesma lista estão 

incluídas obras como O caminho da riqueza, de Benjamin Franklin; Pragmatismo, de William James; e O 

mágico de Oz, de L. Frank Baum.<http://www.mapinguanerd.com.br/carl-sagan-nao-morreu-livros-para-

conhecer-seu-legado/> 
3<https://super.abril.com.br/cultura/por-que-entender-de-ciencia/> 
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levaramao documentário e/ou audiovisual de não-ficção. Já em relação aos interesses, o gosto 

pela ciência conduziu à divulgação científica e à popularização da ciência, particularmente 

pela contribuição do audiovisual, mais especificamente dos documentários científicos. Assim, 

a proposta aqui adotada, que passa pela abordagem das diferenças entre pensamento científico 

e pensamento dogmático, foi sendo maturada aos poucos, bem antes do início formal da 

dissertação, a partir de experiências cotidianas que envolveram, entre outros acontecimentos, 

discussões quanto ao papel da ciência, das crenças e as relações entre ambas. Uma delas 

ocorreu há cerca de seis ou sete anos, quando um colega de trabalho criticou médicos e 

nutricionistas por nunca se decidirem se, afinal de contas, ovo e abacate fazem mal ou bem 

para a saúde humana. Frente ao que considerava um impasse, esse colega decidiu que não 

daria mais ouvidos aos “especialistas”, ratificando uma posição muito presente no senso 

comum, isto é, a de esperar que a ciência tenha uma palavra imutável sobre algo. Um dado 

fundamental deste breve relato é que este amigo era integrante de uma ordem autodenominada 

mística, presente na maior parte do Brasil. Referindo-se a ela, ele sempre afirmava que esta 

era científica e que, por isso, “podem vir cem cientistas dizendo outras coisas que pouco 

importa...”. Ora, se a ordem mística se baseia em estudos científicos, por que a resistência, 

negativismo ou mesmo aversão em relação à comunidade científica? E será que a postura de 

acreditar em uma “verdade” e fechar-se para posteriores apontamentos no sentido contrário 

feitos por cientistas é um comportamento que, de fato, condiz com o modo como a ciência 

funciona? Como dizer que os próprios postulados defendidos são científicos e, ao mesmo 

tempo, negar-se à abertura para refutação? 

 Em outras palavras, o fato é que o instituto do “cientificamente provado” é 

frequentemente utilizado pela mídia quando quer atribuir a algo o status de verdade. Nesse 

sentido, as opiniões de especialistas entram em cena na função de palavra final. O que parece 

contribuir para incompreensões quanto às diferenças entre pensamento científico e 

pensamento dogmático, o que repercute, às vezes tragicamente, nos julgamentos dos próprios 

humanos. Um exemplo clássico desta incompreensão remete a um caso ocorrido na Itália. Em 

2009, houve um terremoto na cidade de L’Aquila que matou mais de 300 pessoas. De acordo 

com autoridades e parte das vítimas, os cientistas que faziam parte da comissão italiana para 

“grandes riscos” não previram que a catástrofe aconteceria, o que impossibilitou que as 

autoridades pudessem se precaver. Três anos depois, a palavra final sobre o ocorrido: a justiça 

italiana condena os sete especialistas incapazes de prever a tragédia, o que, de acordo com 

Brum (2012), localiza este tribunal sintonizado ao senso comum que avalia o conhecimento 

científico como dogma.  
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A ciência e o método científico são o oposto do dogma. Esta é justamente a 

sua beleza. Ao contrário da religião, onde a premissa do fiel é a fé, na 

ciência é preciso duvidar. O processo científico não é impulsionado por 

certezas, mas por dúvidas. E é por causa delas que usufruímos das 

descobertas impressionantes que se fazem presentes em todas as áreas do 

nosso cotidiano. Enquanto na religião é imperativo crer, na ciência é 

obrigatório duvidar, testar, provar. A incerteza é, portanto, matéria 

primordial da ciência. É sua força – e não sua fraqueza (BRUM, 2012). 

 

 Isso vale tanto para terremotos quanto para o ovo e o abacate. O problema é, como 

diz Brum, quando a ciência é interpretada a partir das premissas da religião. A busca por 

certezas, seja na ciência ou na religião, parece vir juntamente com a indisposição em 

abandonar essas certezas e rever opiniões. Um debate entre o cientista e divulgador Bill Nye e 

o criacionista Ken Ham é ilustrativo. O moderador pergunta a ambos o que os faria mudar de 

opinião. Nye responde que mudaria de opinião caso apresentado a qualquer evidência sólida. 

Ham diz que, por ser a Bíblia a palavra de Deus, não muda de opinião de jeito nenhum. A 

resposta do criacionista e a “coerência” de suas convicções provocaram aplausos 

entusiasmados da plateia4.      

 Como popularizar o pensamento científico, mais do que popularizar as descobertas 

da ciência? Jorge Duarte (2018) afirma que educar para a ciência não significa apenas 

“divulgar a última novidade saída dos laboratórios, mas ajudar a pensar cientificamente”. 

Sagan diz que “nós aceitamos os produtos da ciência, mas rejeitamos os seus métodos” 

(COSMOS, 1980, ep. 13). Em ambas as afirmações, há a percepção da necessidade de difusão 

de um modo de pensar, para que as pessoas vejam o mundo sob a ótica científica. Na 

estruturação desse modo de pensamento, a comunicação tem papel fundamental. Entendemos 

a comunicação, primeiramente, como parte da produção científica. Na medida em que a 

ciência é um empreendimento coletivo de somatório de conhecimentos, transmitidos e 

reprocessados de geração para geração (COSMOS, 1980, 2014), é imprescindível o papel da 

comunicação nesse processo. Descoberta científica guardada a sete chaves não produz 

resultados para a sociedade. Produzir ciência implica também a sua publicação. Então, mesmo 

no campo restrito da comunidade científica, a comunicação já se faz presente e necessária, 

ainda que consideremos apenas a troca de informação entre pares e os protocolos de validação 

dos trabalhos científicos. 

 Em um âmbito mais amplo, para além da comunidade científica, compreendemos a 

divulgação científica como um elo que liga o público em geral à produção de ciência. Para 

Dorothy Nelkin, um dos principais propósitos da divulgação científica é “facilitar para as 

                                                 
4<https://www.youtube.com/watch?v=z6kgvhG3AkI> 
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pessoas o acesso a um conhecimento especializado, já que, com frequência, se enfrentam 

decisões e eleições – tanto de repercussão pública como privada – que requerem certa 

compreensão científica” (apud LEÓN, 2010, p 29-30). Uma vez que ninguém pode ter 

conhecimento especializado sobre todas as coisas (nem mesmo os próprios cientistas), a 

divulgação científica surge para traduzir conhecimentos complexos, produzidos por aqueles 

que estão imersos em determinados segmentos de pesquisa, para outras pessoas que, direta ou 

indiretamente, são afetadas pela produção desses conhecimentos específicos. É, portanto, um 

modo discursivo que serve de plataforma para que as partes se entendam. 

 O conhecimento e produção científicos, abrangendo tecnologia, saúde e meio 

ambiente, repercutem diretamente na vida cotidiana dos indivíduos de quaisquer sociedades. 

Como se sabe atualmente, bem além da visão positivista que prevaleceu na sociologia e 

filosofia da ciência no século 19, “a ciência possui objetivos econômicos, políticos e culturais, 

e o direito à informação, particularmente a informação científica e tecnológica, insere-se 

nesse contexto como uma condição indispensável para a consolidação da cidadania” 

(CUNHA, 2007, p. 10). E a divulgação científica está diretamente ligada à formação da 

cidadania e em consonância com o que se entende por comunicação pública, como veremos 

adiante. É sob este horizonte, portanto, que definimos a série Cosmos como nosso objeto de 

estudo. A ela se atribui o mérito de levar a divulgação científica ao público de massa pela TV.  

 Esta posição deve muito à linguagem audiovisual, pois entendemos que por ela 

dispor de mais recursos – som, imagem e movimento – pode ampliar as possibilidades de 

traduções da fala científica para a população. Ou seja, as explicações da ciência sobre os 

corpos celestes e as espécies, por meio de recursos imagéticos e sonoros, dentro dos 

parâmetros narrativos do documentário de TV (ou, podemos dizer também, da série de não-

ficção ou série documental), além de poderem ganhar “mais vida”, ganham uma embalagem 

que é familiar ao telespectador comum poispúblico leigo pode não ser familiarizado com a 

ciência, mas é familiarizado com a TV. Como disse Neil deGrasse Tyson, apresentador da 

nova versão da série: “As pessoas têm um repertório de cultura popular e são especialistas 

nele. Percebi que posso vincular a ciência que tento ensinar a esse repertório” (apud 

OLIVEIRA, 2017, p 32).   

 Produções audiovisuais como Cosmos, chamadas por Ramos (2008) de 

“documentários cabo” e por Barca (2008) de “infotainment” são massificadas pelo mundo por 

canais a cabo, que possuem grande penetração em diversos países. Embora, no Brasil, parte 

da programação desses canais seja nacional, o fato é que, independentemente da 

nacionalidade da produção, os canais fazem parte do cotidiano de boa parte da sociedade 
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globalizada, e produções americanas como Cosmos já estão, há tempos, hegemonizadas na 

cultura global. Isso explica a escolha de uma pesquisa brasileira por um objeto produzido nos 

Estados Unidos, o que não impede que alguns pontos sobre divulgação científica no Brasil 

sejam discutidos. 

 Nosso problema de pesquisa é como a linguagem audiovisual tem procurado atingir 

o público amplo e não iniciado, disseminando conhecimento científico e contribuindo com a 

popularização da ciência. A divulgação científica com frequência busca aproximar os 

conhecimentos difundidos à realidade cotidiana das pessoas que formam sua audiência. Com 

a série Cosmos não é diferente. O objetivo principal deste trabalho é compreender como o 

audiovisual em Cosmos é utilizado para enaltecer a racionalidade científica. Outros objetivos 

são: analisar e comparar as duas versões da série, levando em conta tanto as mudanças nos 

recursos tecnológicos utilizados quanto nos temas científicos abordados e suas relações com 

os contextos históricos em que as versões foram produzidas; e refletir sobre as relações entre 

ciência e crenças, pensamento científico e pensamento dogmático, ciência e senso comum. 

 As crenças estão inseridas na pesquisa porque parte-se da hipótese que a série usa a 

religião e diversas formas de expressão do pensamento mágico, situando-os como elementos 

formadores do senso comum, para, a partir deles, criar uma “ponte” entre ciência e senso 

comum, apropriando-se de elementos sígnicos do campo da fé, dos mitos e da crença e 

enaltecendo o pensamento científico. Dentro do contexto das apropriações dos elementos do 

cotidiano para divulgar a ciência, as crenças e mitos parecem exercer um papel de destaque, 

enquanto, eles próprios, elementos do cotidiano e parte do imaginário. Não pretendemos nos 

restringir às religiões formais institucionalizadas (islamismo, cristianismo, judaísmo...) e sim 

abranger as crenças de um modo geral – lendas, superstições, mitos, misticismo – entendidos 

aqui como manifestações do pensamento mágico, termo definido por Isaac Epstein em uma 

contraposição ao pensamento científico:  

Sem contar as objeções das filosofias idealistas de um lado, e das 

epistemologias relativistas de outro, o pensamento científico postula, na 

prática, uma natureza objetiva. Suas forças e leis existem fora dos propósitos 

e intenções humanas. Pelo menos essa é uma das características que 

diferenciam o pensamento mágico do pensamento científico. No primeiro, 

são invocados poderes extraordinários para alterar a nosso favor, ou contra 

outrem, o curso dos fenômenos. No segundo, esta invocação é substituída 

pelo conhecimento científico (EPSTEIN, 2012. P. 17). 

 

 Como pretendemos mostrar e discutir, em alguns de seus episódios, da primeira e da 

segunda versão, o roteiro de Cosmos parece construído de modo a polarizar, de um lado, a 

ciência, identificada como manifestação da razão, e, do outro, os mitos, religiões, misticismos 
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e superstições, representando o pensamento mágico, as crenças. Desta contraposição constrói-

se um discurso que enaltece a ciência e o ceticismo. A primeira, como um caminho a ser 

seguido pela humanidade; o segundo, como um filtro imprescindível para a nossa percepção 

do mundo. Nosso entendimento de “crenças” segue a conceituação de Mbarga e Fleury (2017) 

Crenças são uma maneira de explicar o universo atribuindo-lhe capacidades, 

qualidades, sentimentos e emoções. (...) Dão às coisas um significado 

intrínseco. Por exemplo, para algumas pessoas o número 13 é considerado 

um mau agouro. Em algumas culturas, o arco-íris é um aviso de que as 

coisas ruins estão para acontecer – ele é a espada de Deus – enquanto em 

outras (...) é um bom presságio. (MBARGA e FLEURY, 2017, p. 99).  

  

 O uso das crenças por Cosmos pode ser entendido não só em contraposição com os 

conceitos científicos, mas como uma forma de se criar analogias para inserir as explicações 

desses conceitos. Exemplos: usar a astrologia como gancho para falar de astronomia; a 

comunicação com os mortos para falar da importância da escrita ("Um livro é a prova que os 

seres humanos são capazes de fazer magia", uma famosa frase de Sagan, dita por ele no 

episódio 11); a arca de Noé para falar de panspermia5; a ideia de fantasmas para falar de 

supernovas; e preceitos do hinduísmo para introduzir as teorias científicas sobre a criação e 

expansão do universo. Deste modo, a série parece apropriar-se de elementos sígnicos da fé e 

da crença como recurso narrativo e para enaltecer a ciência, explorando a polarização, mas 

também um tipo de mescla entre os polos discursivos.   

 Quanto aos modos como a série se vale de elementos do senso comum e das 

representações cotidianas para disseminar o conhecimento científico, partimos da perspectiva 

de que, além das metáforas, analogias, contraposições e esforços de simplificação recorrentes 

na divulgação científica, a própria linguagem audiovisual televisiva já é uma forma de uso de 

um elemento cotidiano familiarizado pelo público. Logo, isso significa dizer que nossa 

perspectiva é de que a série Cosmos se vale de elementos cotidianos tanto no conteúdo – 

analogias, metáforas e simplificações – quanto na forma – linguagem de TV. Também 

recorremos aos estudos sobre o cotidiano, de Agnes Heller (2000). Para ela, “a vida cotidiana 

é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem exceção, qualquer que seja seu posto na divisão 

do trabalho intelectual e físico” (2000, p. 17). Heller, entretanto, vê alguns caminhos para a 

suspensão do cotidiano, formas de o indivíduo elevar-se da cotidianidade trivial. Ela cita os 

exemplos da arte e da ciência, e é justamente essa visão de ciência, enquanto suspensão do 

cotidiano, que acionamos aqui para sustentar nossas reflexões. 

                                                 
5 Segundo esta teoria, microrganismos ou precursores químicos da vida se encontram presentes no espaço, sendo 

capazes de dar surgimento a ela quando atingem um planeta com ambiente adequado. 
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(...) o reflexo artístico e científico rompem com a tendência espontânea do 

pensamento cotidiano, tendência orientada ao Eu individual-particular. A 

arte realiza tal processo porque, graças à sua essência, é autoconsciência e 

memória da humanidade; a ciência da sociedade, na medida em que 

desantropocentriza (ou seja, deixa de lado a teologia referida ao homem 

singular); e a ciência da natureza, graças ao seu caráter 

desantropomorfizador (HELLER, 2000, P. 26).  

  

 Ainda sobre referenciais teóricos, o trabalho de Carl Sagan vai bem além da série 

Cosmos e constitui uma considerável base teórica. Além de cosmólogo e divulgador científico 

na prática, Sagan possui um trabalho teórico amplo sobre divulgação científica com 

imbricações entre ciência, mídia e filosofia da ciência. Recorreremos às suas obras nesta 

pesquisa, pois as consideramos importantes para entendermos qual a visão de ciência do autor 

da série, e, deste modo, qual a visão de ciência que a própria série propaga. Entretanto, 

sabemos do risco que é usar a obra teórica de um autor para analisar um objeto desse mesmo 

autor. É preciso cuidados para que a revisão bibliográfica não fique tautológica. E 

acreditamos que um dos modos de evitar uma eventual redundância é recorrermos, também, a 

outros autores que discutem a popularização da ciência.  

 De Sagan, o livro O mundo assombrado pelos demônios (2006) será o mais 

utilizado, pelos apontamentos filosóficos sobre ciência e conhecimento e considerações sobre 

o papel da mídia na sedimentação de um pensamento científico. Quanto aos outros autores 

ligados à divulgação científica, o biólogo britânico Richard Dawkins (2016) e o físico 

brasileiro Marcelo Gleiser (2001) propõem alguns de nossos principais embasamentos. O 

primeiro traz conceitos fundamentais, como diferenciações entre realidade e sobrenatural – 

importantes para demarcarmos diferenças entre ciência e pensamento mágico – e 

especificações sobre magia, principalmente o conceito de “magia poética”. Tal conceito nos 

permite refletir sobre imbricações entre ciência/divulgação científica, emoções e poesia. A 

principal obra de Dawkins aqui utilizada é o livro A magia da realidade(2012), um esforço de 

divulgação científica voltado para o público infanto-juvenil.Talvez por isso em linguagem tão 

objetiva e com tantas e tão marcantes ilustrações6. Em Marcelo Gleiser, interessa-nos algumas 

de suas considerações sobre a história da ciência e sobre as convergências e divergências 

entre ciência e religião, principalmente o modo como o discurso apocalíptico, que em grande 

parte da história da humanidade ficou por conta dos profetas, aos poucos foi absorvido e 

                                                 
6 Essas ilustrações, que servem para reforçar e fazer presente a relação entre ciência e arte, ficaram por conta do 

desenhista Dave McKean O artista é conhecido pelas parcerias com o escritor e roteirista Neil Gaiman e por 

alguns quadrinhos da DC. 
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reprocessado pelos cientistas. Ideia que ele desenvolve no livro O fim do céu e da Terra 

(2001).         

 Cabe aqui uma ressalva. Embora o trabalho aborde questões sobre a relação entre 

ciência e crenças, não cabe nele estabelecer um tipo de embate entre ambas como seu foco. 

Isso possivelmente demandaria um referencial teórico mais denso e amplo sobre filosofia e 

sociologia da religião. Muito mais afeita à proposta desta pesquisa é discutir o modo como os 

empreendimentos de divulgação da ciência podem se apropriar de elementos do cotidiano e 

do imaginário, o que inclui o universo das religiões, além de mitos, superstições e lendas, para 

difundir o conhecimento científico e até o próprio método científico (algo característico de 

Cosmos). Por isso, nossa base teórica é retirada da ciência e da divulgação científica, até 

mesmo para fazer considerações sobre fé, religião e manifestações do pensamento mágico. 

Essas considerações são feitas, portanto, da perspectiva da ciência. Obras que debatem a 

relação entre ciência e religião de uma perspectiva confessional não fazem parte do nosso 

principal referencial teórico. 

 A relevância desta pesquisa se dá, primeiramente, por acreditarmos na importância 

de se discutir ciênciana sociedade atual. Outro motivo é que a série Cosmos é uma obra que 

consideramos referencial, por tudo que já foi colocado, para se compreender como uma 

narrativa pode ser utilizada em função da legitimação de um discurso, no caso, o discurso da 

razão e da racionalidade científica, ao mesmo tempo em que essa legitimação serve de 

contraponto ao pensamento mágico e também ao pensamento pós-moderno relativista. O 

projeto também pode ser justificado por analisar o conflito e a disputa entre discursos, ao 

abordar dualidades discursivas: uma delas é a tensão entre razão e fé, entre o pensamento 

científico, que se relaciona com o ceticismo e a metodologia científica, e o pensamento 

mágico e religioso, fundamentado na crença. A sociedade global se polariza: enquanto 

algumas partes passam por um franco processo de secularização, outras se destacam pelo 

crescimento do radicalismo religioso, vide o terrorismo islâmico ou as bancadas religiosas de 

inspiração teocrática no Brasil. Destaca-se também a relevância de se ter como objeto de 

pesquisa uma série de divulgação científica que, mais que tratar das descobertas e teorias da 

ciência, difunde o método científico, o modus operandi da ciência, o ethos da ciência. No 

cenário atual, em que muito se discute a pós-verdade7 – situações em que são criados “fatos 

                                                 
7 Pós-verdade foi eleita a palavra do ano em 2016 pelo Oxford Dictionaries, departamento da universidade de 

Oxford responsável pela elaboração de dicionários. O termo denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm 

menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. A eleição de Donald 

Trump, nos EUA, e o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia (UE), apelidada de 

“Brexit”, vêm sendo analisados, segundo a Universidade de Oxford, no contexto da “pós-verdade. Disponível 
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alternativos”, em que as crenças e emoções contribuem mais para as tomadas de decisão do 

que análises concretas de fatos –, cabe a reflexão do quanto “a ciência enquanto modo de 

pensar”pode contribuir dentro desse contexto.  

 Outro aspecto que destacamos quanto à expectativa de contribuição desta 

dissertação é que há poucos trabalhos sobre a série Cosmos em língua portuguesa, conforme 

constatamos em nossa pesquisa. Um dos que consideramos de maior destaque e que também 

foi relevante para o desenvolvimento de nossas reflexões foi a dissertação de Danilo Nogueira 

Albergaria Pereira, da Unicamp, A visão de ciência propagadapor Carl Sagan (2013), que 

analisou a obra do cientista e divulgador em sentido amplo, sob a ótica da comunicação e, 

principalmente, da filosofia da ciência. Destacamos ainda a dissertação de mestrado de Carlos 

Loiola de Souza, Carl Sagan: A Exploração e Colonização de Planetas (2006) no programa 

de História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que 

analisa as ideias de exploração interplanetária na obra de Sagan relacionando-as à ficção 

científica e à imaginação futurística do século XX. Há também a tese de doutorado de 

Gisnaldo Amorim Pinto, Divulgação científica como literatura e o ensino de ciências, (2007) 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), que analisa como narrativas 

de ficção científica, dentre elas o romance Contato, de Sagan, podem incrementar e renovar o 

ensino de ciências. 

 Entretanto, há poucas considerações sobre Cosmos nesses trabalhos, ou mesmo 

nenhuma. Especificamente sobre a série, encontramos o artigo A religação dos saberes a 

partir da Série Cosmos, de Carl Sagan (2018), em que a obra televisiva é analisada no campo 

da educação, conforme o pensamento de Edgar Morin, como estratégia frente à fragmentação 

no processo de ensino-aprendizagem da educação básica. Em língua inglesa também pouca 

coisa foi encontrada e, quase sempre, abrangendo a obra de Sagan de forma ampla. 

Destacamos a tese The cosmic perspective: Carl Sagan's rhetorical view of the universe 

(1982), de Thomas Lessl, que examinou o trabalho do cosmólogo com base na análise do 

discurso, tendo feito pelo menos um artigo específico sobre Cosmos chamado Science and the 

sacred cosmos: The ideological rhetoric of Carl Sagan, no qual, sob a mesma base teórica e 

metodológica, levantou discussão semelhante a nossa, quanto às intercessões entre ciência e 

religião no discurso da série. Outra tese que destacamos e que aborda aspectos religiosos da 

visão de Sagan eBioastronomy and Myth: A Close Encounter with Carl Sagan (2002), de 

Candida Hadley. Não conseguimos, entretanto, o acesso online a esses trabalhos na íntegra.   

                                                                                                                                                         
em <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-%C3%A9-%E2%80%98p%C3%B3s-

verdade%E2%80%99-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-de-Oxford> 
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 Esta dissertação se divide em quatro capítulos e sua estrutura não segue a divisão 

“clássica” entre capítulos teóricos e capítulos práticos. Sabemos dos riscos dessa quebra de 

convenção, mas consideramos importante esse constante “ir e vir” entre conceituações e 

exemplificações práticas extraídas do objeto para que as discussões fossem brevemente 

ilustradas e de um modo que entendemos como mais dinâmico. O primeiro capítulo é onde 

apresentamos conceitos e recortes históricos importantes para as análises seguintes. Neste, 

começamos por trazer algumas demarcações históricas e conceituais – necessárias para 

delimitarmos nosso ponto de partida – sobre ciência, divulgação científica, a série Cosmos e 

seus realizadores (principalmente Sagan e Tyson, os frontmen). São contextualizações a 

respeito do que é divulgação científica8, o que é ciência e qual a visão de ciência que a série 

propaga. Os subcapítulos seguem essa ideia e vão do geral ao específico: primeiro, de forma 

introdutória, falamos sobre a história e os conceitos da ciência e da divulgação científica, 

incluindo sua adaptação à TV; depois, sobre a série Cosmos, com um perfil dos realizadores e 

um pouco da visão de ciência que a série propaga, algo como uma discussão sobre a “linha 

editorial” de um veículo de comunicação, o que inclui reflexões sobre as diferenças entre 

democratização da ciência e misticismo.    

 No segundo capítulo, utilizamos a teoria da linguagem, de Bakhtin, com destaque 

para seu conceito de dialogismo (2006) e de gêneros do discurso (1997) e a leitura 

bakhtiniana de José Luiz Fiorin (2017). Além da linguística, o capítulo vale-se da estilística – 

figuras de linguagem e de retórica – e de elementos básicos da linguagem audiovisual para 

cunhar a categorização que será utilizada para compor o quadro de análise com o que 

chamamos de dualidades9. A proposta é mostrar o quanto essa estratégia é acionada nas duas 

versões da série, enquanto abordagem padrão na construção narrativa dos episódios.  

 Com a hipótese do trabalho mensurada pelo quadro de análise, partimos para o 

terceiro capítulo, aquele em que iremos propor reflexões sobre cotidiano e imaginário. Nele, 

buscamos estabelecerum diálogo entre Agnes Heller, que discute o cotidiano e a história, e 

autores do imaginário, como Michel Maffesoli (2001) e Juremir Machado da Silva (2012). 

Enquanto Maffesoli faz importantes conceituações sobre o imaginário, inclusive trazendo e 

reprocessando conceitos de outros autores, Silva aplica esses conceitos às novas mídias ao 

                                                 
8Por ser um trabalho de comunicação e para manter a comunicação enquanto eixo de pesquisa, optamos por dar 

maior ênfase à divulgação científica do que à ciência. Do contrário, o trabalho rumaria para a filosofia, com 

discussões sobre o que é ciência (assunto bastante amplo, aliás). Tratar de perspectivas que envolvam a relação 

entre ciência e pensamento mágico religioso já é, por si só, um caminho que requer grande escopo filosófico. Daí 

o cuidado em pontuar a comunicação como norte. 
9 Essas dualidades são explicadas, uma a uma, episódio por episódio, nos anexos, em uma espécie de decupagem 

técnica.  
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tratar das “tecnologias do imaginário” (2012), fundamental para entendermos Cosmos e a 

popularização da ciência em tempos de Netflix, um híbrido entre TV e computador (FRAGA, 

2017). Neste capítulo, ao tratar das formas como a série audiovisual se articula como ponte 

entre o conhecimento científico e o grande público, valendo-se de elementos do imaginário na 

suspensão do cotidiano, discutiremos como a série propõe a ciência enquanto possibilidade de 

transcendência, em um discurso de exaltação da razão paradoxalmente poético e espiritualista. 

O conceito de “transcendência histórica”, de Michael Shermer (2011), será utilizado para 

abordarmos esta questão tão complexa quanto subjetiva. Por meio dele, Shermer traça um 

paralelo entre as aspirações humanas de vida além da morte e as contribuições que um ser 

humano pode fazer para a produção do conhecimento, também uma forma de transcender. O 

capítulo discute ainda as forma de representação da razão.   

 No quarto capítulo, buscamos fazer uma análise comparativa entre as duas 

temporadas com foco nas imagens e aspectos estéticos a serviço da retórica, enquanto alerta 

para os riscos ambientais e da autodestruição, e da didática, na abordagem de temas difíceis 

de se traduzir em imagens. Buscamos abranger tanto a estética quanto as pautas – os assuntos 

abordados e as diferenças de abordagens nesses 34 anos que dividiram as duas temporadas. O 

primeiro subcapítulo trata das pautas, mais precisamente de como a preocupação deslocou-se 

do antiarmamentismo da Guerra Fria para a mudança climática antropogênica (fruto da ação 

do homem); o segundo discute o simbolismo religioso e discurso apocalíptico que ilustram as 

preocupações explicadas no subcapítulo anterior; o terceiro trata dos elementos audiovisuais e 

da linguagem televisiva, com Benvenido León e seu conceito de “documentários científicos 

pós-modernos” (2010); o quarto e quinto subcapítulos discutem ludicidade e “imersão”, um 

conceito utilizado por Janet Murrey (2001), frequente nos games studies e que aqui 

adaptamos ao audiovisual.  

 Finalmente, antes de concluirmos esta introdução, explicitemos brevemente o 

caminho metodológico da pesquisa. Como anteriormente exposto, parte-se da hipótese que a 

série usa a religião e diversas formas de expressão do pensamento mágico como um 

facilitador, uma ponte entre o conhecimento científico proposto e o senso comum. Por meio 

da descrição e enunciação de crenças, lendas, mitos, religiões e superstições, Cosmos 

estrutura sua narrativa situando-os como elementos formadores do senso comum e, a partir 

deles ou em uma relação dialógica com os mesmos, difunde e enaltece o pensamento 

científico. A hipótese surge naquilo que Fonseca Jr. chama de “leitura flutuante” (2012, p. 

290), uma leitura inicial sem compromisso de pesquisa, sem ter claro que a série se tornaria 
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objeto da pesquisa. Ou seja, assistindo à série apenas como mais um telespectador, por conta 

do interesse em seu conteúdo e para fins de entretenimento.  

 Nessa leitura flutuante e depois de alguns episódios assistidos – das versões original 

e nova – observamos, particularmente, o modo como Cosmos articula questões ligadas ao 

pensamento mágico, explorando, algumas vezes, o conflito10 entre as explicações científicas e 

as decorrentes dos modos de manifestação daquele pensamento. Também nos marcou e, de 

certo modo, provocou o insight que suscitou a hipótese desta pesquisa, as sequências do 

episódio 7 da versão original, intitulado A espinha dorsal da noite. Por meio delas 

percebemos, pela primeira vez,a estratégia narrativa que aqui dissertamos. No episódio, Carl 

Sagan visita aGrécia para falar sobre o nascimento da ciência. Ele explica que lá,pela primeira 

vez, os homens conceberam o mundo e a natureza como fenômenos ordenados, que seguiam 

leis que poderiam ser previstas e descritas. Era o surgimento do cosmos, em oposição ao caos, 

que era a percepção da realidade como sujeita ao capricho dos deuses. A estrutura 

argumentativa apresentada no episódio, que contrapunha cosmos (ciência) a caos (deuses), 

parecia familiar para quem, naquela altura, já assistira a alguns outros episódios das duas 

versões. Ela aparentemente se repetia de variadas formas em outros momentos.       

Restava saber qual a recorrência desse tipo de estrutura argumentativa e narrativa. Para 

a mensuração, foi preciso estabelecer um nível de categorização e uma investigação 

qualitativa e quantitativa que, a nosso ver, a análise de conteúdo poderia oferecer. De acordo 

com Fonseca Jr. (2012), esse método adaptou-se aos desafios tanto da comunicação quanto de 

outras formas de conhecimento ao longo dos anos. De modo geral, a análise de conteúdo “se 

refere a um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos 

simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa” (2012, p. 280). Observa-se, assim, certa 

flexibilidade e também abrangência desta metodologia. Essa inferência também pode ser 

retirada a partir de Bardin (1979), para quem a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações. Não um instrumento, mas um leque de recursos. Melhor 

definindo: é um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações.Enfim, para Bardin, a 

análise de conteúdo é 

                                                 
10Usamos aqui o termo “conflito” em seu entendimento usual nos estudos de narrativa, como uma confrontação 

de forças e personagens através da qual a ação se organiza e se desenvolve. O “conflito é o jogo de ação que se 

dá através do embate” (CAMPOS, 2007, p. 177). Em alguns episódios da série essa polarização entre explicação 

científica e visão do pensamento mágico religioso torna-se o próprio conflito do episódio, como no caso do 

primeiro episódio da nova versão, que mostra as agruras de Giordano Bruno ao contestar a visão de universo 

finito adotada pela igreja na época, na qual a Terra teria uma posição privilegiada e central. Entretanto, noinício 

do processo de pesquisa, não se sabia qual a recorrência dessa elaboração narrativa dualista. 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens (1979, p. 38). 

  

 Tributária do positivismo, no campo da comunicação a análise de conteúdo é uma 

técnica de pesquisa que propicia a descrição objetiva, sistemática e quantitativa, seja do 

material impresso ou das mensagens sonoras e audiovisuais, para citar os exemplos mais 

recorrentes (2012). Segundo Lozano, essa opção metodológica é “sistemática porque se baseia 

num conjunto de procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo 

analisável” (apud FONSECA JR., 2012, p. 286) e também confiável e objetiva, “porque 

permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas categorias à mesma 

amostra de mensagens, possam chegar às mesmas conclusões” (Ibid).     

 A análise de conteúdo possibilita ainda uma “metodologia própria, que permite ao 

investigador programar, comunicar e avaliar um projeto de pesquisa com independência de 

resultados” (KRIPPENDORFF apud FONSECA JR., 2012, p. 286). Essa metodologia possui 

três fases cronológicas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento e interpretação 

dos resultados obtidos (Ibid). Na pré-análise, elaboramos a categorização que será 

apresentada, aplicada a todo o corpus selecionado, que consiste nos 26 episódios da série (13 

da versão original e 13 da nova versão). A exploração do material foi a análise propriamente 

dita, em que assistimos a todos os episódios, com a transcrição de diversos trechos, conforme 

as regras previamente estabelecidas. Quanto ao tratamento e interpretação dos resultados 

obtidos, estes serão expostos ao longo do trabalho, porque entendemos que, em função do 

detalhamento da análise ter nos apontado um padrão que foi verificado em praticamente todos 

os episódios (ver anexo), caberia à dissertação, de acordo com o foco pretendido, verificar a 

relação que mais se articularia com a questão central do trabalho, isto é, conforme já 

colocado, como a série busca atingir o grande público e, portanto, participaria do ideário da 

popularização da ciência.   

 Esta posição nos levou a um caminho multimetodológico que, além de adaptar a 

metodologia de análise de conteúdo, também incorporou a revisão bibliográfica, em 

procedimento amplo e concomitante ao andamento da pesquisa e, ainda, procedimentos das 

análises documental e de imagem. A opção por um caminho multimetodológico se dá devido 

ao nosso objetivo de apreender e problematizar diversos aspectos das estratégias retóricas da 

linguagem audiovisual de Cosmos, sob variados ângulos: os modos como a série produz 

sentido ao construir e enaltecer o discurso da racionalidade científica; como dialoga com o 
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cotidiano se apropriando de alguns de seus elementos e, ao mesmo tempo, propondo a ciência 

enquanto possibilidade de suspensão; os apelos para atingir o imaginário, os modos como 

incorpora e reflete o contexto da ciência e da sociedade das épocas em que suas versões foram 

produzidas. 

 Sobre a revisão bibliográfica, os autores e materiais aqui utilizados possibilitaram 

que partíssemos de pressupostos já amplamente debatidos e buscássemos novos enfoques, 

perspectivas originais. Por exemplo, a nós não bastaria, tão somente, propor como principal 

objetivo de pesquisa esclarecer qual a visão de ciência em Cosmos, visto que já há trabalho 

acadêmico que se propõe a discutir a visão de ciência da obra de Carl Sagan (ALBERGARIA, 

2013). Por isso, nossa questão aqui é diferenciada e mais específica: como a linguagem 

audiovisual da série Cosmos produz sentido ao enaltecer a racionalidade científica, expondo 

um modo de uso do audiovisual como estratégia de divulgação científica. Ainda assim, a obra 

citada, de Albergaria, é uma das fundamentais enquanto ponto de partida para discussões 

sobre a visão de ciência de Sagan e como Cosmos adota uma perspectiva iluminista de ciência 

enquanto uma luz a nos guiar rumo a um progresso histórico (quase) linear. Sobre nosso 

caminho multimetodológico, Maria Maria Immacolata Vassalo de Lopes adverte a respeito da 

versatilidade dos estudos em comunicação: 

Os métodos se particularizam segundo o desenvolvimento por níveis. A 

sondagem (survey) é tão própria da sociologia quanto o experimento em 

laboratório é da psicologia, o estudo da comunidade é da antropologia e a 

análise do discurso é da semiologia. A comunicação, que por natureza deve 

recorrer a vários níveis, não teria um só método apropriado. (apud 

MOREIRA, 2012, p. 270). 
  

 Conforme explica Sônia Moreira, “a análise documental compreende a 

identificação, a verificação, e a apreciação de documentos para determinado fim.” (2012, p. 

271). Segundo a autora, “para o historiador, o documento representa o fio da meada, a 

indispensável referência para o registro histórico.” (2012, p. 269). Moreira afirma que o 

recurso da análise documental costuma ser utilizado nas pesquisas em comunicação no 

resgate da história de meios de comunicação, personagens ou períodos. Em nosso trabalho, 

parte-se da perspectiva de que o próprio material audiovisual da série é, por si só, um 

documento, haja vista que as duas temporadas analisadas refletem aspectos das épocas em que 

foram produzidas. Os 34 anos que dividem as duas versões representam tempo suficiente para 

mudanças significativas em nossa sociedade de rápidas transformações. E essas mudanças 

significativas que ocorreram nesses 34 anos nos legitimam a enxergar a própria série como 

um documento histórico, que traduz o pensamento científico e o contexto social de épocas 
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diferentes. Essa visão do material audiovisual enquanto documento histórico passível de 

análise está em consonância com o que diz Moreira sobre a metodologia da análise 

documental utilizada na área de comunicação. A autora distingue as fontes de análise em 

primárias e secundárias, sendo essas últimas as mais utilizadas na análise documental aplicada 

à comunicação. Dentre as fontes secundárias, estão as produções audiovisuais. Essas fontes: 

Constituem conhecimento, dados ou informações já reunidos ou 

organizados. São fontes secundárias a mídia impressa (jornais, revistas, 

boletins, almanaques, catálogos) e a eletrônica (gravações magnéticas de 

som e vídeo, gravações digitais de áudio e imagem) e relatórios técnicos 

(MOREIRA, 2012, p 272). 

 

 Já as fontes primárias são, por exemplo, “os escritos pessoais, cartas particulares, 

documentos oficiais, textos legais, documentos internos de empresas e instituições” (Ibid). 

Em nossa análise documental, utilizaremos as fontes secundárias, material com informação já 

processada, reunida, organizada. Principalmente o material audiovisual – os episódios da série 

–, mas não só isso. Também nos valemos de algumas reportagens e demais textos de veículos 

impresso e digital que, de alguma forma, contribuem para contextualizações, ou seja, ajudam 

a entender Cosmos e suas abordagens. “A análise crítica do material encontrado constitui 

importante fio condutor para a memória de eventos, pessoas e contextos” (MOREIRA, 2012, 

p. 274). Desde já, pode-se adiantar que, na primeira versão, período de Guerra Fria e corrida 

espacial, houve ênfase maior em assuntos ligados ao espaço e tecnologia aeroespacial; 

enquanto na segunda versão, as questões ambientais ganharam destaque.  

Além da pesquisa do objeto específico, faz-se necessária a apuração paralela 

e simultânea de informações que complementem os dados coletados. A 

contextualização é imperativa para o pesquisador que pretenda concretizar 

um projeto de análise documental (MOREIRA, 2012, p. 275).    

  

 Moreira lembra que a análise documental é um método e também uma técnica. 

“Método porque pressupõe o ângulo escolhido com base em uma investigação. Técnica 

porque é um recurso que complementa outras fontes de obtenção de dados” (2012, p. 272). 

Logo, nossa opção de utilização pela análise documental como complementar, dentro de uma 

proposta multimetodológica, mantem-se em afinidade com essa proposição. Ao tratar do 

trabalho de análise crítica dos documentos coletados feito pelo pesquisador, Adriana Pimentel 

fala sobre a correlação entre a análise documental e a análise de conteúdo, metodologia que 

consideramos a mais estruturante de nosso trabalho.  

Organizar o trabalho significa processar a leitura segundo critérios da análise 

de conteúdo, comportando algumas técnicas, tais como fichamento, 

levantamento quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes, 

criação de códigos para facilitar o controle e o manuseio... A análise 
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documental, muito mais que localizar, identificar, organizar e avaliar textos, 

som e imagem, funciona como expediente eficaz para contextualizar fatos, 

situações, momentos (apud MOREIRA, 2012, p. 276). 

  

 Portanto, a opção que fizemos considerou que incluir a pesquisa documental 

significaria trabalha-la de forma conjugada, inseparável de outras metodologias, como as 

análises de conteúdo e de imagem.No caso desta última, Iluska Coutinho explica que seu 

aspecto principal reside na “capacidade das imagens de comunicar uma mensagem” (2012, p. 

330). Explicitar o uso da análise de imagem em uma pesquisa cujo objeto é uma série 

audiovisual de TV pode soar tautológico, mas tendo em vista que grande parte das nossas 

análises estão alicerçadas na palavra, na narrativa verbal, julgamos necessárias algumas 

considerações sobre essa opção metodológica que, assim, como as outras, é indissociável em 

nosso percurso e nossos objetivos.  

Interessa à análise da imagem compreender as mensagens visuais como 

produtos comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em meios de 

comunicação de massa: fotografias impressas em jornais, anúncios 

publicitários, filmes, imagens difundidas pela televisão ou ainda disponíveis 

na internet (COUTINHO, 2012, p. 331).    

  

 A sociedade comunicacional em que vivemos tornou-se cada vez mais imagética, e a 

força simbólica das imagens está por toda parte. A importância da análise das imagens nas 

pesquisas em comunicação pode ser avaliada pelo espaço ocupado pelos registros visuais na 

vida em sociedade. Mas a representatividade das imagens na vida dos seres humanos é 

antiquíssima. Para Coutinho, os registros visuais estão intrínsecos ao “próprio reconhecimento 

das origens do homem na concepção religiosa, que reforça os conceitos de imagem e 

semelhança na construção do ser humano” (2012, p. 331). No mesmo sentido, para Joly, “do 

mito da caverna à Bíblia, aprendemos que nós somos imagens, seres que se parecem com o 

Belo, o Bom e o Sagrado” (apud COUTINHO, 2012, p. 331). 

 A opção supostamente óbvia de incluir a análise de imagem em nossa proposta 

multimetodológica se deve ao fato de que, na análise de uma série documental audiovisual de 

TV, ou seja, com uma linguagem televisiva, em que as imagens são fortemente condicionadas 

pelo texto, esta metodologia possibilita captarmos o que é mostrado, mas não dito, ou aquilo 

que até é dito, mas insuficientemente, pelo texto verbal. Só para maior compreensão em 

relação ao que nos motivou citamos aqui o início do episódio 10 da versão original, em que 

Sagan, ao falar sobre a experiência do nascimento de um ser humano e as possíveis 

lembranças decorrentes, semelhantes, segundo ele, a transfigurações místicas, aparece 

envolvido em uma aura que faz lembrar algum tipo de aparição divina ou um limbo ou túnel 
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de pós-morte. Ora, não marcarmos esta “interferência” imagética na narrativa significaria 

desprezar uma potente simbologia a marcar a interpretação da cena. 

 Vale mencionar, no entanto, que a análise de imagem, enquanto expressão e até 

enquanto proposta metodológica, é algo genérico, que aponta para muitas direções. Nas 

pesquisas de comunicação, ela é utilizada, principalmente, em três grandes grupos de estudo: 

“Uma das linhas de investigação considera a imagem como documento (1), outra propõe a 

análise desta como narrativa (2) e ainda há os que defendem a necessidade de se realizarem 

exercícios do ver (3)” (COUTINHO, 2012, p. 331). As duas primeiras linhas são as que nos 

interessam. A primeira é uma interseção com a opção metodológica anteriormente 

conceituada, a análise documental, já que entende que “os meios de comunicação são também 

documento histórico, das diferentes formas de ver e mostrar o mundo em dado contexto” 

(COUTINHO, 2012, p. 332). A segunda linha, por onde trilha a maior parte e o principal 

objetivo desta pesquisa, analisa a imagem a serviço da construção da narrativa; a imagem em 

busca do afeto, provocando apelo emocional; reforçando e redundando a palavra falada; 

auxiliando as explicações de conceitos complexos de divulgação científica, abordando, às 

vezes, aquilo que é difícil de mostrar: como mostrar um átomo, a fotossíntese ou um buraco 

negro? Por essa linha também segue um grande número de pesquisadores e correntes teóricas 

da comunicação. “Um significativo número de trabalhos se dedica à análise semiótica, 

enquanto há estudiosos que privilegiam os aspectos discursivos da imagem” (COUTINHO, 

2012, p. 332).  

Ao contrário dos estudiosos que se propõem a realizar a análise com enfoque 

documental, nas análises da imagem como narrativa não há uma 

predominância do estudo de registros visuais estáticos, mas a existência de 

significativo número de trabalhos que se dedicam à análise da imagem em 

movimento, seja ela televisiva, em vídeo ou ainda de filmes (cinema) 

(COUTINHO, 2012, p. 333). 
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1. CIÊNCIA, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA, TELEVISÃO E A PROPOSTA DE 

COSMOS  

 

 O objetivo deste capítulo é propor alguns recortes contextuais que serão o ponto de 

partida para nossas reflexões, visto que ciência é um conceito abrangente que abriga, 

inclusive, várias divergências. Aqui apresentamos algumas das visões predominantes sobre 

ciência, como as de Karl Popper, Thomas Khun e Paul Paul Feyerabend. Esses autores foram 

selecionados pois, além da relevância que possuem na filosofia da ciência do século passado, 

são representativos das discussões que se convencionou chamar de “guerra das ciências”, em 

que a ciência perdeu parte de sua aura de objetividade, chegando a ser caracterizada como 

mais uma crença, semelhante até à crença religiosa. Trata-se de um recorte contextual 

importante para uma pesquisa que se propõe discutir a relação entre ciência e crenças e como 

o discurso científico e religioso se fundem na narrativa audiovisual.  

 Também apresentamos o decurso da divulgação científica, tendo como marco o 

trabalho de Galileu Galilei, considerado um dos fundadores da ciência moderna. Isso porque o 

conceito de ciência moderna é fundamental para tratarmos da visão de ciência proposta pela 

série Cosmos, que reforça valores iluministas em contraposição à Idade Média. O texto 

ressalta o conflito entre o pensamento científico e a religião institucionalizada no decurso da 

divulgação científica e como a busca pela popularização da ciência adaptou-se às mudanças 

nas formas de comunicação, chegando até a TV, com algumas considerações sobre a 

popularização da ciência no Brasil.  

 A partir da discussão sobre audiovisual e ciência, abordamos a proposta de Cosmos, 

o modo como a série advoga pela democratização da ciência e vê no misticismo um obstáculo 

para esse processo de democratização. Nessa discussão, utilizamos a concepção de misticismo 

proposta por Bertrand Russel e o conceito de comunismo, do sociólogo americano Robert 

Merton, uma das características do ethos científico. Ao discutir a democratização do 

conhecimento no contexto de Cosmos, traçamos brevemente um escopo filosófico da 

divulgação científica, entendida como uma forma de partilha do conhecimento por meio da 

comunicação, valendo-nos das diferenças entre os pensamentos de Platão e Aristóteles.      

 

1.1. Ciência: conceitos e métodos 

 O entendimento do que é ciência variou ao longo dos tempos. Etimologicamente, o 

termo se deriva do latim, scientia, que quer dizer “conhecimento.” De modo sintético, pode-se 

dizer que, até o século 17, entendia-se que ciência era o conhecimento das escrituras e de 
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algumas obras clássicas, como as de Aristóteles e Ptolomeu, que ditavam o que era verdadeiro 

sobre o mundo e a natureza. Mas, a partir daquele século, uma nova concepção para o termo 

começava a se desenvolver. O novo entendimento passa a ser o de que a ciência é um corpo 

de conhecimentos relacionados à experiência empírica. “Enquanto a ciência antiga procurava 

explicar o ‘porquê’ das coisas, a ciência moderna pretende responder ‘como’ as coisas 

funcionam” (MBARGA e FLEURY, 2017, p. 95). As características rudimentares do método 

científico começam a ser valorizadas: elaboração de hipóteses, testagens, verificação da 

realidade, análise de evidências, confirmação ou descarte das hipóteses iniciais. Era o começo 

da ciência moderna e, com ela, o começo da dúvida sistemática, aquilo que o sociólogo 

americano Robert Merton denominou de “ceticismo organizado” (Ibid).  

A ciência moderna surgiu no século XVII – durante o período do Iluminismo 

– e é baseada em fatos observáveis. A ciência compara os fatos à realidade 

por meio de experimentos (...). Estabelece metodologias rigorosas com 

instrumentos confiáveis para acumular evidências com as quais pode 

comprovar ou refutar uma hipótese. A ciência avalia suas próprias 

metodologias e reexamina suas próprias provas (Ibid). 

  

 Na abordagem do conceito de “saber”, Mbarga e Fleury (2017) afirmam que, no 

contexto da ciência, o saber significa “observar e coletar informação suficiente para 

identificar, distinguir e descrever as diferentes características da realidade da forma mais 

verdadeira” (p. 91), destacando, assim, uma tentativa de sistematização do conhecimento 

sobre algo.  Comparando a ciência à arte, ambas como conhecimento sistemático, Mbarga e 

Fleury destacam que enquanto na arte essa sistematização do conhecimento é baseada em 

preferências individuais, critérios de beleza, estética e emoções, na ciência, busca-se o 

“esforço de produzir uma descrição verdadeira da natureza” (MBARGA e FLEURY, 2017, p. 

94). Em ciência, “sistematizar significa aprofundar, pesar, medir, cronometrar, argumentar, 

racionalizar e construir logicamente, rejeitando o subjetivismo, deixando de lado as 

preferências pessoais e mantendo o sujeito fora de questão.” (Ibid).  

 A ciência, portanto, reivindica para si o status da apreensão da realidade. “O 

conhecimento científico pretende entender a natureza e o universo em que vivemos por meio 

de elementos conhecidos, concretos e objetivos” (Ibid). Lungarzo (1990) lembra que a ciência 

é uma parte da cultura dos povos, juntamente com a religião, a arte, a literatura etc. O 

matemático e filósofo destaca que “ciência” é um termo usualmente identificado como 

conjunto ou sistema organizado de conhecimento e que tem forte relação com métodos e 

técnicas de descobertas. “Quase todos os objetos podem ser pesquisados pela ciência: o 

homem, a sociedade, os entes biológicos, a estrutura social, a psicologia humana, o 
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inconsciente, a matéria, as substâncias etc” (LUNGARZO, 1990, p. 12). Lungarzo aponta 

algumas características do conhecimento científico, ao mesmo tempo em que faz 

diferenciações entre o mesmo e o senso comum. Para ele, o conhecimento científico é crítico, 

organizado, prognosticador e geral. Crítico, pois ainda que sua origem seja a experiência, não 

fica grudado a ela de modo incondicional. Enquanto o senso comum geralmente se baseia nos 

dados imediatos, ou procura explicações nem sempre profundas, o conhecimento científico 

procura bases sólidas, justificações claras e exatas. Isso, segundo ele, nem sempre é possível, 

mas a “tendência do cientista, porém, é se aproximar gradativamente de fundamentos fortes 

para seus conhecimentos” (Ibid).  

 O conhecimento científico é organizado, pois tenta-se construir sistemas de 

conhecimento. “Enquanto o senso comum é composto por um conjunto de conhecimentos 

‘avulsos’, o cientista visa organizar seu conhecimento em um conjunto onde os elementos 

estejam relacionados de maneira ordenada” (Ibid). O conhecimento científico é 

prognosticador, pois, baseado em alguns princípios ou leis, o cientista pode fazer algumas 

predições de fenômenos e eventos. Por fim, ele é geral, já que é um conhecimento de 

conjuntos ou classes de fatos e situações, e não só de fatos isolados. “O conhecimento de que 

o nosso cabo de aço conduz a eletricidade é individual, mas é justificado pelo conhecimento 

geral de que todo corpo metálico conduz a eletricidade” (LUNGARZO, 1990, p. 14). Sobre o 

que se convencionou chamar de método científico, Lungarzo destaca as variadas perspectivas 

filosóficas sobre a questão. 

(...) A maioria dos filósofos aceita que a ciência possui um método. Mas esse 

método nem sempre é único. Enquanto antigamente pensava-se que a ciência 

constava de um conjunto fixo de regras ou ‘receitas’ para obter 

conhecimento, hoje aceitamos que o método depende de muitas condições, 

inclusive psicológicas, sociais e históricas, entre outras (Ibid).  

 Como se pode observar, as perspectivas quanto ao que é ciência, quanto à existência 

ou não de um método e sobre como seria o método incluem muitas controvérsias. Não cabe ao 

escopo deste trabalho aprofundar-se na discussão, que é bem grande, mas apenas demarcar 

alguns apontamentos preliminares nesta pesquisa. Por meio de Mbarga e Fleury, e também 

Buckingham (et al., 2011), visitamos as conceituações de três importantes filósofos da 

ciência: Karl Popper, Thomas Khun e Paul Feyerabend. Esses três autores são proeminentes 

nas discussões que permearam o século 20 a respeito do que é a ciência e que ficaram 

conhecidas como “guerra das ciências” ou “guerras científicas” (MBARGA E FLEURY, 

2017, p. 100).  
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Essas guerras confrontaram, sobretudo, pesquisadores das ciências naturais e 

um grupo de sociólogos, historiadores, filósofos, feministas supostamente de 

esquerda e que descreviam a ciência como uma ferramenta de repressão, 

capitalismo selvagem e machismo (...). Esses intelectuais fizeram o melhor 

que puderam para tirar a ciência do pedestal onde ela permanecia como 

único método para encontrar a verdade.  

Pegaram as afirmações científicas e voltaram a questionar como elas foram 

feitas. Para eles, a ciência não é uma descrição verdadeira da realidade. A 

ciência é mais uma religião, com seus rituais, crenças, dogmas, seitas 

concorrentes e sacerdócios. Eles assumiram a missão de desconstruir o 

templo da ciência (MBARGA E FLEURY, 2017, p. 100). 

  Para Popper, a explicação do que é a ciência passa pelo conceito de falseabilidade 

(ou falsificabilidade). “O que faz uma teoria ser ciência não é o fato de que ela pode ser 

provada, mas de que pode ser testada na realidade e demonstrada como potencialmente falsa” 

(BUCKINGHAM et al, 2011, p. 265). Ou seja, “a ciência é o conhecimento que se pode 

provar ser falso – em seu jargão, ciência é o que pode ser falseado” (MBARGA e FLEURY, 

2017, p. 102). Para exemplificar a falseabilidade, podemos recorrer à situação hipotética do 

dragão na garagem, apresentada por Carl Sagan em seu livro O mundo assombrado pelos 

demônios (2006). Em uma caricatura da questão da falseabilidade, Sagan narra a história de 

uma pessoa que diz para uma outra que possui um dragão em sua garagem. Chegando ao 

local, apenas o que se encontra é a garagem, com coisas de garagem: escada, latas de tinta etc. 

- Onde está o dragão? – você pergunta. 

- Oh, está ali – respondo, acenando vagamente. – Esqueci de lhe dizer que é 

um dragão invisível.  

Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visível as 

pegadas do dragão. 

- Boa ideia – digo eu -, mas esse dragão flutua no ar. 

Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível.  

- Boa ideia, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. 

Você quer borrifar o dragão com tinta para torna-lo visível. 

- Boa ideia, só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. 

E assim por diante (SAGAN, 2006, p.198). 

 A cada nova tentativa de verificação, um novo argumento é utilizado de modo a 

“blindar” a afirmativa de que há um dragão na garagem. Assim, a afirmativa não pode ser 

confirmada e nem refutada. Ela é, portanto, uma afirmativa não falseável. Sagan usa a 

história, em grande parte, para tratar das demarcações entre ciência e pseudociência. A visão 

de ciência proposta por Sagan tem forte influência de Popper. Albergaria (2013) destaca em 

Sagan“a ênfase na possibilidade da refutação como o critério que distingue as hipóteses 

científicas das pseudocientíficas” (p. 31). Estas, para o cosmólogo, “são formuladas de modo 

a se tornar invulneráveis a qualquer experimento que ofereça uma perspectiva de refutação, 
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para que em princípio não possam ser invalidadas” (SAGAN apud ALBERGARIA, 2013, p. 

31). De acordo com Buckingham, apesar das criticas de que Popper apresentara uma visão 

idealizada de como os cientistas desenvolvem seus trabalhos, “sua ideia de falsificabilidade 

ainda é usada para distinguir entre alegações científicas e não científicas” (BUCKINGHAM 

et al. 2011, p. 265). No mesmo sentido, para Mbarga e Fleury, Popper ainda tem a definição 

de ciência mais incisiva e eficaz (2017, p. 102). 

 Ainda para Popper, a ciência é um exercício contínuo de refutação, o que guarda 

relação com a representação do empreendimento científico enquanto processo autocorretivo 

feita nas duas versões de Cosmos. “Popper coloca a dúvida sistemática como o fundamento da 

abordagem científica” (Ibid), o que vai ao encontro da proposta de Sagan e Cosmos sobre o 

uso do ceticismo para o desenvolvimento do pensamento crítico, não somente na ciência, mas 

também na cotidianidade, voltando-se para o público amplo, em produções audiovisuais como 

Cosmos, mas também em livros como O mundo assombrado pelos demônios (nele, o 

ceticismo é discutido bem mais a fundo). “Os cientistas são movidos pela ambição de 

descobrir e publicar as observações que contradizem as teorias aceitas em seu tempo”, 

completa Mbarga e Fleury (2017, p. 102), ainda sobre a visão de ciência em Popper. 

 Já em Thomas Khun, o status de objetividade da ciência, assim como parte da visão 

do empreendimento científico proposto por Popper, são desconstruídos. Para Khun, a busca 

por uma verdade objetiva não é o real objetivo da ciência, mas a ciência é, em essência, um 

método de resolver problemas e, para isso, vale-se de um sistema de crenças da atualidade 

(KHUN, 2006). Em um tipo de movimento circular, “esse sistema de crenças e valores se 

manifesta por meio de uma série de procedimentos experimentais que produzem resultados 

que, por sua vez, reforçam o sistema original de crenças e valores” (MBARGA e FLEURY, 

2017, p. 101). Assim, os sistemas científicos, que Khun chama de “paradigmas”, se 

retroalimentam. Para ele, de modo geral, os cientistas passam a maior parte do tempo 

trabalhando dentro do paradigma científico, fazendo ciência normal, que é o processo 

rotineiro no qual cientistas “acumulam resultados que não questionam as escolas teóricas do 

sistema em que estão” (BUCKINGHAM et al. 2011).  

Mas, às vezes, pessoas como Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Charles 

Darwin e Albert Einstein nos trazem novos sistemas de crenças que 

disparam revoluções científicas. Respectivamente, seus sistemas 

remodelaram o universo de forma que seu centro estivesse ocupado pelo Sol, 

não pela Terra; submeteram a mecânica dos corpos celestes às mesmas leis 

da mecânica terrestre; mudaram de um mundo criado por Deus para outro, 

sem propósito e sempre inacabado; mudaram de uma física em que o fluxo 

do tempo era sempre absoluto e uniforme para uma nova física, em que o 

fluxo do tempo é elástico e varia de acordo com as velocidades relativas do 
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experimentador e do objeto de observação (MBARGA e FLEURY, 2017, 

101). 

  

 Isso porque, ao longo do tempo, segundo explica Khun, resultados anômalos podem 

se acumular forçando um ponto de crise no sistema. A partir da crise, se surge uma nova 

teoria, há uma mudança no paradigma e um novo sistema teórico substitui o antigo. Essa 

substituição não é simples e envolve conflito entre forças consolidadas e as emergentes, e, 

segundo o filósofo da ciência, os novos paradigmas assumem o poder não por causa de seu 

mérito científico, mas porque seus adversários eventualmente perecem (KHUN, 2016). Pelo 

menos em parte, esses conflitos são também geracionais: cientistas de gerações mais velhas, 

que negam e lutam contra os novos paradigmas, morrem, e os cientistas das gerações mais 

novas são mais abertos a abraçar esses novos paradigmas. Khun desconstruiu um pouco da 

imagem segundo a qual a ciência descobriria a realidade de maneira gradual, linear a racional. 

Os cientistas inovadores sabem bem o quanto é difícil fazer com que suas ideias sejam 

aceitas. 

 Se Khun colaborou significativamente para o desmanche da aura objetiva da ciência, 

Paul Feyerabend deu o toque de anarquia à visão de método científico. A anarquia de 

Feyerabend se baseia “na ideia de que todas as metodologias utilizadas na ciência estão 

limitadas em seu alcance. Como resultado, não existiria tal coisa chamada ‘método 

científico’” (BUCKINGHAM et al. 2011, p. 297). Quando era professor em Berkeley, na 

década de 1960, Feyerabend convidava “bruxas, criacionistas, darwinistas e adivinhos para 

explicar sua “ciência” e seus métodos e debater o que é a verdade com os alunos. Era uma 

forma de ressaltar sua afirmação de que “ciência e mito se sobrepõem de muitas maneiras” 

(FEYERABEND apud BUCKINGHAM et al. 2011, p. 297).  

 Para ele, tudo vale e os fins justificam os meios na ciência. “Galileu, por exemplo, 

valeu-se de mentiras, distorções e propaganda tanto quanto das observações que fez pelo 

telescópio que inventou11, disse Feyerabend” (MBARGA e FLEURY, 2017, p. 103). O 

filósofo austríaco chama a atenção para a importância das estratégias políticas e de divulgação 

                                                 
11 Há uma ironia nesse trecho de Mbarga e Fleury. Ao dizerem que, segundo Feyerabend, Galileu valeu-se de 

mentiras assim como se valeu do telescópio que inventou, os autores (ou mesmo Feyerabend) caem em mais 

uma mentira de Galileu. Pois não foi o cientista italiano quem inventou o telescópio. Ele teria construído um 

modelo semelhante ao que viu na Holanda e dito na Itália que a invenção era dele. A peça Galileu Galilei, 

baseada em texto de Bertold Brecht, remonta o caso. A atriz Denise Fraga interpreta o personagem principal. 

Não se sabe ao certo quem teria inventado o instrumento que revolucionou a astronomia, mas, em 1608, o 

holandês fabricante de óculos Hans Lippershey teria desenvolvido para o governo um dispositivo, destinado ao 

uso militar, com duas lentes de vidro em um tubo para ampliar a imagem de objetos distantes. Ele foi a primeira 

pessoa a solicitar a patente do invento. Outros oculistas, no entanto, já trabalhavam com dispositivos e princípios 

semelhantes na Holanda daquela época. Link: <https://www.tricurioso.com/2018/09/08/quem-inventou-o-

telescopio/> 
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científica na consolidação de um sistema metodológico visto como científico ao afirmar que 

Galileu “prevalece por causa de seu estilo e de suas técnicas de persuasão inteligentes, porque 

ele escreve em italiano e não em latim, e porque recorre a pessoas que fazem oposição às 

velhas ideias e aos padrões de aprendizagem a elas ligados” (FEYERABEND apud 

MBARGA e FLEURY, 2017, p. 104). Reportando Feyerabend, em uma tentativa de síntese, 

Mbarga e Fleury afirmam: 

Se os cientistas conseguem argumentos por meio das mesmas ferramentas 

que todo mundo, a verdade científica não é mais sólida do que a verdade do 

astrólogo, do leitor de mãos ou do místico. Assim, Feyerabend disse que 

todas essas abordagens são igualmente válidas – ciência, sobretudo a ciência 

institucionalizada, nada mais é do que um fenômeno histórico; dogmas 

científicos podem ser até mesmo perigosos; a sociedade deveria quebrar o 

feitiço dessa ciência totalitária (Ibid). 

  

 Nos três filósofos da ciência aqui apresentados, há um processo gradual de 

relativização e desconstrução da imagem da ciência enquanto corpo de conhecimento 

privilegiado de apreensão da realidade bastante representativo das concepções de ciência que 

atravessaram o século 20. Embora não seja nosso objetivo nos aprofundar na discussão, ela é 

interessante para melhor situarmos o trabalho de Sagan e, mais especificamente, a série 

Cosmos. Albergaria (2013) faz algumas considerações. A primeira delas e que Sagan, em sua 

obra, demonstra confiança na força da experimentação e na capacidade de autocorreção da 

ciência com base em evidências coletadas da realidade. A segunda, diz o autor, é que “Sagan 

claramente rejeita o relativismo epistemológico e, embora aparentemente nunca tenha 

mencionado os nomes de Thomas Kuhn e Paul Feyerabend” (2013, p. 27), possivelmente teria 

problemas quanto à aceitação de algumas ideias do primeiro, e, principalmente, do segundo, 

quanto às consequências de seu anarquismo metodológico.  

Sagan, em muitos sentidos, defende o oposto do relativismo epistemológico 

proposto por Feyerabend e municiado por Kuhn. A obra desses dois 

filósofos simboliza uma virada histórica na filosofia da ciência da segunda 

metade do século XX. Até então, a filosofia da ciência estava praticamente 

confinada às análises da estrutura lógico-empírica das ciências naturais, 

dando as costas à história da ciência e relegando seu papel à mera ilustração 

dos conceitos e teorias. Da década de 1960 em diante, o que se vê é uma 

invasão de considerações históricas em boa parte das análises 

epistemológicas (ALBERGARIA, 2013, p 28). 

  

 Albergaria resume o trabalho de Sagan como “um amálgama epistemológico com 

forte inclinação antirrelativista e muito mais próximo do posicionamento de Popper do que de 

Kuhn, Feyerabend, ou dos Estudos Sociais da Ciência” (2013, p 31-32). Concordamos com 

essa síntese. Mas podemos fazer algumas considerações. Podemos dizer, com base também 
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em Albergaria, que o trabalho de Sagan na divulgação científica, com forte inclinação 

antirrelativista, soa como uma espécie de contra-ataque ao relativismo epistemológico, que, 

nos anos 1960, começa a se consolidar no meio acadêmico, e às filosofias da nova era (new 

age), que, na mesma época, se fortalecem na cultura ocidental (a cultura hippie, por exemplo). 

Outra coisa é que, ao se referir à representação da ciência em Sagan como um “amálgama”, 

Albergaria mostra que por mais que a ciência de Sagan possua uma concepção popperiana, 

também absorve, ainda que moderadamente, alguns preceitos de visões, digamos, mais 

recentes que as de Popper. Cosmos apresenta, em algumas ocasiões, traços desse hibridismo, 

quando faz considerações sobre a falibilidade da ciência, os erros cometidos e as disputas 

entre novas e antigas teorias.  

 Quando no final do último episódio, o texto poético de Sagan faz analogias entre 

ciência e religião, tratando o método científico como um tipo de ritual, claramente esse texto 

vai ao encontro das falas de Feyerabend. Enquanto se entrecortam imagens de um rito em um 

pagode japonês com as de um cientista em um laboratório com tubos de ensaio, e também 

imagens da deusa Shiva com as de astronautas na Lua, Sagan diz que nossa história de 

evolução tem “o som de mito épico” e que “Nós, humanos, desejamos estar conectados com 

nossas origens. Então, criamos rituais. A ciência é um outro modo de expressar esse desejo. 

Ela também nos conecta com nossas origens. E ela também tem seus rituais e seus 

mandamentos” (COSMOS, 1980,ep 13). Apesar das ocasiões em que as falas de Sagan, 

Tyson e Feyerabend parecem concordarem, Cosmos não deixa de reforçar o status 

privilegiado da ciência. É o que acontece quando os apresentadores reforçam que, apesar dos 

erros e limitações, a ciência é a melhor ferramenta que temos para conhecer o mundo e a nós 

mesmos.      

 Outro caso, desta vez próximo aos conflitos geracionais e quebras de paradigmas 

descritos por Khun, retratado no episódio 9 da nova versão – Os mundos perdidos do planeta 

Terra –mostra a dificuldade que o geógrafo e meteorologista Alfred Wegener teve com sua 

teoria de que os continentes um dia estiveram interligados. Ele baseou-se, por exemplo, nos 

desenhos das costas africana e brasileira (e nem de longe foi o primeiro a fazer isso) e reuniu 

provas para defender essa interligação cientificamente. Fósseis das mesmas espécies de 

plantas e animais já haviam sido encontrados dos dois lados do Atlântico. No começo do 

século 20, geólogos explicavam como animais e plantas cruzaram os oceanos. Eles 

imaginavam pontes de terra que teriam existido entre os continentes. Pensou-se que essas 

pontes haviam se desintegrado gradualmente e desaparecido nos oceanos há muito tempo.  
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Houve uma prova que convenceu Wegener que a opinião científica 

dominante devia estar errada. A própria Terra. Por que uma cadeia 

montanhosa cruzaria o oceano para continuar no outro continente? E por que 

se encontraria o mesmo padrão exclusivo nas camadas de rocha no Brasil e 

na África do Sul? E mais: em quais circunstâncias as plantas tropicais 

poderiam ter florescido nas planícies congeladas do Ártico? Wegener 

concluiu que havia apenas uma solução lógica para esse enigma: a existência 

de apenas um supercontinente na Terra. Ele o chamou de Pangeia. Então 

Wegener virou a celebridade do mundo científico, certo? Não exatamente. A 

maioria dos geólogos ridicularizou a hipótesede Wegener da separação 

continental. Eles preferiam suas pontes naturais de terra imaginárias para 

refutar as provas de Wegener (COSMOS, 2014, ep 9).  

  

 Tyson lembra que Wegener tornou-se “a piada do campo, um pária das conferências 

científicas” (Ibid). O apresentador justifica o erro, ressaltando que cientistas são humanos, 

com pontos cegos e preconceitos. “A ciência é o mecanismo projetado para desentocá-los. O 

problema é que nem sempre somos fiéis aos valores centrais da ciência” (Ibid). Em seguida, 

na mesma linha de raciocínio, avança na história da ciência para abordar as dificuldades de 

Marie Tharp, geóloga que daria continuidade, a partir da década de 1950 do século passado, 

em uma nova geração, às ideias que Wegener havia defendido há cerca de três décadas 

anteriores. Ela conseguiria, junto com seu colega de pesquisa Bruce Heezen, elaborar 

mapeamentos que serviriam de provas para convencer a comunidade científica de que seu 

consenso sobre a matéria estava errado, e Wegener, sim, correto.            

   

1.2. Divulgação científica: marcas dos conceitos e conflitos entre ciência e religião 

 De acordo com Carl Sagan, “nós aceitamos os produtos da ciência e rejeitamos os 

seus métodos” (COSMOS, 1980, ep 13), ou seja, um contrassenso contido no modo como a 

sociedade capitalista se relaciona e até se entusiasma com a tecnologia enquanto não assimila 

bem a ciência como modo de pensar. “Há um fosso profundo e largo demais entre o discurso 

científico e o cidadão comum” (TAVARES, 2014, p. 66). É neste contexto, o da ciência 

enquanto modo de pensar e o da divulgação científica enquanto forma de popularizar esse 

modo de pensar, seus feitos e métodos, que esta dissertação se aplica. Para Bueno, a 

divulgação científica cumpre um papel primordial:  

Democratizar o acesso ao conhecimento científico e estabelecer condições 

para a chamada alfabetização científica, contribui, portanto, para incluir os 

cidadãos no debate sobre temas especializados e que podem impactar sua 

vida e seu trabalho, a exemplo de transgênicos, células-tronco, mudanças 

climáticas, energias renováveis e outros itens (BUENO, 2010, p. 5). 
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 Heloiza Matos entende a comunicação pública como “o debate que se dá na esfera 

pública entre Estado, governo e sociedade, sobre temas de interesse coletivo. Um processo de 

negociação através da comunicação, próprio das sociedades democráticas” (apud KUCINSKI, 

2009, p xi). Elizabeth Pazito Brandão identifica a comunicação científica como uma das 

acepções mais identificadas com a expressão “comunicação pública”. Ela fala da importância 

da divulgação científica na vida da população e seus desdobramentos em diversos setores: 

A preocupação com o papel social da ciência na sociedade; o aumento da 

competitividade entre equipes e instituições de pesquisa em âmbito nacional 

e internacional; os vultosos investimentos em dinheiro, tempo e capacitação 

de pesquisadores; a premissa de que o acesso às informações de ciência e 

tecnologia é fundamental para o exercício pleno da cidadania; a necessidade 

de posicionar a ciência no que se refere às posições políticas e econômicas 

do país e, por conseguinte, a necessidade de legitimação perante a sociedade, 

o que significa despertar o interesse da opinião pública, dos políticos, da 

sociedade organizada, e, principalmente, da mídia (BRANDÃO, 2009, p 4).  

  

 Para ela,preocupações sociais, políticas, econômicas e corporativas que ultrapassam 

os limites da ciência pura foram incorporadas pela produção e difusão do conhecimento 

científico, obrigando as instituições de pesquisa a estender a divulgação científica além do 

círculo dos seus pares.Portanto, a divulgação científica cumpre um papel importante na 

construção de nossas opiniões e escolhas em âmbito privado e público, o que inclui desde os 

cuidados que tomamos com a nossa saúde até as políticas públicas que defendemos enquanto 

cidadãos e eleitores. Essas escolhas, de um modo ou outro, dependem de algum conhecimento 

sistematizado de uma realidade objetiva, o que é reforçado por Ulisses Capozzoli: 

A nova cidadania não pode prescindir da cultura científica, ou seja, da busca 

de inteligibilidade para a natureza do mundo e do desfrute lúdico da 

investigação. O céu não é azul por acaso e nem a noite é escura pelo simples 

efeito de rotação da Terra. As coisas do mundo são mais complexas do que 

parecem à primeira vista. Mas são inteligíveis, para retomar a ideia de Albert 

Einstein de que o mais surpreendente do universo é que ele é inteligível 

(CAPOZZOLI, 2002, p 8). 

  

 O fato é que a difusão da ciência para o público é tão ou mais antiga que a ciência 

moderna surgida por volta do século 17. A busca pelo envolvimento do público era uma 

forma de legitimar uma ciência em construção, que precisava do testemunho dos populares. 

Ambas, tanto a ciência quanto a divulgação da ciência, estão interligadas e relacionadas a um 

outro fator, o avanço da imprensa de tipos móveis de Gutemberg (MULLER E CARIBÉ, 

2010, p 2). Leonardo da Vinci (1452 – 1519) dizia que o dever de um homem da ciência é a 

comunicação (HERNANDO apud MULLER E CARIBÉ, 2010). Gerolamo Cardamo (1501 – 

1576) escreveu aproximadamente 200 livros sobre os mais variados temas, bem recebidos 
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pela nobreza e a elite intelectual da época, sendo, por isso, considerado um dos precursores da 

divulgação científica. Até o século 17, no entanto, poucos tinham acesso aos escritos 

científicos, até então prioritariamente em latim erudito. Com o crescimento das línguas 

vernáculas, começam a surgir obras de conteúdo científico destinadas a um público mais 

amplo. Soma-se a isso a perseguição por parte do estado e do clero, que era intensa. Em um 

mundo “onde a influência da religião permeava todas as atividades, os eruditos tentavam se 

proteger, esforçando-se para obter legitimidade e reconhecimento para a ciência e para sua 

produção” (MULLER E CARIBÉ, 2010, p 3). 

 Galileu Galilei exerceu um trabalho intenso de divulgação, não só da física e da 

astronomia, mas também de novos métodos de pensar e experimentar. Sua frase bem resume 

o seu empenho: “Parece-me que na discussão dos problemas naturais não devemos começar 

pela autoridade de passagens da Escritura, mas por experiências sensíveis e demonstrações 

necessárias” (apud GREGÓRIO, 2014, p. 107). A vida e obra de Galileu são exemplos de 

busca por mudanças de paradigmas quanto à metodologia científica e, também, de atrito entre 

a ciência e a Igreja, um dos mais marcantes da história, com processo instaurado pela 

inquisição contra o cientista (LAZORTHES, 1993). Seu livro O mensageiro das estrelas, é 

um exemplo de esforço de popularização da ciência, de busca por comunicação entre um 

cientista e um público não iniciado, e data de 1610, exemplificando o quanto a divulgação 

científica é antiga. É por sua busca pelo aprimoramento metodológico, baseando-o em 

evidências, e pelo esforço de divulgação de seus estudos (imagem 1), que Galileu Galilei 

representa um marco na história da ciência, erguendo o pilar da ciência moderna. 
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Imagem 1: Pintura de Henry-Julien Detouche, do século 19, representando Galileu 

Galilei divulgando as descobertas astronômicas que ele fez em seu telescópio às 

autoridades da igreja católica em Veneza, Itália, 1609. É considerada a primeira 

representação artística da divulgação científica.

 
Fonte: Sociedade Científica: <http://socientifica.com.br/>. 

 

 O reconhecimento de Galileu quanto a seu papel na popularização da ciência deve-

se, também, à obra Diálogos sobre os dois sistemas máximos do mundo, ptolomaico e 

copernicano, publicada em 1632 (ou seja, 22 anos após a anterior). “Escrita em italiano, 

utilizou o diálogo como forma de atrair a atenção de público mais amplo. O diálogo consistia 

em discussão, ao longo de quatro dias, entre três personagens” (MULLER E CARIBÉ, 2010, 

p 18). O recurso do diálogo entre os três protagonistas e a habilidade de Galileu em apresentar 

o sistema heliocêntrico e geocêntrico foram usados como forma de introduzir a essência do 

que é a ciência, numa estratégia de comunicação científica para leigos. Embora haja 

controvérsias quanto às intenções do livro – se o propósito maior era a divulgação científica 

ou se era restritamente um livro científico de leitura mais fácil – o fato marcante da obra foi o 

conflito com a igreja. 

A publicação, no entanto, foi certamente notada e temida pela Igreja, pois foi 

ela que deu início ao processo de inquisição contra Galileu. Até aquela 

época, a atenção do público leitor de livros de ciência, dos censores e dos 

defensores da ciência tradicional estava voltada para os denominados “livros 

de segredos naturais”, assim designados para deixar claro que se tratava do 

mundo natural e não do sobrenatural. Isto é, a atenção não se voltava para 

obras de matemáticos e de astrônomos, inclusive, os Dialoghi [Diálogos] 

passaram a integrar a lista dos livros proibidos da Igreja Católica, 

permanecendo como tal até 1822 (MULLER E CARIBÉ, 2010, p. 19). 
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 Se Feyerabend, conforme já colocado no subcapítulo anterior, chamou a atenção 

para o potencial da divulgação científica para a consolidação do prestígio do cientista na 

história da ciência, usando, para isso, o exemplo de Galileu Galilei e sua escrita em italiano, é 

Hayhoe e Schwartz (2017) quem ressaltam o papel da divulgação científica como pivô de um 

assunto central nesta pesquisa, que é o confronto entre a ciência e a religião. “A Igreja 

Católica não rechaçou ou reprimiu Galileu até este se arriscar a sair da torre de marfim e 

publicar em italiano, em vez de em latim, para que ele pudesse contar às pessoas comuns algo 

que estava em oposição direta ao programa oficial da igreja” (HAYHOE e SCHWARTZ, 

2017, p. 62). O que estava no cerne do ápice desse confronto, que, segundo Lazorthes, foi o 

primeiro dos três grandes confrontos das religiões e da ciência, era a popularização da ciência 

duelando com a religiosidade institucional na conquista de mentes e corações. Ainda sobre os 

três confrontos: “O primeiro, no século XVI, dizia respeito ao universo (Copérnico, 

Galileu...). O segundo, no século XIX, baseava-se na origem da vida e na evolução (Lamark, 

Darwin...). Hoje, são os nossos poderes sobre a reprodução (aborto, inseminação artificial...) 

que os opõem” (LAZORTHES, 1993, p. 14). Hayhoe e Schwartz também destacam o papel 

da divulgação no segundo grande confronto, pois “o mesmo aconteceu com Darwin. A igreja 

não teve um problema com sua teoria da evolução até ele publicar um livro popular que todo 

mundo podia ler” (HAYHOE e SCHWARTZ, 2017, p. 62).    

 O século 17 foi o da denominada “Revolução Científica”: “uma ciência baconiana, 

baseada em evidências, profundamente crítica, apoiada na recuperação de saberes empíricos e 

aplicados” (MULLER E CARIBÉ, 2010, p 15). Para Chalton e MacArdle (2017), Galileu é 

considerado por muitos como o pai da ciência moderna, “por ter aprimorado métodos 

experimentais quantitativos que mais tarde seriam a metodologia padrão na esfera da 

investigação científica” (2017, p 33-34). De acordo com o físico e professor Eduardo de 

Campos Valadares, “o século 17 foi uma transição entre a Idade Média e o Iluminismo” (apud 

NARLOCH, 2016).A partir da segunda metade daquele século, consolidou-se a chamada 

“filosofia experimental”, a “nova ciência”, que começou a ser vista como conhecimento 

diferenciado da filosofia e de conhecimentos humanísticos (Ibid). Emergia aos poucos a ideia 

de que a ciência e o conhecimento eram a luz que livrariam a sociedade das trevas da 

superstição, ideia moldada em franca oposição aos séculos anteriores, os da Idade Média, 

quando a Igreja controlava, cerceava e tolhia a produção de conhecimento12. Agora, no 

                                                 
12Essa proposta é francamente incorporada por Sagan (vide o título de um de seus principais livros, O mundo 

assombrado pelos demônios: a ciência como uma vela no escuro) e por Cosmos.  
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entanto – e também daí em diante - há frequentes iniciativas de divulgação da produção do 

conhecimento científico para o público mais amplo, embora, dependendo da época, o papel do 

público e da ciência mudee possa haver um distanciamento entre esse público e a comunidade 

científica. De todo modo, já no final deste século 17, a ciência começa a se institucionalizar, 

com a criação das primeiras sociedades científicas que contribuem, significativamente, para a 

distinção social entre ciência e público. 

 Esta situação se adensa na esteira do Iluminismo e seus valores, quando a 

Modernidade se apresenta trazendo o “triunfo da razão”. Marcadamente uma contraposição à 

Idade Média e seu pensamento escolástico influenciado pela fé católica, então rebatizada 

como a “idade das trevas”, a Modernidade, na sociedade ocidental, se via como no “século 

das luzes”. Mas esse processo se deu de forma lenta e gradual. Por exemplo, apesar do 

advento do Iluminismo e sua importância para a ciência, ainda no século 18 “as maravilhas da 

ciência foram exibidas como prova da existência de Deus” (MOREIRA, 2006).Isaac Newton, 

por exemplo, tem suas inclinações para o misticismo citadas em Cosmos. O cientista, nascido 

em 1642, era dotado de religiosidade e viveu em uma época em que “astronomia e astrologia 

eram a mesma coisa. Alquimia e química também” (NARLOCH, 2016). O economista John 

Maynard Keynes sintetizou dizendo que “Newton não foi o primeiro da Idade da Razão. Foi o 

último dos mágicos” (apud NARLOCH, 2016). 

 Mas com o Iluminismo se consolidando e a ideia de uma sociedade laica, com 

estado separado da Igreja, a ciência se dissocia das concepções religiosas e místicas pelas 

quais Newton tinha alguma afeição. É esta ciência, associada à racionalidade iluminista, que 

se configura principalmente na segunda metade do século 18 (MASSARANI e MOREIRA, 

2004), que Sagan defende. Uma evidência desta posição está na primeira edição de Cosmos 

onde há um episódio que homenageia nomes do Iluminismo e faz analogias entre as pesquisas 

espaciais da década de 1970 e as grandes navegações europeias de séculos anteriores. O 

capítulo termina com uma nave espacial que se transforma em caravela no espaço. 

Desbravadores espaciais e desbravadores dos mares, ambos unidos pelo espírito iluminista da 

descoberta. Tal vigor do espírito iluminista também desperta o interesse da aristocracia e da 

burguesia. No contexto da Revolução Francesa e da consequente ascensão da burguesia, o 

Iluminismo faz da ciência um importante instrumento político. De acordo com Massarani e 

Moreira, na divulgação científica daquele século destacou-se como autor Leonhard Euler, que 

publicou, entre 1768 e 1772, as Cartas a uma princesa alemã sobre diversos temas de Física 

e Filosofia. Composta de três volumes, foi inspirada em aulas ministradas a uma princesa da 

Casa Real da Prússia, o que reforça a visão atual do papel da ciência como entretenimento 
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para as elites daquela época. O sucesso da obra foi grande e ela foi traduzida para o italiano, 

espanhol, dinamarquês, holandês, sueco, russo, alemão, inglês e francês (MASSARANI e 

MOREIRA, 2004). 

 Já no século 19, é Camille Flammarion que se destaca na França por suas propostas 

inovadoras. Havia, da sua parte uma preocupaçãocom a divulgação não somente das 

descobertas e resultados científicos, mas também do método científico, o que guarda certa 

semelhança com a série Cosmos. Além disso, para ele, era preciso despertar a paixão pela 

ciência. O foco de Flammarionera a astronomia13. Ele preocupava-se em estabelecer 

claramente a distinção entre astrologia e astronomia (àquela altura, já não eram mais “a 

mesma coisa” há tempos), excluindo de seu trabalho a mitologia fantástica destituída de base 

científica e experimental (MULLER e CARIBÉ, 2010), outra semelhança com o trabalho de 

Sagan como divulgador. Para Muller e Caribé (2010), o século 19 foi o século da ciência, da 

educação e das transformações políticas, econômicas e sociais. A capacidade de ler e escrever 

da população aumentou em quase todas as nações europeias, em especial, nas áreas urbanas e, 

principalmente, na Inglaterra e na Alemanha. As técnicas de impressão também avançaram. 

Essas mudanças propiciaram condições que alavancaramas atividades de divulgação 

científica, que se firmou como uma  

Força cultural influente em todos os setores da sociedade e, por excelência, 

como motor do progresso. Temas de interesse da sociedade eram discutidos 

sob uma ótica científica, num ambiente em que a religião, até então, tinha 

tido a última palavra. Ideias antes aceitas sem discussão começaram a ser 

questionadas (MULLER E CARIBÉ, 2010, p 21). 

  

 Portanto, dos finais da Idade Média e algumas iniciativas ainda embrionárias no 

século 16, passando pela Revolução Científica do século 17, pela institucionalização, 

especialização e transformação da ciência em instrumento político no período iluminista e no 

seu desdobramento positivista, em que se relaciona a ciência à técnica e sua aplicação se 

direciona à indústria, vimos, muito rapidamente, marcas que podem identificar o nascimento e 

a consolidação do que se chama de “ciência moderna”. Uma ciência que se pretende apartada 

dos argumentos de autoridade que prevaleceram em períodos marcados pelo pensamento 

religioso e baseada na pretensão de um método que envolve observação do mundo material, 

empirismo e experimentação. As estratégias de divulgação acompanharam todo esse processo. 

                                                 
13 Flammarion também foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada pelo codificador do 

Espiritismo, Allan Kardec. No entanto, apesar de acreditar na sobrevivência da alma, Flammarion, que dedicou 

mais de 40 anos às pesquisas psíquicas, não se convenceu da evidência da existência dos espíritos. O cientista 

também é reconhecido no meio espírita pelo discurso que faz no enterro de Kardec, a quem homenageia, 

destacando que com o Espiritismo não haveria mais espaço para a “fé cega”. (GODOY eLUCENA, 1990).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Alves_Godoy
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1.3. Séculos 20 e 21: televisão e contexto brasileiro 

 O século 20 foi prolífico no que se refere à divulgação científica voltada para o 

público em geral. Houve uma grande profusão de veículos para a disseminação da informação 

sobre ciência. Inicialmente, “novos meios de comunicação, como o rádio e o cinema, 

começaram a ser utilizados na difusão cultural e científica e surgem, na Europa, os primeiros 

museus interativos de ciência” (MASSARANI e MOREIRA, 2004, p 3). Após a Segunda 

Guerra Mundial, a televisão vem a se popularizar, aos poucos se tornando o mais poderoso 

instrumento de comunicação durante muitas décadas. As produções audiovisuais de 

popularização da ciência assim chegam às telas de lares em quase todo o mundo. Nas últimas 

décadas do século 20 surge a internet, que cresce cada vez mais ao longo do século 21. Além 

de assimilar, redefinir e impulsionar o texto impresso, que foi a principal plataforma de 

divulgação científica do início da revolução científica até as primeiras décadas do século 20, a 

internet também assimilou a linguagem e produção audiovisuais, disponibilizadas de diversos 

modos, de plataformas como o Youtube à Netflix, que Fraga (2017) classifica como um 

híbrido de TV e internet e que, durante alguns anos, manteve em seu catálogo a segunda 

versão da série Cosmos14. 

 Quanto à popularização da ciência na televisão tradicional, para Denise Tavares 

(2014), a relação entre o audiovisual e a divulgação científica tem na TV um espaço 

privilegiado. Merece destaque a emissora pública britânica BBC, que, segundo Valente 

(2008), é responsável pelos primeiros programas de ciência da TV mundial. A série 

documental Horizon, exibida a partir de 1964, é uma das produções que mais se destacam. O 

naturalista, diretor e apresentador David Attenborough esteve à frente de diversas produções 

proeminentes do gênero na emissora, como Life on Earth (1979), The Living Planet (1984) e 

The Trials of Life (1990). Também merece menção a série The Ascent of Man (A Escalada do 

Homem), que inspiraria Carl Sagan a produzir a série Cosmos15. Ambas possuem 13 

episódios. Ramos (2008) denomina essas produções como “documentário cabo”, que, 

segundo ele: 

Pode ser encontrado, em sua diversidade, dentro de produções da BBC, em 

documentários sobre fatos históricos que preenchem a programação do 

History Channel, em documentários sobre mundo animal que preenchem a 

programação do Animal Planet, nas produções documentárias, um pouco 

                                                 
14 A série saiu do catálogo da Netflix em abril de 2018. Disponível em: < 

https://www.oficinadanet.com.br/netflix2018/22309-titulos-que-serao-removidos-da-netflix-em-abril-de-2018-1-

quinzena> 
15 Disponível em: <https://filmow.com/a-escalada-do-homem-t211166/>  Acesso em 16 set 2018.  
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mais sofisticadas, explorando a densidade de personagens, do National 

Geographic etc (RAMOS, 2008, p. 41).    

  

 Na TV, especialmente na TV a cabo, é onde “se consolidou um modelo de 

apresentar a ciência e a tecnologia para a população, cujo ponto de partida remete ao 

jornalismo e ao documentário clássico, tendo no horizonte deste último a ideia de educar 

massivamente” (TAVARES, 2014, p. 62). Denise Tavares defende que “é fundamental que o 

audiovisual esteja integrado aos propósitos da divulgação científica e popularização da 

ciência, na medida em que a sociedade atual incorpora o universo das imagens a seu 

cotidiano” (2014, p. 66). Ela remonta as origens do documentário clássico ao trabalho do 

escocês John Grierson, que, na década de 1920, entendia que as novas técnicas de 

comunicação, principalmente o cinema, eram fundamentais para a educação em larga escala.  

 Do ponto de vista estético e de opções narrativas, Tavares aponta que os 

documentários cabo guardam semelhanças e diferenças com a escola clássica. As 

semelhanças seriam o uso da narração/locução over; a busca por uma representação 

naturalista; a interdependência entre as histórias individuais e os aspectos sociais; uma 

concepção idealista de mundo; além de interpretações generalizantes (TAVARES, 2014). As 

diferenças com a escola clássica seriam as locuções com muitas vozes (entrevistas, 

depoimentos, diálogos etc) e uso de material de arquivo. Em parte, as diferenças estão 

relacionadas às mudanças técnicas que deram mais recursos às produções. Uma das 

características dos documentários cabo levantadas por Tavares – posta dentre as semelhanças 

com a escola clássica – é a “montagem rítmica, que valoriza as tensões dramáticas e incorpora 

suspense e clímax (...), um recurso que tensiona as narrativas” (2014, p. 63). Essa 

característica é, sem dúvida, a mais marcante em Cosmos. Pelo menos para os fins desta 

pesquisa.  

Tais produções, para realizar seus propósitos, valem-se de intenso uso de 

trucagem e encontram na manipulação digital um caminho fértil para os 

objetivos das reconstituições que costumam acionar, em função da sua lógica 

didático-ilustrativa. São efeitos que buscam, como no jornalismo, oferecer 

imagens verossímeis de acordo com o discurso da verdade, fundamental para 

a garantia da credibilidade narrativa e educativa. E que não negam a sua 

relação com o entretenimento (TAVARES, 2014, p. 63-64). 

  

 Valente, ao abordar a ciência na TV, fala do conceito de “infotainment”, uma 

justaposição da língua inglesa entre as palavras “informação” e “entretenimento”. 

Basicamente, um modo de inserir a ciência na mídia de espetáculo. Na corrida pela liderança 

da audiência, as produções televisivas sobre ciência assimilam elementos do entretenimento, o 

que também é abordado em profundidade por Benvenido León, que diz que, para isso, os 
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gêneros se hibridizam. Assim, documentários científicos adicionam “elementos típicos de 

outros gêneros (...) imagens em 3D, dramatização, incorporação de personagens célebres etc” 

(LEÓN, 2010, p. 12. Tradução nossa). Lacy Barca (2008) não vê problema no infotainment. 

O entretenimento informativo é somente uma das maneiras possíveis de 

abordar conteúdos na produção de programas. O grande desafio da boa 

televisão é tornar atraente qualquer conteúdo para qualquer público. A 

ciência, nesse caso, é o espetáculo. Ser atraente não significa baixar a 

qualidade ou esquecer o compromisso com o conteúdo. Pode-se fazer 

divulgação científica em qualquer formato: jornalismo, documentário, 

ficção, humor, aventura... Por que não entreter e informar? Nenhum 

telespectador também aguenta uma programação inteira de hard-science 

(BARCA apud VALENTE, 2008). 

  

 Apesar de defender o modelo, Barca entende que a maioria dos programas não 

reflete a complexidade da ciência. Para Denise Siqueira (1998), o paradoxo estabelecido é: “a 

mediação dos meios de massa promove a aproximação do grande público com a ciência. 

Todavia, o faz adotando o formato de espetáculo, diminuindo a credibilidade do 

conhecimento divulgado” (p. 59). León alerta para o que considera um risco a se correr, o de 

que “se ganhe em entretenimento e espetacularização em detrimento do rigor científico” 

(2010, p. 12. Tradução nossa). O pesquisador reflete sobre o que estaria no cerne dessa 

questão: os modos de linguagem tanto da ciência quanto da TV, que guardam diferenças 

significativas como profundidade/superficialidade, razão/emoção. Sobre o primeiro par de 

diferenças, ele lembra que “a ciência trabalha com grandes quantidades de informação 

detalhada, enquanto a televisão prefere os conteúdos ligeiros e de pouca profundidade” (Ibid); 

sobre o segundo: a ciência apela “fundamentalmente à razão, mediante processos 

representativos que utilizam ferramentas como a lógica matemática e a experimentação 

empírica. De modo contrário, a televisão não pretende chegar à razão, mas despertar 

sentimentos e emoções no espectador” (Ibid). 

 É dentro desse recorte, o de infotainment, enquanto uma das formas de se abordar a 

ciência na TV, que situamos a série Cosmos. Aborda-la enquanto objeto de análise nos leva a 

algumas reflexões sobre esse modelo e sua inserção na TV brasileira. Barca destaca que “no 

Brasil, a divulgação científica nasceu pública, na TVE do Rio de Janeiro, em 1981. Mas não 

sobreviveu. Foram somente dez programas da série Nossa Ciência” (apud VALENTE, 2008). 

Juremberg (2001 apud SOUZA 2012) também atesta o pioneirismo da TVE do Rio de Janeiro 

na produção e exibição de programas sobre ciência. Ele conta que o programa foi idealizado e 

coordenado pelo professor universitário Nilson Lage e, devido a dificuldades técnicas e de 

infraestrutura, suas 10 edições limitaram-se a divulgar a produção científica e tecnológica dos 
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institutos e universidades cariocas. “Os programas não eram uniformes: podiam ser 

monotemáticos e politemáticos. Tratavam de questões como pesquisa sobre doença de chagas, 

corrosão, reserva de mercado para a informática e ecologia” (SOUZA, 2012, p. 275). 

 De 1981 para cá, Barca destaca, pela regularidade e longevidade, os programas 

Globo Ciência, produzido pela Fundação Roberto Marinho a partir de 1984, e o Globo 

Ecologia, mais voltado para os temas ambientais. “E nos telejornais, quando a ciência aparece 

é para abordar temas relacionados à saúde” (BARCA apud VALENTE, 2008). Para a 

pesquisadora, no Brasil, tanto a TV pública quanto a TV privada produzem muito pouco sobre 

ciência e tecnologia (Ibid). Cabe destacar a lacuna de algo semelhante a Cosmos na televisão 

brasileira. A produção nacional televisiva, tão forte em nichos como, por exemplo, as 

telenovelas, que se tornaram produtos de exportação, não importou de forma expressiva a 

ideia de uma grande produção em formato de serie documental infotainment e/ou 

documentário cabo como a de Sagan e Tyson.  

 Uma produção brasileira que chegou perto do modelo (pelo menos quanto ao 

formato) foi a microssérie Poeira das Estrelas16, apresentada pelo físico Marcelo Gleiser em 

2006, dentro do programa dominical Fantástico, da Globo. Essa proposta, que era em parte 

série e em parte quadro do Fantástico, foi o mais parecido que a divulgação científica 

televisiva brasileira chegou da série Cosmos, até porque a proposta era justamente basear-se 

na série. O próprio título, “Poeira de Estrelas”, é parte de famosa frase de Sagan, que, não de 

forma surpreendente, é citado na série. São 12 episódios, cada um com duração de, em média, 

12 minutos, totalizando aproximadamente duas horas. A série adota uma linguagem muito 

parecida com Cosmos, na forma e conteúdo. Tem pequenos efeitos especiais, computação 

gráfica, um apresentador narrador com falas em off e também fazendo externas em vários 

países. Gleiser foca no trabalho de grandes cientistas, basicamente os mesmos que também 

aparecem em Cosmos, como Galileu, Kepler, Newton, Einstein. 

 Até mesmo os mitos e religiões, com seus conflitos e convergências com a ciência, 

são também utilizados por Gleiser. Com Galileu e o surgimento da ciência moderna, “ver para 

crer se tornou muito mais importante do que crer para ver” (GLEISER, 2006, ep 2), a série 

ressalta, ao falar da confrontação entre a igreja e os novos tempos da revolução científica. Até 

os nomes dos episódios trazem essa marca. O quarto, chamado “Assim na Terra como no 

céu”, fala sobre Isaac Newton. “Assim na Terra como no céu. Essa é a famosa lei da 

gravitação universal”, diz Gleiser, sobre a física newtoniana (2006, ep 4). Até em pequenas 

                                                 
16 A série pode ser vista na íntegra: <https://www.youtube.com/watch?v=K8Td6T5Yh6w> 
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metáforas e analogias, Poeira de estrelas remonta a Cosmos. Gleiser usa uma cebola cortada 

para, com a ajuda da computação gráfica, ilustrar as órbitas dos planetas, parecido com Sagan 

usando uma torta de maçã para falar sobre os átomos. O físico brasileiro, que também é 

membro da Academia Brasileira de Filosofia, além de tratar das relações entre ciência e 

religião, abordou a teoria do Big Bang, as origens da Terra, a possibilidade de vida 

extraterrestre, o vulcão havaiano Kilauea, dentre outros assuntos.   

 Quando baseamo-nos no modelo de Cosmos para discutir a realidade brasileira, 

estamos levando em consideração não “apenas” a produção audiovisual propriamente (que 

por si só já é grandiosa), mas a popularidade de seus frontmen, ou seja, o papel do cientista na 

mídia. Tanto Sagan quanto Tyson cumprem o semelhante papel de popstars da ciência, cada 

um em seu tempo, algo que extrapola os limites da própria série. Inclusive ambos já eram 

populares (talvez Sagan um pouco mais) antes de apresentarem a série e continuaram com 

suas incursões midiáticas após Cosmos. Sagan já tinha publicado diversos livros antes de 

Cosmos, ganho prêmios literários e aparecia em programas de TV para falar sobre 

possibilidades de vida extraterrestre e corrida aeroespacial. Ele também havia participado de 

discussões com Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke sobre o filme 2001: uma odisseia no 

espaço, para o qual prestou uma espécie de consultoria (ALBERGARIA, 2013). Tyson, por 

sua vez, já havia apresentado séries televisivas de ciência como Origins, pela Nova, 400 anos 

do telescópio, da PBS, e The Universe, pelo History Channel, além de ter assinado, entre 1995 

a 2005, uma coluna mensal na revista Star Date em que tirava dúvidas dos leitores sobre o 

universo (VAIANO, 2016). A série, porém, potencializou a popularidade para ambos. Da 

mesma forma que Albergaria aponta o ápice do sucesso de Sagan no período de Cosmos (fim 

dos anos 1970 e início dos anos 1980), podemos afirmar, tendo em vista a atualidade da 

observação, que o mesmo se aplica à carreira midiática de Tyson. 

 No Brasil, embora Gleiser possua um estilo semelhante ao de Sagan, tanto na forma 

quanto no conteúdo dos trabalhos, com publicações de livros, prêmios literários, e até na 

abordagem filosófica e poética da ciência, não podemos afirmar que tenha virado um popstar 

da divulgação científica para o público amplo. Mais próximo do posto, também em grande 

parte por suas participações no programa Fantástico, estaria o médico Dráuzio Varella, 

embora restrito às questões de saúde. Varella também participa de discussões políticas, 

ligadas à área de saúde, como a descriminalização do aborto17, e é autor de alguns livros de 

destaque, como Estação Carandiru (1999), que inspirou o filme Carandiru (2003), uma 

                                                 
17<https://www.youtube.com/watch?v=Q0egxsoS5Ho> 



51 

 

grande produção do cinema brasileiro. A posição cética de Varella em relação a temas como 

homeopatia e medicina alternativa18 é bastante semelhante a de Sagan, na reivindicação da 

força das evidências em detrimento da credulidade.   

 Quais as implicações práticas das lacunas deixadas pela ausência de popstars da 

ciência no país? Uma nós podemos citar: além de servir como uma ponte entre cientistas e o 

público, a popularização da ciência, por inserir a ciência na cultura e opinião pública, torna-se 

um componente de formação política e pode influenciar nas decisões políticas. No Brasil, são 

frequentes as reclamações da comunidade científica quanto ao distanciamento de Legislativo 

e Executivo em relação à ciência. Um dos que reforçam essa crítica é o neurocientista e 

divulgador Steven Rehen. 

O astrônomo Carl Sagan teve enorme influência em decisões sobre 

investimento em pesquisa nos EUA. Ele foi incansável nessa aproximação 

da comunidade científica com a sociedade e também com a classe política. 

Visitava os congressistas norte-americanos para lembra-los de como o 

investimento em ciência é que fazia a diferença naquele país e, assim, 

evitava cortes mesmo em momentos de crise econômica (...). Já o Brasil está 

entre as dez maiores economias do mundo, mas amarga a 40° posição 

quando o assunto é investimento em ciência e tecnologia. O preço de 

commodities vai sempre se desvalorizar (...). Precisamos de gente da ciência 

fazendo esse contato com a classe política. Fala-se tanto que o agro é pop, 

mas a ciência brasileira é a responsável pelo sucesso de nossa agricultura 

(...). A classe política precisa ser alfabetizada cientificamente (REHEN, 

2017, p. 56). 

  

 Para o neurocientista, os cientistas brasileiros precisam se comunicar melhor (Ibid). 

A fala de Rehen sobre alfabetização científica dos tomadores de decisão encontra respaldo nas 

pesquisas da cientista política Flávia Donadelli, que afirma que “o uso dos argumentos 

científicos é muito superficial na política brasileira” (DONADELLI, 2017). Para ela, a 

comunidade científica até participa de debates públicos sobre política, mas seus argumentos 

não são utilizados. “A decisão política não precisa ser baseada em ciência no Brasil. Ninguém 

pede ciência. Não é uma fonte de credibilidade e legitimidade de decisões políticas. A 

sociedade não pede isso”19 (Ibid).  

                                                 
18<https://www.youtube.com/watch?v=7TPeqJXoS4A> 
19 Na mesma semana em que cientistas ligados ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

divulgaram mais uma vez um relatório alertando sobre os riscos das mudanças climáticas levarem o aquecimento 

na Terra a um ponto irreversível antes do que já havia sido previsto, no Brasil, o candidato mais votado à 

presidência no primeiro turno (e que viria a ser eleito no segundo turno), Jair Bolsonaro, nega o aquecimento 

global, não tem projeto para a área ambiental em seu plano de governo e dizia que ia retirar o Brasil do Acordo 

de Paris, pacto internacional para que os países reduzam as emissões de CO2. Esse é um exemplo da desconexão 

entre políticas públicas e estudos científicos e de como a população reforça essa desconexão. Bolsonaro também 

é favorável à flexibilização da liberação do porte de armas, mesmo contrariando inúmeros estudos que apontam 

que mais armas é equivalente a mais casos de violência. Link: <https://revistagalileu.globo.com/galileu-e-o-
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 Seja pelo sentimento de irrelevância que a comunidade científica possui quanto ao 

lobby por investimentos no setor junto ao poder público, seja por igual sentimento quanto ao 

embasamento de políticas públicas através de estudos científicos, as reclamações chegam ao 

ponto de a comunidade científica cogitar a criação de um partido político. A ideia recebeu 

críticas dos presidentes das duas principais entidades científicas do Brasil, Luiz Davidovich, 

da Academia Brasileira de Ciências (ABC), e Ildeu Moreira, da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), e não chegou a ser concretizada. No entanto, nas eleições de 

2018, por meio de candidaturas em partidos diversos, “o engajamento de pesquisadores na 

política ganhou volume após a desidratação do orçamento federal da ciência nos últimos 

anos” (MORAES e ALVES, 2018). Esse engajamento, da forma como se deu, é visto com 

bons olhos nas entidades citadas. “Acho positivo que pessoas envolvidas com ciência se 

interessem por participar da política. Isso é melhor do que a ideia que surgiu há algum tempo 

de criar um partido da ciência, pois um partido não pode ter um único tópico em sua agenda”, 

avalia Davidovich (apud MORAES e ALVES, 2018).     

 

1.4. Cosmos: a democratização como objetivo, e o misticismo como obstáculo 

 Cosmos tem uma proposta ambiciosa: apresentar conceitos básicos sobre como a 

ciência funciona enquanto compila 14 bilhões de anos – do surgimento do universo com o Big 

Bang até os tempos atuais. E em uma escala histórica grandiosa como essa, 1980 e 2014, 

dependendo do contexto, podem não fazer muita diferença quando falamos em “tempos 

atuais”. Ao remontar esses 14 bilhões de anos em 13 episódios (tanto na versão original 

quanto na nova), série e livro abordam a origem da vida, o cérebro humano, possibilidades de 

vida em outros planetas, a morte do sol, evolução das galáxias, perspectivas de autodestruição 

da humanidade etc. As pautas não são idênticas entre as duas versões. Há diferenças 

significativas, principalmente quanto à autodestruição. Enquanto em 1980 ela estava atrelada 

à guerra fria e ao risco nuclear, em 2014 o perigo são as emissões de combustíveis fósseis, 

que podem elevar o aquecimento da Terra a um ponto irreversível. A tirar pela série Cosmos, 

as mudanças climáticas representam a pauta científica mais desafiadora da atualidade.  

 Nas palavras de Ann Druyan ao introduzir o primeiro episódio da versão original, 

Cosmos é “a orgulhosa saga de como, através da busca de 40 mil gerações de nossos 

ancestrais, nós chegamos a descobrir nossas coordenadas no espaço e no tempo” (COSMOS, 

1980, ep 1). A frase, além de dizer muito sobre a série, indica algumas direções pelas quais 

                                                                                                                                                         
clima/noticia/2018/10/reduzir-o-aquecimento-global-requer-esforco-sem-precedentes-diz-

onu.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post> 
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percorremos nesta pesquisa. Descobrir o ponto onde se está, no tempo e no espaço, significa 

elevar a própria visão acima de um eterno aqui e agora. Sem essa elevação, tudo fica restrito a 

um eterno presente em um espaço confinado aos limites da observação direta. Essa elevação é 

feita, em parte, pela ciência. Exploraremos mais adiante essa ideia, valendo-nos de Agnes 

Heller e seu conceito de suspensão do cotidiano (2000).  

 Essa suspensão, na série, não se dá apenas no plano conceitual e retórico, mas torna-

se visualizável. Como peça audiovisual que é, Cosmos traduz a suspensão no plano imagético. 

Um exemplo é a alegoria visual do calendário cósmico, que resume 14 bilhões de anos de 

evolução em um ano, para que os apresentadores possam caminhar por cima dos 12 meses, 

trazendo com eles o olhar e a percepção dos telespectadores. Druyan prossegue, dizendo que a 

série é também a narrativa de como, “através dos poderosos métodos da ciência, nós 

conseguimos reconstruir a doce revolução cósmica e descobrir o nosso papel nesta grande 

história” (COSMOS, 1980, ep1). Cabe aqui destacar, como as falas de Druyan antecipam, 

que, em Cosmos, temas científicos estão sempre imbricado com outros campos de estudo 

tradicionais, como história, antropologia, arte e filosofia. 

 Em suas falas introdutórias, Druyan prossegue apontando nossos caminhos de 

pesquisa ao dizer que “Cosmos é cheia de empreendimento científico e ainda tenta comunicar 

a alta elevação espiritual da evolução central e as maravilhas do universo” (COSMOS, 1980, 

ep 1). As ideias de “elevação espiritual” e de “maravilhas do universo” são tônicas das duas 

versões da série e que trazemos aqui. Elas representam uma opção estética de popularização 

da ciência, valendo-se de uma abordagem espiritualista e poética, o que é paradoxal. 

Principalmente quanto à espiritualidade, já que a ciência moderna, tão exaltada por Cosmos, 

intrinsecamente relacionada ao Iluminismo, na história do pensamento se contrapôs aos 

valores medievais, em grande parte fundamentados na filosofia escolástica e na religião. Falar 

que nós, seres humanos, temos um “papel nesta grande história”, nessa “doce revolução 

cósmica”, reforça o contexto espiritualista. Como nas narrativas religiosas, Cosmos propõe 

uma missão à humanidade. O homem tem um caminho a seguir. Esse caminho, como 

veremos, envolve a ciência.        

 Tanto a série, em suas duas temporadas, quanto o livro Cosmos, possuem uma 

proposta e estrutura semelhantes: difundir conceitos básicos da ciência – quanto aos seus 

feitos e às suas características. Os capítulos do livro mantêm a mesma ordem e mesmos títulos 

da primeira versão da série. Ao tratar do livro Cosmos, Fábio de Souza Gomes destaca que os 

temas centrais são “o fascínio pelo conhecimento e a prática da ciência como atividade 

cultural” (2017), afirmativa com a qual concordamos e que se aplica à série audiovisual. 
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Sobre esta, o site brasileiro Filmow20, uma espécie de rede social focada em filmes e séries, 

diz que a nova versão de Cosmos “inventa novas narrativas científicas de maneira a revelar a 

imensidão do universo e reinventar elementos míticos da série original, incluindo o calendário 

cósmico e a nave espacial da imaginação”. A página classifica Cosmos como uma 

“experiência transcendente (...) unindo ceticismo e pensamento, e interligando a ciência 

rigorosa com elementos visuais, emocionais e espirituais”.   

 Quanto às características da ciência, dentro dos limites da representação de ciência 

feita pela série, faremos aqui uma breve explanação sobre duas delas: a força do experimento 

(algo que foi inicialmente discutido nos subcapítulos anteriores) e a importância da 

democratização do conhecimento científico. “Se hoje a astronomia faz parte da cultura pop, 

agradeça a Carl Sagan. Sua busca pela democratização do conhecimento fez (e fará) gerações 

de jovens quererem ser cientistas” (OLIVEIRA, 2016). Para o crítico Fábio M. Barreto, 

Cosmos é “a democratização máxima do conhecimento” (2014). Não chegamos a tanto em 

nossas assertivas, mas o modo como a série advoga pela democratização do conhecimento 

científico é uma de suas principais características.   

 Para Denise Siqueira, (2014), “amparada por um olhar epistemológico, a 

comunicação da ciência pode ser agente de esclarecimento” (p. 76). A afirmativa norteia este 

subcapítulo, principalmente a nossa tentativa de traçar uma epistemologia da divulgação 

científica valendo-se da abordagem que Hohlfeldt (2015) faz de Platão e Aristóteles. Nossa 

intenção é discutir a retórica de Cosmos, ou, falando de uma maneira mais informal, dissertar 

sobre o que chamamos de “a linha editorial” da série. Ao discutir Cosmos em suas versões 

impressa e audiovisual, Salvador Nogueira destaca que Sagan 

Usa a história da ciência e do pensamento como plataforma não só para 

mostrar o encantamento que humanos podem ter com a descoberta do 

universo em que vivem, mas também para lembrar que, às vezes, esses 

mesmos humanos podem renunciar a isso e optar pelo obscurantismo. No 

passado, isso resultou em dez séculos de estagnação. Ela começa, segundo 

Sagan, com a destruição da Biblioteca de Alexandria, no século 5, e termina 

com o Renascimento italiano e a recuperação dos valores da cultura jônia 

clássica, no século 15 (NOGUEIRA, 2017). 

  

 O alerta de que a humanidade pode sucumbir à superstição, ao obscurantismo e à 

consequente submissão aos líderes (ou seja, aos argumentos de autoridade, algo que contraria 

a ciência, ao menos a visão de ciência que a série constrói) é uma questão marcante em 

Cosmos. E isso mostra que, por mais que Sagan e cia apostem em uma ciência popperiana, 

como uma descoberta lenta e gradual da realidade, e em uma ideia de progresso atrelada ao 

                                                 
20<https://filmow.com/cosmos-uma-odisseia-no-espaco-tempo-t79240/ficha-tecnica/> 
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avanço científico, eles reconhecem que, na prática, não é bem assim. Sempre há os riscos de 

estagnação e retrocesso. A ciência, na teoria, pode ser linear; a história, na prática, não é. 

 A polarização entre ciência e aquilo que Nogueira chama de “obscurantismo” é 

recorrente nas duas versões da série, uma forma de Cosmos valer-se da linguagem narrativa 

para adaptar seus conceitos científicos para a TV. O que significa dizer que essa polarização é 

produzida por meio de conflito, no sentido narratológico do termo, como uma confrontação de 

forças e personagens através da qual a ação se organiza e se desenvolve. O “conflito é o jogo 

de ação que se dá através do embate” (CAMPOS, 2007, p. 177). O lado que se opõe à ciência 

é frequentemente representado pela religião e pelas crenças gerais. Druyan diz que “não é 

apenas a religião, é aquela atitude de resistir ao que as evidências estão mostrando” 

(DRUYAN, 2014), o que ocasionalmente pode incluir empresários ou mesmo cientistas 

dificultando a vida de outros cientistas (Ibid). 

 Mas a maior frequência como polo de conflito com a ciência é mesmo da religião, 

das superstições, das crenças místicas. Por isso, a fala de Nogueira é certeira ao destacar o 

modo como o obscurantismo é tratado como um grande antagonista em Cosmos. O jornalista 

e divulgador científico também é bastante preciso resumindo como esse conflito entre ciência 

e obscurantismo reflete e incorpora períodos da história da cultura ocidental. Sagan demonstra 

um particular desprezo pelo período medieval, representado na série como um período de 

estagnação e até retrocesso para o pensamento científico. Ao mesmo tempo em que demonstra 

apreço pelo Renascimento e Iluminismo, períodos entre os quais o surgimento da ciência 

moderna se situa. Para tratarmos sobre como Cosmos explora o conflito entre os períodos 

históricos é preciso fazer algumas pontuações. Sagan, em Cosmos, identifica as origens da 

tradição científica na Grécia antiga, mais precisamente na Jônia. É a mesma identificação feita 

por Karl Popper (2001), Bertland Russel (2017) e Marcelo Gleiser (2006). Essa tradição, 

calcada na experimentação, teria ficado em segundo plano, perdido espaço com a ascensão do 

pensamento medieval. 

Após um longo sono místico durante o qual os instrumentos da investigação 

científica ficaram mofando, a abordagem jônica, em alguns casos transmitida 

pelos sábios da Biblioteca de Alexandria, foi afinal redescoberta. O mundo 

ocidental tornou a despertar. A experimentação e a investigação aberta 

tornaram-se mais uma vez respeitáveis (...). Leonardo da Vinci, Colombo e 

Copérnico foram inspirados por essa antiga tradição grega ou, de maneira 

independente, retraçaram partes dela. Em nossa época atual existe muito 

dessa ciência jônica, mas não na política ou na religião (SAGAN, 2017, p. 

246-247).  
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 O trecho destacado do livro Cosmos é bem ilustrativo sobre a série em diversos 

aspectos. Primeiro, situa na abordagem jônica o berço do pensamento científico, por se valer 

prioritariamente da “experimentação” e da “investigação aberta”; segundo, entende a 

Biblioteca de Alexandria como um bastião desse pensamento (que viria a sucumbir perante a 

ascensão do cristianismo e do medievalismo); terceiro, refere-se ao período medieval como 

um “longo sono místico”, no sentido de estagnação do pensamento científico gestado com os 

jônios; quarto, ao se referir a da Vinci, Colombo e Copérnico, entende o Renascimento como 

despertar do longo sono, momento em que a abordagem jônica fora recuperada e, a partir 

disso, a ciência moderna começaria a se desenvolver. Essa linha do tempo é fundamental para 

o entendimento da história da ciência e do pensamento em Cosmos. O nascimento da ciência 

na Jônia e a destruição da Biblioteca de Alexandria são marcos importantíssimos na série e 

também para esta pesquisa, já que pontuam contrapontos entre o pensamento científico e o 

místico-religioso e reforçam esses contrapontos no tempo histórico. 

 Começando pela Biblioteca de Alexandria21, sua destruição, como já foi dito, 

simboliza a derrota dos valores relacionados à ciência e a vitória do pensamento medieval, 

alicerçado no cristianismo e na filosofia escolástica, que iriam obliterar o livre pensamento e 

retardar a cultura científica pelos próximos mil anos (até o Renascimento, que marcaria o fim 

da Idade Média e lançaria as bases culturais, políticas e filosóficas do que viria a ser o 

Iluminismo), dentro da perspectiva de Sagan.A Biblioteca de Alexandria é abordada no 

primeiro e no último episódio da versão original, o que dá a ela uma posição de destaque na 

narrativa, por ser ponto de partida e também conclusão. Na nova versão, a biblioteca tem 

menos espaço, embora sua relevância dentro da história da ciência e do pensamento proposta 

por Cosmos se mantenha: ela aparece no últimoepisódio, assinalando mais uma vez, assim 

como na versão de 1980, a importância da popularização da ciência, da democratização do 

conhecimento. 

 Sobre sua destruição, a versão mais popular é que se deu por meio de um grande 

incêndio. A biblioteca ficou “famosa nas aulas de história como aquela que foi queimada e, 

junto com o fogo, teve manuscritos de valor inestimável já no mundo antigo destruídos” 

(FREITAS, 2013). Apesar do mito do grande incêndio, não há consenso entre os historiadores 

                                                 
21 A instituição fora construída no século 3 a.C., no reinado de Ptolomeu II, para abrigar o patrimônio cultural e 

científico de toda a antiguidade, para “reunir os livros de todos os povos da Terra” (COSMOS, 1980, ep 13). 

Sagan destaca que seus organizadores procuraram por livros em diversos países, povos, culturas e línguas. “Os 

navios comerciais que atracavam no porto de Alexandria eram vasculhados pela polícia, não para encontrar 

contrabando, mas livros” (Ibid). Os pergaminhos eram pegos, copiados e devolvidos, explica Sagan. Estima-se 

que seu acervo tenha chegado a 1 milhão de obras (COSMOS, 2014, ep 12). A série apresenta a biblioteca como 

“o primeiro instituto de pesquisa verdadeiro na história do mundo” (COSMOS, 1980, ep 13). 
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sobre seu fim22. Dentre os inúmeros ataques sofridos pela instituição, Sagan foca no ataque 

Cristão23, uma forma de manter a estratégia da produção de conflito entre ciência e fé, ao 

contrapor a filósofa e matemática Hipátia e o cristianismo emergente em Alexandria, 

capitaneado pelo bispo Cirilo. Ao mesmo tempo em que explora o conflito, Sagan atribui a 

ruína da biblioteca à falta de democratização da ciência, de, pelo menos, duas formas: 

primeiro, no desinteresse em direcionar a produção de conhecimento para a melhoria da 

população em geral; segundo, na falta de divulgação dos resultados obtidos nessa produção de 

conhecimento. 

A ciência e o aprendizado eram, em geral, o refúgio de poucos privilegiados. 

A vasta população desta cidade não tinha a mais vaga noção das grandes 

descobertas que estavam sendo feitas dentro dessas paredes (...). As novas 

descobertas não eram explicadas nem popularizadas. O progresso feito aqui 

pouco a beneficiava. A ciência não fazia parte de suas vidas. Então, quando 

depois de muito tempo, a multidão veio para botar fogo aqui [na biblioteca], 

não havia ninguém para impedi-la. (COSMOS, 1980, ep 13). 

  

 Sagan coloca, portanto, o fim de biblioteca de Alexandria como consequência do 

distanciamento da instituição em relação ao povo, um primórdio da falta de contato entre 

conhecimento especializado e público amplo. Heron de Alexandria, por exemplo, inventou os 

motores a vapor e a engrenagem dos trens, o que teria potencial para reduzir o trabalho árduo 

feito por uma massa de escravos. “Imaginem como nosso mundo seria diferente se essas 

descobertas tivessem sido explicadas e usadas em benefício de todos (...). Mas não foi desse 

modo” (COSMOS, 1980). Mantendo-se distante e aceitando a escravidão, “a ciência jamais 

capturou a imaginação da multidão” (Ibid), não pôde servir de contrapeso para “a rendição 

mais abjeta ao misticismo” (Ibid). Ao dizer que a ciência não capturou a imaginação das 

pessoas, Sagan dá a chave para a compreensão do que se propõe a fazer como divulgador 

científico: por meio de obras como Cosmos, levar a ciência ao imaginário popular, capturar a 

imaginação da multidão, algo que a biblioteca não fez. 

                                                 
22 O historiador Heather Phillips defende que a ruína da instituição se deu por falta de recursos, em um “declínio 

gradual e burocrático” (apud FREITAS, 2013). Luciano Canfora (apud MIDORI, 2017) é outro historiador que 

reforça a ideia de uma destruição parcial da biblioteca. A instituição teria sofrido vários ataques e incêndios ao 

longo dos anos. Para Canfora, a ultima etapa dessa destruição foi no ano de 640 d.C. O general muçulmano Amr 

Ibn al-As conquistava Alexandria, colocando a cidade sob o domínio do califa Omar. O general perguntou o que 

deveria ser feito com as obras da biblioteca ao califa, que responde que as obras cujo conteúdo estava de acordo 

com o livro de Alá poderiam ser dispensadas, visto que “o livro de Alá é mais do que suficiente; se, pelo 

contrário, contêm algo que não está de acordo com o livro de Alá, não há nenhuma necessidade de conservá-los. 

Prossegue e os destrói” (apud MIDORI, 2017). 
23 Isso significa que Cosmos aborda a destruição da Biblioteca de Alexandria partindo da mesma perspectiva e 

do mesmo episódio histórico que o filme Alexandria (ou Ágora), produção espanhola de 2011, dirigida por 

Alejandro Amenábar, com a atriz Rachel Weisz no papel de Hipácia. 
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 O episódio de destruição da biblioteca no qual Cosmos foca, o que ocasionou a 

morte de Hipátia, se deu no início do século 5 (ano 415 ou 416). A filósofa, matemática e 

astrônoma era uma mulher solteira, independente e totalmente fora dos padrões da época, já 

que mulheres eram consideradas propriedades dos homens. “A Alexandria da época de 

Hipátia (...) era uma cidade em grave conflito (...). O crescimento da igreja cristã estava 

consolidando o seu poder e tentando erradicar a influência e a cultura pagãs” (COSMOS, 

1980, ep 13). Hipátia ficou no “epicentro de forças sociais poderosas” (Ibid) e morreu em um 

conflito entre os valores da antiguidade clássica e o da idade medieval que estava por dominar 

o ocidente.  

Ela [Hipátia] era um símbolo do aprendizado e da ciência que eram 

largamente identificados pela igreja, nos primórdios, com o paganismo. Em 

grande perigo pessoal, Hipátia continuou a lecionar e a publicar até que (...), 

a caminho do trabalho, ela foi atacada por uma multidão fanática de 

seguidores de Cirilo. Eles a puxaram da carruagem, rasgaram suas roupas, e 

tiraram sua carne dos ossos (...). Seus restos mortais foram queimados, seus 

trabalhos destruídos, seu nome esquecido. Cirilo foi feito santo (COSMOS, 

1980, ep 13). 

  

 O mais importante a ser destacado é como o fim da biblioteca é usado na narrativa 

para advogar pela democratização do conhecimento e alertar para os riscos do distanciamento 

entre conhecimento especializado e público amplo.Com base no exposto, compreendemos que 

o elitismo e a escravidão são conflitantes com os valores científicos, cabendo à divulgação 

científica romper essas barreiras. Como adverte o neurocientista Antônio Damásio, “se não 

houver educação massiva, os seres humanos vão matar-se uns aos outros” (DAMÁSIO, 

2017). Na medida em que a educação é excludente, cria-se uma massa de excluídos que, em 

algum momento, direta ou indiretamente, irá se voltar contra os agentes relacionados à 

produção do conhecimento, sejam eles os intelectuais ou especialistas, sejam as instituições 

que os abrigam. 

 Sobre o outro marco importante da história da ciência e do pensamento em Cosmos, 

o nascimento da ciência na Jônia, precisamos voltar cerca de 2.500 anos no tempo, até a 

Grécia antiga, em uma época ainda mais remota que a da destruição da Biblioteca de 

Alexandria. Ou, mais precisamente, ao episódio 7 da versão original – A espinha dorsal da 

noite. Sagan, que para falar da biblioteca percorrera a reconstituição do que ela poderia ter 

sido em um cenário computadorizado, desta vez está percorrendo os mares e ruas da própria 

Grécia. Por lá, no meio das colônias apinhadas às margens do Mar Egeu, houve um “glorioso 

despertar”, segundo o apresentador.  
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De repente havia gente que acreditava que tudo era feito de átomos, que os 

seres humanos e outros animais haviam evoluído de formas simples, que as 

doenças não eram causadas por demônios ou pelos deuses, que a Terra era 

apenas um planeta girando em torno de um Sol que estava muito distante. 

Esta revolução tirou o cosmo do caos. Aqui, no século 6 antes de Cristo, uma 

nova ideia se desenvolveu, uma das grandes ideias da espécie humana. Foi 

discutido que o universo era reconhecível. Por que? Porque ele era ordenado. 

Porque há regularidades na natureza que permitiam que os segredos fossem 

descobertos (...). Esta característica ordenada e admirável do universo foi 

chamada de cosmo. E ela foi estabelecida em frontal contradição à ideia de 

caos. Este foi o primeiro conflito que conhecemos entre a ciência e o 

misticismo, entre a natureza e os deuses (COSMOS, 1980, ep 7).  

  

 Ásia, África e Europa se encontravam naquela região. O intercâmbio livre de ideias 

teria favorecido o surgimento da ciência. Tales teria sido o primeiro cientista, segundo Sagan. 

Demócrito também recebe destaque. Para o apresentador, além da livre circulação de ideias, o 

caráter prático do povo local, formado em grande parte por mercadores, teria contribuído. “Os 

práticos e os teóricos eram um só (...). Nesse híbrido de pensamento abstrato com a 

experiência do dia a dia floresceu a ciência” (COSMOS, 1980, ep 7). Mas essa tradição de 

pensamento não era a única da Grécia antiga, e, na medida em que a tradição de tolerância a 

múltiplas visões de mundo diminuía, “as pessoas começaram a ser perseguidas por suas ideias 

(...). A mística estava começando a vencer” (Ibid). Abordagem semelhante é a de Russel 

(2017), em sua obra A filosofia entre a religião e a ciência, na qual também discute o 

pensamento grego e o conflito entre as tradições de pensamento e afirma que as tradições 

gregas mais religiosas prosperaram em relação às mais racionalistas. Ainda para Russel, os 

jônios eram mais científicos; os sicilianos, mais místicos (apud Valle, 2016). 

 O conflito narrativo do episódio é, portanto, entre o pensamento dos cientistas jônios 

e o dos místicos. Dois modos diferentes de lidar com o conhecimento. Essas diferenças 

passam, principalmente, pelo experimento e pela democratização do conhecimento 

formulado. Sagan identifica as origens do misticismo em Pitágoras e seus seguidores, os 

pitagóricos. A ciência e o misticismo, já na Grécia antiga, poderiam por vezes se misturar. 

Pitágoras, por exemplo, contribuiu para a tradição da argumentação matemática, foi o 

primeiro a concluir que a Terra é uma esfera e também o primeiro a usar a palavra “cosmo” 

para se referir a um universo ordenado e compreensível ao ser humano. “Mas havia ironias e 

contradições profundas em seu pensamento” (COSMOS, 1980, ep 7), segundo Sagan.  

Muitos dos jônios acreditavam que a harmonia e a unidade básica do 

universo eram acessíveis através da observação e da experimentação, 

método que domina a ciência até hoje. Porém, Pitágoras tinha um método 

diferente. Ele acreditava que as leis da natureza poderiam ser deduzidas por 
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puro pensamento. Ele e seus seguidores não eram basicamente 

experimentalistas. Eles eram matemáticos e místicos totais (Ibid). 

  

 Quanto à disseminação da informação, a democratização do conhecimento, os 

pitagóricos não eram afeitos à partilha. Eles suprimiam seus conhecimentos e até possíveis 

pistas que poderiam denunciar equívocos em suas ideias e visões de mundo. “Em vez de 

querer que todos compartilhassem e conhecessem as suas descobertas, os pitagóricos 

suprimiram a raiz quadrada de dois e o dodecaedro. O mundo exterior não iria saber” (Ibid). 

Para Sagan, desse modo, em vez de usarem alguns de seus êxitos para “avançar na viagem 

coletiva do descobrimento humano, eles fizeram um pouco mais do que a mágica de um culto 

misterioso. A ciência e a matemática seriam removidas das mãos de mercadores e artesão” 

(Ibid). 

 A representação do misticismo em Cosmos é semelhante à abordagem de Russel. O 

filósofo vê o misticismo enquanto um pretenso conhecimento obtido por espécie de revelação 

(prescindindo do experimento). “A visão mística inicia-se com a sensação de um mistério 

desvelado, de uma sabedoria oculta que, de repente, se torna certa, sem possibilidade de 

dúvida” (RUSSEL, 1977, p. 16). O misticismo se relaciona, ainda, com uma ideia de 

relativização e até de negação do mundo material, de que há uma realidade por detrás do 

mundo das aparências e que seria profundamente diferente desse mundo. O misticismo se dá 

mais por intuição do que por razão. É um estado de ânimo. Uma hostilidade com a vida e o 

mundo cotidianos (RUSSEL, 1977). Há, portanto, um subjetivismo no misticismo que se 

confronta com o ethos do empreendimento científico, que atrapalha a comunicação, a 

disseminação do conhecimento e a democratização da ciência. Por exemplo: 

O homem da ciência, quando deseja que os outros vejam o que ele viu, 

prepara o microscópio ou o telescópio; ou seja, ele faz alterações no mundo 

externo, mas demanda do observador apenas a visão normal. O místico, por 

outro lado, demanda alterações no observador por jejum, por exercícios de 

respiração e por uma abstenção cuidadosa da observação externa (RUSSEL 

apud VALLE, 2016, p. 22). 

  

 Se as origens do misticismo estavam nos pitagóricos, foi em Platão, no entanto, que 

ele ganharia expressão máxima na Grécia. Para Sagan (2017), Platão seria o advogado maior 

desse tipo de pensamento; Para Russel, Platão originou um divórcio entre a filosofia e a 

ciência (1977). O pensamento platônico, com sua noção de que o mundo material seria uma 

cópia imperfeita do mundo das ideias, entretanto, ganharia força e lançaria as bases para o 

cristianismo e o pensamento cristão de que o mais importante é a eternidade, o paraíso além 
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da matéria. “O desconforto de Platão com o mundo revelado por nossos sentidos estava para 

dominar e sufocar a filosofia ocidental” (COSMOS, 1980, ep7).    

Ele [Platão] acredita que ideias eram muito mais reais que o mundo natural 

(...). Platão expressou hostilidade à observação e ao experimento. Ele pregou 

desdém pelo mundo real e desprezo à aplicação prática do conhecimento 

científico (...). Na supressão de fatos inquietantes, no sentido de que a 

ciência deveria ser guardada para uma pequena elite, na aversão ao 

experimento, no abraçar do misticismo, na fácil aceitação de sociedades 

escravagistas, sua influência atrasou de modo significativo o esforço humano 

(COSMOS, 1980, ep 7).            

  

 O ataque de Sagan à perspectiva platônica e dos místicos enquanto obstáculo à 

democratização da ciência, à disseminação de conhecimento (semelhante a que faz aos 

intelectuais da Biblioteca de Alexandria), encontra facilmente embasamento teórico naquilo 

que o sociólogo Robert Merton chama de “comunismo”, enquanto uma das características do 

ethos científico. O comunismo é a norma segundo a qual “os conhecimentos resultantes da 

atividade científica, como produtos de um processo social, não devem ser considerados como 

propriedade particular de ninguém (...) Inclui a condenação do segredo como nocivo para o 

aumento do conhecimento” (CUPANI, p. 17, 1998). Para Cupani, em sua leitura de Mario 

Bunge e Robert Merton, o ethos científico seria certas disposições de caráter moral para que a 

ciência, enquanto atividade produtora de conhecimento, possua eficácia. “O cientista que 

chega a uma descoberta deve torna-la pública, ao mesmo tempo em seu interesse e no 

interesse da ciência enquanto instituição” (Ibid). 

 Para finalizar, tendo em vista todo o exposto e nossa proposta inicial neste 

subcapítulo de traçar uma epistemologia da divulgação científica, vamos abordar a 

comunicação da ciência enquanto agente de esclarecimento, valendo-nos da leitura que 

Antônio Hohlfeldt faz de Platão e Aristóteles para discutir a disseminação do conhecimento 

por meio da comunicação. Para o jornalista e pesquisador brasileiro, o primeiro filósofo 

ocidental a refletir sobre a comunicação foi Platão (HOHLFELDT, 2015). No entanto, em 

uma perspectiva negativa, pessimista em relação às possibilidades de disseminação do 

conhecimento. Na narrativa conhecida como O mito da caverna, Platão sugere a seguinte 

alegoria: pessoas no interior de uma caverna, voltadas para a parede e de costas para a 

entrada. Tudo o que elas veem são somente sombras projetadas pela luz que vem de fora. Elas 

creem serem as sombras na parede os objetos reais, por desconhecerem que os objetos reais, 

na verdade, estão do lado de fora da caverna. Partindo dessa alegoria, em um segundo 

momento, Platão então conclui pela incomunicabilidade, sugerindo que: 
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Se um daqueles indivíduos pudesse ser liberto das cadeias que o prendem e 

saísse para a luz, enfrentaria, antes de mais nada, o desafio da adaptação. (...) 

No entanto, instado a retornar à caverna para alertar aos outros de seu erro 

(...), ele enfrentaria novo desafio: causaria risos e faria os outros dizerem que 

a ascensão lhe gastara os olhos (HOHLFELDT, 2015, p. 69-70). 

  

 De certo modo, Platão nega a possibilidade de transmissão do conhecimento. De 

acordo com Hohlfeldt (2015), na concepção platônica, o conhecimento é quase que 

impossível para a maioria dos homens, sendo acessível, eventualmente, para os filósofos, que, 

por isso, devem ser os responsáveis por administrar a sociedade. A sapiência dos filósofos, 

em Platão, soa como um “dom a ser concedido a alguns (...), talvez pelos deuses” 

(HOHLFELDT, 2015, p. 71), vez que os critérios de aquisição não ficam muito claros. A 

ironia de Hohlfeldt, comparando a ideia de sapiênciaproposta por Platão a uma espécie de 

dom divino, aponta a relação do pensamento platônico com o misticismo descrito por Sagan e 

Russel. O hermetismo e mistificação da sapiência e de sua partilha guardam relação com uma 

rígida hierarquização social. Para Sagan, Platão ficava confortável em uma sociedade 

escravocrata, servia tiranos e oferecia justificativas para a opressão (COSMOS, 1980).   

 Sagan chega a citar Aristóteles como alvo de parte das críticas que faz a Platão. 

Mas, se para Platão prevalece o pessimismo em relação à comunicação e o hermetismo quanto 

à sapiência e sua partilha, Aristóteles demostrou-se, literalmente, mais aberto ao diálogo, 

segundo a perspectiva de Hohlfeldt. Ele sempre admitiu a possibilidade de comunicação. “Até 

porque sua concepção de realidade é oposta a de Platão. Para ele tudo é physis, ou seja, 

natureza, sendo que o ser humano é o agente de modificação da mesma por excelência, ainda 

que participando de semelhante condição” (HOHLFELDT, 2015, p. 73). 

 Ao entender a natureza como “potência”, ou seja, “aquilo que pode ser, em última 

instância, transformada em qualquer outra coisa, dependendo da intervenção humana” (Ibid), 

Aristóteles abre perspectivas filosóficas para os preceitos da ciência, como a ideia de 

transformação da realidade por meio da aplicação do conhecimento sobre a natureza. Seus 

estudos de retórica foram alicerçados na possibilidade de transmissão de conhecimento. Para 

o filósofo, “a retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz 

de gerar a persuasão” (ARISTÓTELES apud HOHLFELDT, 2015, p. 77). Ao formular a 

situação retórica, Aristóteles torna-se o primeiro teórico a formular a situação comunicativa 

por excelência e 

Entende que a situação comunicacional é dialógica, isto é, a pessoa que fala, 

ao dirigir-se a seu antagonista, espera dele uma resposta ou alcança 

convencê-lo ou dissuadi-lo de ou sobre algo. Assim, a pessoa a quem se fala 

transforma-se, num segundo momento, numa outra pessoa que fala, e fala 
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àquela primeira, por sua vez, transformada em ouvinte (HOHLFELDT, 

2015, p. 79). 

  

 Podemos dizer que, na postura de Sagan e de Tyson enquanto popstars da ciência, 

dispostos a democratizar o conhecimento científico no diálogo com a mídia e com o poder 

público, encontramos mais da perspectiva aristotélica do que da platônica. Já a crítica ao 

misticismo feita em Cosmos, principalmente no episódio sobre a disputa filosófica entre 

cientistas jônios e os místicos da Grécia antiga, o caracteriza como obstáculo à 

democratização do conhecimento e como um instrumento intelectual a serviço de sociedades 

com forte hierarquização social, como aquelas que se valem da escravidão. Há ainda uma 

associação entre a mística e a vedação do fluxo livre de ideias.  

 A Biblioteca de Alexandria também aparece na nova versão de Cosmos, em 2014, 

no último episódio. Desta vez, Cosmos não usa o conflito narrativo com a religião, apesar de 

novamente abordar a questão da democratização do conhecimento ao falar da instituição. Essa 

nova versão traz, porém, um novo enfoque na abordagem histórica da biblioteca, 

comparando-a a internet. A maior biblioteca da Terra na antiguidade “é apenas uma fração da 

informação que você tem na palma da sua mão nesse exato momento.” (COSMOS, 2014). 

Tyson chama a internet de “Biblioteca de Alexandria eletrônica”. Sem dúvida, há um avanço 

significativo na democratização do conhecimento científico se compararmos a internet com a 

primeira instituição científica da história da humanidade. Porém, o contexto do gerenciamento 

de conhecimento nos tempos atuais, com a internet, traz novas problematizações.  
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2. A ESTRUTURAÇÃO (E DESCONSTRUÇÃO) DA LINGUAGEM 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar o referencial teórico que fundamentou a 

construção de um quadro de análise que permitisse maior percepção da condução narrativa de 

Cosmos nas duas temporadas. Para eleger tal referencial, nos baseamos na etapa inicial desta 

pesquisa quando percebemos que em Cosmos, como obra televisiva de não-ficção, a retórica, 

o oral, dirigem a narrativa, com certo protagonismo sobre a imagem (embora esta também não 

seja excluída de nossas análises). Em outras palavras, a argumentação conduz a imagem. Este 

diagnóstico nos levou à linguística como caminho de abordagem. Assim, aproximando 

conceitos da linguística e estilística aos da linguagem audiovisual básica, propomos, aqui, 

mostrar como elementos estilísticos e como figuras de linguagem e de retórica se 

materializam na narrativa audiovisual desta série documental. Portanto, valemo-nos da 

linguística como caminho de abordagem e fundamento do quadro de análise a que chegamos. 

Para deixar mais claro como estabelecemos tal relação, destacamos os principais conceitos da 

teoria da linguagem, particularmente do círculo bakhtiniano, conforme a leitura do linguista 

brasileiro José Luiz Fiorin, uma das principais referências brasileiras sobre o trabalho de 

Bakhtin. Além disso, ainda no campo da linguística e da estilística, apresentamos alguns 

conceitos básicos sobre figuras de linguagem. O detalhamento nos pareceu fundamental na 

medida em que tais trilhas argumentativas estão diretamente relacionadas ao que 

consideramos potentes táticas de Cosmos, na perspectiva da popularização da ciência e da 

divulgação científica, eixos mobilizadores do nosso trabalho, em sintonia à hipótese que 

verificamos. Ou seja, como as “pontes” utilizadas pela série em seu propósito de aproximação 

da ciência e público. 

 Em termos de organização do capítulo, como se trata de uma área que não é, 

exatamente, vinculada à Comunicação, consideramos que seria necessário incluir breves 

sínteses teóricas, mesmo sob o risco de estarmos avançando em um campo que é amplo e 

complexo. Mas, por isso mesmo, avaliamos que apresentar não só os conceitos, mas o modo 

como estes foram compreendidos e fundamentaram as diretrizes do quadro de análise, 

permitiriam uma maior percepção do percurso feito pela pesquisa. Assim, iniciamos o 

capítulo focando dois dos pontos nodais da obra de Mikhail Bakhtin, isto é, sua compreensão 

de gêneros do discurso e o conceito de dialogismo, depois abordamos as figuras de linguagem 

e, finalmente, fechamos com o quadro de análise. Vale mencionar ainda que ao longo da 

nossa argumentação e discussão, a série é sempre acionada, ou seja, é a partir dela que 

chegamos às teorias e, destas, a ela retornamos.  
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2.1 Gêneros do discurso e dialogismo  

 O que nos interessa, neste primeiro momento, é o modo como Cosmos hibridiza os 

gêneros e, também, funde o discurso científico à discursividade cotidiana. Em grande parte (e 

a mensuração desta “grande parte” é objetivo da pesquisa), o caminho escolhido por Cosmos 

para essa fusão é valer-se dos símbolos religiosos, lendas e mitos que povoam o imaginário, 

com imagens, léxico, composições frasais e estilística. Tal articulação funciona, a nosso ver, 

como forma de aproximação do público amplo e heterogêneo da mídia televisiva na era da 

comunicação de massa. Nosso argumento é de que, embora Bakhtin situe o discurso religioso 

formal dentre os gêneros secundários24, ou seja, mais distantes da cotidianidade por serem 

mais elaborados – caso do sermão, citado como exemplo por Fiorin – partimos do princípio 

que a religiosidade e todo o universo amplo das crenças e mitos estão, hoje, bastante 

arraigados na cotidianidade. Deste modo temos como gêneros discursivos estruturantes da 

narrativa de Cosmos, o discurso científico, resultante da ciência enquanto esfera de atividade 

humana; o universo simbólico do pensamento mágico religioso; e a linguagem televisiva, aqui 

compreendida por nós como um gênero discursivo próprio, extraído do cotidiano, que se vale 

da oralidade informal. 

 Este cenário nos remete a Bakhtin e sua classificação de “campos de criatividade 

ideológica” (2006, p. 23) quando, em um mesmo texto, vozes de diferentes domínios do 

conhecimento se apresentam. No caso, os campos da ciência/razão e do pensamento mágico, 

o que inclui os mitos, religiões, superstições e crenças místicas de forma geral. Esse modo de 

demarcação se inspira no trabalho de Sagan e na conceituação do termo “pensamento mágico” 

feita por Epstein (2012), já citado na introdução, e se coaduna com um necessário esforço de 

generalização para possibilitar a categorização e a análise do material.   

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças 

profundas, pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do 

símbolo religioso, da fórmula científica e da forma jurídica, etc. Cada campo 

                                                 
24“Os gêneros primários são os gêneros da vida cotidiana (...). Eles pertencem à comunicação verbal espontânea 

e têm relação direta com o contexto mais imediato. São, portanto, a piada, o bate-papo, a conversa telefônica... E 

também o e-mail, o bilhete, o chat... Já os secundários pertencem à esfera da comunicação cultural mais 

elaborada, a jornalística, a jurídica, a religiosa, a política, a filosófica, a pedagógica, a artística, a científica... São 

preponderantemente, mas não unicamente, escritos. Por exemplo, o sermão, o editorial, o romance, a poesia 

lírica, o discurso parlamentar, a comunicação científica, o artigo científico, o ensaio filosófico, a autobiografia, 

as memórias...” (FIORIN, 2017, p. 77). 
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de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a 

realidade e refrata a realidade à sua própria maneira. Cada campo dispõe de 

sua própria função no conjunto da vida social (BAKHTIN, 2006, p. 23). 

  

 Vale lembrar que para Bakhtin (1997), o caráter e os modos de utilização da língua 

são tão variados quanto as próprias esferas da atividade humana. Há, portanto, uma relação 

intrínseca entre atividade humana e uso da língua, que se efetua por meio de enunciados orais 

ou escritos. Esses enunciados, por sua vez, refletem as condições específicas e finalidades 

dessas esferas de atividades, seja pelo conteúdo (temático), construção composicional e estilo 

verbal, ou, nas palavras de Bakhtin, pela “seleção operada nos recursos da língua — recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais” (1997, p. 279). Dessa forma, as esferas da atividade 

humana traduzem-se em esferas do uso da língua que, por sua vez, produzem “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”, o que o filósofo russo denomina como os já citados 

gêneros do discurso.  

 Além desta classificação, acreditamos que também o conceito de dialogismo vale 

ser mobilizado para fundamentação do nosso quadro de análise já que, para Bakhtin (1997), 

dialogismo é um conceito utilizado para explicar os modos como um texto revela a existência 

de outros textos em seu interior. Em outras palavras, o dialogismo se faz presente não só na 

obra quanto em sua fruição, uma vez que tanto autor quanto espectador produzem e 

decodificam uma obra baseando-se em outros textos. E, embora este trabalho não se proponha 

a uma análise de recepção, o espectador se faz presente em Cosmos na medida em que os 

idealizadores da série buscam traduzir conceitos científicos para o público partindo de 

pressupostos do que é familiar para esse público, de como ele seria capaz de compreender 

esses conceitos científicos. Ou seja, embora não analisemos a recepção do público, existe, na 

série, um público presumido, que é levado em consideração por seus idealizadores para a 

construção da narrativa. Isso, de acordo com a teoria de Bakhtin, é uma forma de dialogismo. 

“Todo enunciado (discurso, conferência, etc.) é concebido em função de um ouvinte, ou seja, 

de sua compreensão e de sua resposta, bem como de sua percepção avaliativa” (apud PIRES 

et al, 2016, p. 122). 

 No entanto, tal conceito, conforme José Luiz Fiorin (2017), implica em, pelo menos, 

três subdivisões, ou seja, em três variações do próprio conceito. A primeira delas trata do 

dialogismo que não é mostrado no enunciado, ainda que este tenha sido constituído em sua 

oposição. Ou seja, o enunciado é constituído como uma réplica de um outro, elaborado a 

partir do outro. Nesse caso há sempre, ao menos, duas vozes, mesmo que elas não se 

manifestem no fio do discurso. O segundo conceito para o dialogismo bakhtiniano, ressaltado 
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por Fiorin, é o que está relacionado com o indivíduo e o seu princípio de ação, que é a 

resposta que cada pessoa dá às diversas vozes presentes na realidade na qual está imersa, o 

que significa uma relação entre a consciência individual e a realidade social, as vozes sociais 

em circulação na sociedade.  

 Essa grande amplitude contida nesses dois conceitos abrangentes de dialogismo, de 

inicio, nos impõe uma problemática quanto ao uso da análise de conteúdo para sua 

mensuração: como demarcar os pontos exatos onde o dialogismo ocorre, elaborando um 

quadro de análise, visto que, nesses sentidos, o dialogismo se esparrama pela trama textual? 

Como esclarecido por Bakhtin, o dialogismo é uma resposta ao outro, e como nossos 

enunciados são elaborados a partir de outros, pode-se supor que o dialogismo está em toda 

parte. A mesma suposição pode ser feita considerando que nossa consciência individual 

sempre se relaciona com a realidade social. Porém, há ainda mais um conceito de dialogismo 

ressaltado por Fiorin, menos abrangente e, por isso, mensurável, que é “a incorporação pelo 

enunciador da(s) voz(es) de outro(s) no enunciado” (2017, p. 37). Essa incorporação pode ser 

tanto de maneira aberta quanto não muito nítida, como explica o linguista brasileiro: 

Há duas formas de inserir o discurso do outro no enunciado: A) uma, em que 

o discurso alheio é abertamente citado e nitidamente separado do discurso 

citante, é o que Bakhtin chama de discurso objetivado. B) Outra, em que o 

discurso é bivocal, internamente dialogizado, em que não há separação 

muito nítida entre o enunciado citante e o citado (FIORIN, 2017, 37). 
  

 Esse último conceito apontado por Fiorin e que aqui apresentamos é o que Bakhtin 

chama de concepção estreita de dialogismo (1997). Fiorin explica que, com esse adjetivo, 

Bakhtin não quer dizer que essa concepção é menos importante, mas apenas que as relações 

dialógicas vão muito além dela (2017), como vimos por meio dos dois primeiros conceitos 

apresentados. Essa concepção estreita, que se mostra através da incorporação de vozes de 

outros enunciados, tanto em sua forma objetivada (A), quando o discurso do outro pode ser 

“abertamente citado”, “nitidamente separado” (caso em que o argumento de um outro é 

demarcado pelo uso de aspas); quanto em sua forma bivocal (B), sem demarcações, mas, 

apesar disso, claramente percebido, é o modo mais explícito de dialogismo, sendo assim o 

modo mais demarcável e, portanto, nosso caminho estruturante para o quadro de análise. 

Outros sentidos de manifestação dialógica serão abordados em outros momentos. 

 Mas, como essa forma de expressão do dialogismo - a concepção estreita, mais 

explícita e demarcável -, aparece no discursode Cosmos? Citemos o episódio 12 da nova 

versão, O novo mundo livre, que, de todos os da nova temporada, é o episódio que aborda a 

questão climática de forma mais incisiva. A série, neste episódio, opta por abraçar o consenso 
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científico25 de que o aquecimento global é antropogênico, ou seja, vem sendo provocado pela 

ação humana por meio da emissão de gases de efeito estufa, principalmente decorrentes dos 

combustíveis fósseis. Entretanto, por haver ainda uma pequeníssima resistência à ideia dentro 

da comunidade científica e uma ainda lenta capacidade de reação e adaptação ao problema 

por parte das sociedades, além do negacionismo daqueles que simplesmente se recusam a 

considerar todas as provas e indícios apresentados, Tyson adota uma narrativa dialógica, 

“trazendo para o texto” possíveis falas negacionistas. Os supostos argumentos negacionistas 

são listados pelo apresentador, de modo a serem refutados, por ele próprio, um a um. Dessa 

forma, temos uma pluralidade de vozes: o posicionamento da maioria dos cientistas, que, por 

sua vez, é o posicionamento da própria série; e o de negacionistas, que, ao serem refutados, 

servem de contraponto dialógico para reforçar o posicionamento consensual da mudança 

climática antropogênica. Funcionam como uma espécie de “escada” para que Cosmos reitere 

os impactos da ação do homem, com a emissão de combustíveis fósseis, no aquecimento 

global. 

 Assim, Tyson (COSMOS, 2014) pergunta para si mesmo (perguntas retóricas, 

obviamente): “Como sabemos que somos o problema? Talvez a própria Terra esteja causando 

o aumento de CO2. Talvez não tenha nada a ver com o carvão ou o petróleo que queimamos”. 

O astrofísico não acredita de fato nos questionamentos, mas se vale dos mesmos para trazer o 

negacionismo ao episódio, criando um debate com um negacionista ausente, que se faz 

presente por meio de sua própria fala, para transformar um monólogo em diálogo. Temos aqui 

um exemplo de discurso objetivado da concepção estreita de dialogismo. Não há aspas, mas o 

texto oral guarda outras formas de demarcação das vozes opostas. A entonação e a ironia são 

alguns exemplos. Tyson se questiona, em tom irônico: “Talvez sejam aqueles malditos 

vulcões”, jogando a hipótese de culpa pela emissão do CO2 nos vulcões, tirando-a dos 

ombros do homem. A ironia, entretanto, torna claro que não é nada disso. O tipo de CO2 

emitido pelas atividades vulcânicas é diferente do encontrado nas medições. Bakhtin chama a 

atenção para a entonação e a ironia como demarcadores das falas nos enunciados. 

A entonação que demarca o discurso do outro (assinalada pelas aspas no 

discurso escrito) é um fenômeno de um tipo particular: é como que a 

transposição da alternância dos sujeitos falantes para o interior do enunciado. 

As fronteiras que essa alternância edifica são nesse caso tênues e específicas: 

                                                 
25 Pode-se falar em consenso. De toda a pesquisa científica publicada sobre as mudanças climáticas, 97% dos 

artigos apontam que o aquecimento global é real e problemático para o planeta, e tem sido exacerbado pela 

atividade humana. Portanto, antropogênico. Quanto aos outros 3%, que negam a mudança climática 

antropogênica, revisões por pares apontaram falhas metodológicas e de análise. Os dados podem ser conferidos a 

partir deste link: <http://socientifica.com.br/2017/09/revisao-descobriu-falhas-em-todos-os-3-dos-artigos-

cientificos-que-negam-as-mudancas-climaticas/> 
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a expressão do locutor se infiltra através dessas fronteiras e se difunde no 

discurso do outro que poderá ser transmitido num tom irônico, indignado, 

simpático, admirativo (BAKHTIN, 1997, p. 318). 

 

 O episódio deixa claro que a série não perde de vista o negacionismo do 

aquecimento global, já que a narrativa é estruturada de modo a refutar todas as possíveis 

hipóteses levantadas por aqueles que não acreditam que as mudanças climáticas estão 

relacionadas às ações do homem. Esse exemplo que trouxemos, o modo como a série aborda a 

questão climática valendo-se de falas de negacionistas do clima, é um exemplo da concepção 

estreita de dialogismo. Por ser a concepção estreita a forma mais clara de dialogismo, é ela 

que usamos em nosso quadro de análise. Esse mesmo padrão dialógico aparece diversas vezes 

nas duas versões e serve para estruturar os conflitos narrativos dos episódios. Do mesmo 

modo que, no exemplo citado, temos o dialogismo pondo em conflito o consenso científico e 

os negacionistas climáticos, em outras situações, que veremos adiante, temos essa mesma 

estrutura contrapondo pensamento científico e pensamento mágico. 

 Se as frases negacionistas, quando devidamente demarcadas pela entonação de 

Tyson, são exemplos de discurso objetivado (A), de outro modo, quando os argumentos 

desses mesmos negacionistas não são expressamente demarcados, não são literalmente 

expressos em frases, mas continuam presentes, formam exemplos do discurso bivocal (B). Em 

documentários, com frequência o conflito se desenlaça não pelo embate entre personagens, 

mas pelo afrontamento de ideias. No caso do episódio 12, o conflito é entre o consenso 

científico da mudança climática antropogênica e o estado de negação que retarda as medidas 

necessárias para frear a catástrofe climática. Em uma sentença, o apresentador diz: “É uma 

pena que o CO2 seja invisível (...). Se pudéssemos ver todo esse dióxido de carbono, 

deixaríamos a negação de lado e entenderíamos a magnitude de nosso impacto na atmosfera” 

(COSMOS, 2014). Enquanto a frase é dita, a cidade é tomada por espessa fumaça roxa, que 

sai dos carburadores de automóveis e das turbinas de aviões, simulando como o cotidiano 

seria se pudéssemos enxergar o gás de efeito estufa (imagens 2 e 3). 
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Imagem 2: Fumaça roxa, representando o CO2, saindo de um carburador; Imagem 3: Avião e automóveis 

expelem fumaça roxa (CO2) que toma toda a cidade. (Fonte: Cosmos, 2014).  

 

 As falas dos negacionistas não são claramente destacadas e ditas por Tyson, como 

no caso anterior, mas a própria frase de Tyson deixa explícito o ponto de vista dos 

negacionistas climáticos: como eles não veem o CO2, negam que o gás está afetando o clima. 

Temos aqui um exemplo de bivocalidade. As vozes estão explícitas, porém misturadas, não 

demarcadas, como no exemplo anterior.  E como Bakhtin é nosso ponto de partida em termos 

de referencial teórico, cabem, antes, algumas considerações sobre discurso e os signos. A 

noção de “discurso” parte da premissa que a interpretação do sentido deve considerar a 

significação enquanto construção elaborada no interior da fala de um sujeito. “Quando um 

emissor tenta mostrar o mundo para um interlocutor, numa determinada situação, a partir de 

seu ponto de vista, movido por uma intenção.” (MANHÃES, 2012, p. 305). Segundo 

Manhães, discurso é 

A apropriação da linguagem (código, formal, abstrato e impessoal) por um 

emissor, o que confere a este um papel ativo, que o constitui em sujeito da 

ação social. Aquele que: classifica, ordena e organiza, enfim, significa o 

mundo mostrado; persuade, convence o locutor da pertinência de seu modo 

de classificar, ordenar e organizar o mundo mostrado; e constrói uma voz, 

um modo de falar, um entendimento do mundo (Ibid). 

  

 A desconstrução textual em busca dos modos de elaboração da significação é 

fundamental em nossa busca pela compreensão da ideia que a série constrói sobre 

racionalidade científica, da produção de sentido dessa racionalidade e dessa ciência. O sujeito 

é “movido por uma razão que visa a fins específicos em situações específicas, datadas e 

determinadas. Para a consecução desses fins, apropria-se conscientemente da linguagem, de 

suas regras e procedimentos” (MANHÃES, 2012, p. 306). Mas ao se apropriar da linguagem 

para construir um discurso, o sujeito, como diz Manhães, deixa marcas no uso da linguagem 

que nos permitem identificar o modo como os enunciados foram construídos, o modo como o 
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sentido foi produzido. De acordo com o autor, essas marcas podem ser, por exemplo, 

indicadores de pessoa, de lugar e de tempo, voz ativa ou passiva, por exemplo.   

 Já colocamos que para Bakhtin (1997) há uma relação entre as atividades humanas e 

o uso da língua, de modo que essas atividades criam formas específicas desse uso. Essas 

formas específicas de uso da língua, que podem ser formas verbais ou não-verbais (por 

exemplo, formas imagéticas, pictóricas, musicais) tornam-se repertórios do discurso 

relativamente estáveis, chamados de gêneros do discurso. O emissor se expressa incorporando 

“discursos sociais já instituídos: o religioso, o científico, o filosófico, o mitológico, o poético, 

ou o jornalístico, o publicitário, o corporativo etc”. (MANHÃES, 2012, p. 306). Esses 

repertórios relativamente estáveis dos discursos, como conteúdo temático, construção 

composicional, estilo verbal, recursos lexicais e fraseológicos, imagens e outros signos, são os 

fatores aqui analisados. Iasbeck explica que o signo 

É tudo aquilo que nos chega da realidade, que nos é dado perceber e que, 

portanto, não é a realidade inteira, mas uma parcela dela (...). O signo é todo 

sinal de realidade, toda marca que representa algo que está fora dele, mas de 

que, em alguns casos, ele é parte. Assim, os nomes não são as coisas nem as 

pessoas, mas as representam na ausência; os símbolos representam outros 

sentimentos, fenômenos e objetos que jamais caberiam inteiramente naquele 

sinal/símbolo (IASBECK, 2012, p. 194).  

 

 Os signos mais comuns são as palavras (MACHADO, 2015). Entretanto, os signos 

vão muito além delas. A acepção de signo enquanto representação de sentimentos, reportada 

por Iasbeck, abre caminhos estruturantes para a pesquisa, que discute o modo como as 

emoções são imbricadas em uma narrativa que seduz para o discurso racional. Iasbeck cita 

exemplos de como as emoções, os sentimentos, podem estar arraigados nos signos, habitantes 

de seu interior, e como os signos, voláteis, se correlacionam, captando e transmitindo o 

abstrato, aquilo que não aparece “de forma diferenciada”.  

Quando nos referimos a uma cidade como São Paulo ou Coromandel, não há 

apenas uma marca a representar a realidade desses ‘objetos-cidades’, mas 

um conjunto de marcas que já vêm junto com o nome da cidade. Esse 

conjunto pode ser um misto de sentimentos, lembranças, paisagens, notícias 

e símbolos que não aparecem de maneira diferenciada, mas, com certeza, 

estão contidos na representação quando se utiliza o nome dessas cidades. 

Isso nos leva a concluir que todo sinal (signo) contem de forma condensada 

uma série de outros sinais (também signos) capazes de dar consistência à 

representação da realidade (IASBECK, 2012, p. 195).    

    

2.2 Figuras de linguagem e narrativa audiovisual 

 O uso de figuras de linguagem é comum na divulgação científica. Elas ajudam a 

aproximar o conhecimento científico do senso comum, facilitando o aprendizado, explorando 



72 

 

familiaridades possíveis entre coisas distintas. As figuras de linguagem constituem, a nosso 

ver, uma ferramenta importante para, ao mesmo tempo, simplificar o conhecimento e 

aproximá-lo do senso comum, valendo-se de elementos familiares dos interlocutores, 

retirados, em grande parte, do cotidiano dessas pessoas26. É o caso das metáforas. Há 

metáfora quando, por exemplo, as pontes de Einstein-Rosen são chamadas de “buracos de 

minhoca”. Essas pontes, de acordo com o estudo publicado em 1935 por Albert Einstein e 

Nathan Rosen, são parecidas com um túnel com duas extremidades separadas no espaço-

tempo ligando regiões espaciais distintas. O conceito às vezes é explorado em obras de ficção 

científica para justificar viagens no tempo, como no filme Interestelar (2014)27. Buraco de 

minhoca é uma forma de criar um tipo de visualização na cabeça do destinatário da 

informação em relação a algo que não pode ser visto. “Na metáfora, a associação se processa 

entre termos de dois campos semânticos distintos, advindo a assimilação entre os termos. 

Quanto maior, melhor efeito causará” (RIBEIRO, 2012, p 368).  

A existência de similitudes no mundo objetivo, a incapacidade de abstração 

absoluta, a pobreza relativa do vocabulário disponível, em contraste com a 

riqueza e a numerosidade das ideias a transmitir, e, ainda, o prazer estético 

da caracterização pitoresca constituem as motivações da metáfora (GARCIA 

apud RIBEIRO, 2012, p 368). 

 

 Quando Sagan repete aquela que talvez seja sua frase mais famosa, “somos todos 

poeira de estrelas”28 (e ele repete essa frase algumas vezes, tanto em Cosmos quanto em seus 

trabalhos escritos), está produzindo uma metáfora. A ideia é familiarizar-nos com conceitos 

científicos que relacionam as origens da vida na Terra a micro-organismos que chegaram ao 

planeta vindos do espaço e aqui encontraram ambiente propício para, ao longo de bilhões de 

anos, se desenvolverem e se ramificarem originando as mais variadas formas de vida, 

inclusive resultando na espécie humana. Sobre a metáfora, Fiorin (apud TAMURA, 2016) 

explica que ela, em princípio, se caracteriza por exprimir uma concentração semântica, 

denotando um intenso valor argumentativo, e é empregada tanto na linguagem textual, quanto 

na verbal e visual. Essa concentração se dá quando, por exemplo, uma expressão como 

                                                 
26De acordo com Câmara Jr. (apud RIBEIRO, p. 367), as figuras de linguagem são “aspectos que assumem a 

linguagem para fim expressivo, afastando-se do valor linguístico normalmente aceito”. São, portanto, recursos de 

estilo que conferem “originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso” (PARAIZO, 2017).  
27 No filme, do diretor Christopher Nolan, as reservas naturais da Terra estão chegando ao fim e um grupo de 

astronautas tem a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial. A ideia da 

necessidade de exploração e colonização de outros planetas é uma das ideias centrais das duas versões da série 

Cosmos, como ainda veremos, assim como nos trabalhos de cientistas renomados, como o físico Stephen 

Hawking. 
28<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2015/03/12-reflexoes-que-vao-te-introduzir-ao-

pensamento-de-carl-sagan.html> 



73 

 

“buraco de minhoca” absorve sentidos diversos, ao ponto de se prestar a representar 

imageticamente os estudos sobre o funcionamento das pontes de Einstein-Rosen.   

 Parecidos com as metáforas, os símiles também são um tipo de figura de 

linguagem29 para fazer comparações entre entidades distintas. Enquanto na metáfora essa 

comparação é implícita, o símile se caracteriza como uma comparação explícita, de forma 

literal, utilizando conjunções ou expressões comparativas: “como”, “que nem”, “tal qual”, 

“assim como”. A frase de Sagan (“Somos todos poeira de estrelas”), se fosse um símile e não 

uma metáfora, ficaria “somos todos como poeira de estrelas”. O símile também pode ser 

chamado apenas de “comparação”. Para Ribeiro, “o símile é uma comparação metafórica e 

pressupõe a existência de semelhanças em qualquer grau, tornando mais clara, mais 

compreensível uma ideia nova” (2012, p 370). Quem se assemelha se assemelha a alguma 

coisa. Há, portanto, dois domínios: o daquilo que se assemelha e o do que é semelhante; o 

alvo e o análogo.   

 Outra figura de linguagem, por vezes classificada como figura de pensamento, é a 

antítese. Segundo Ribeiro, “é a oposição entre duas palavras ou pensamentos” (2012, p 373). 

Antíteses aparecem na série analisada com certa frequência. Quando, no episódio 7, Sagan 

identifica o surgimento da ciência entre os jônios, na Grécia, ele faz uma antítese entre a nova 

e, segundo o próprio, revolucionária forma de pensar, a ciência, e a forma predominante até 

então, a ideia de que os deuses decidiam tudo que acontecia na Terra, dizendo que “esta 

revolução tirou o cosmos do caos” (1980). Esta antítese entre cosmos e caos inspira este 

trabalho. O pensamento antitético e a construção argumentativa antitética são marcantes em 

alguns episódios. Na versão original, o episódio 4 traz a antítese logo em seu título: “Céu e 

inferno”. Assim como metáforas e símiles são frequentemente utilizados para a construção de 

analogias, as antíteses se prestam a construção de contraposições. Em Cosmos, inúmeras 

vezes essas dualidades aparecem para contrapor, em muitos aspectos, ciência e crenças, como 

diferentes domínios do conhecimento. As contraposições, assim como as analogias, não são 

figuras de linguagem, mas construções argumentativas, argumentações lógicas, prolongadas. 

 As definições de metáfora, símile e antítese possuem características bem parecidas e 

elementos em comum. Recapitulando, sobre a metáfora, Ribeiro fala em associação (de 

ideias) de dois campos semânticos distintos; Garcia destaca as similitudes no mundo objetivo 

como uma das motivações da metáfora. Sobre o símile, Ribeiro fala em semelhanças em 

qualquer grau, e, no caso das antíteses, o autor as define como oposição entre duas palavras 

                                                 
29 Ribeiro classifica a figura de linguagem do símile como figura de palavra, mas destaca que outros autores o 

classificam como figura de pensamento. 
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ou pensamentos. Em todos esses resumidos conceitos, posta está a relação dual na construção 

do sentido, a utilização de dois campos semânticos distintos. Para que haja semelhanças, 

similitudes e comparações, é preciso que haja pelo menos duas coisas – com alguma relação 

entre si – a se comparar ou contrapor. 

 As metáforas, símiles e antíteses são figuras de linguagem frequentemente utilizadas 

para se construir argumentações em que ideias são comparadas ou confrontadas. Uma 

analogia, por exemplo, não é uma figura de linguagem, mas uma construção argumentativa, 

uma argumentação lógica, prolongada, que se utiliza de certos aspectos de cada coisa a ser 

comparada para demonstrar semelhança entre elas, valendo-se de múltiplos pontos. As 

analogias, portanto, enquanto construções argumentativas que são, valem-se de figuras de 

linguagem, como metáforas e símiles. De acordo com Rigolon e Obara, que analisam o uso 

das analogias no contexto do ensino das ciências, “as analogias proveem uma ponte entre o 

conhecido e o menos conhecido” (2011, p 483).  

 Mas criar uma ponte entre o conhecido e o menos conhecido é uma explicação que 

também pode ser atribuída às figuras de linguagem da metáfora e do símile. O que 

diferenciaria, então, a analogia da metáfora? As conceituações e diferenciações são 

complexas, mas, como já dito e, no mesmo entendimento de Rigolon e Obara, os principais 

apontamentos que as diferenciam são quanto ao tamanho, extensão, prolongamento. Rigolon e 

Obara sintetizam as diferenças conceituais ao afirmarem que metáforas “são analogias 

condensadas” (2011, p. 482). Para Duit, Duarte, Bozelli e Nardi (apud RIGOLON e OBARA, 

2011), a metáfora é uma comparação implícita enquanto a analogia é uma comparação 

explícita e mais elaborada. Perelman e Olbrechts-Tyteca (Ibid) também consideram a 

metáfora como uma analogia condensada, uma fusão entre o alvo e o análogo. Resumindo, “a 

metáfora é sintética, subjetiva e implícita, e a analogia é mais sistemática, complexa, explícita 

e menos subjetiva” (RIGOLON e OBARA, 2011, p. 484). Apesar de haver certas 

diferenciações de conceituação, pode-se dizer que “metáforas são meramente citadas, 

enquanto analogias podem ser mais elaboradas e atingir um objetivo diferente” (Ibid).   

Segundo Raviolo et al. (2004), as analogias são comparações que os 

professores fazem entre domínios de conhecimento diferentes. Segundo Duit 

(1991), as analogias são usadas no ensino para comunicar conceitos abstratos 

e novos, dado que permitem transferir o conhecimento de uma área para 

outra. Geralmente, as analogias fazem comparações entre um domínio 

conceitual não-familiar e um familiar, um observável e um não observável, 

um abstrato e um concreto, um desconhecido e um conhecido (RIGOLON e 

OBARA, 2011, p 483). 
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 Temos aqui novamente o mesmo caráter dualista na definição das analogias: 

comparações entre domínios diferentes de conhecimento, transferência de conhecimento de 

uma área para outra, portanto, uma construção envolvendo, no caso, duas áreas: um domínio 

conceitual não-familiar e outro familiar; um observável e outro não observável; abstrato e 

concreto; desconhecido e conhecido. A construção argumentativa dualista (envolvendo dois 

domínios de conhecimento) é uma característica das analogias e um conceito importante desta 

pesquisa. Ela guarda relação com o modo de interação entre gêneros dos discursos – e o que 

Bakhtin chama de “campos de criatividade ideológica” – e a noção de dialogismo, aqui 

apresentados. Podemos resumir o que foi dito até aqui neste subcapítulo no seguinte quadro 

(tabela 1): 

 

FIGURA DE LINGUAGEM CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA 
Metáfora e símile Analogia 

Antítese Contraposição e conflito 

Tabela 1 

 

 Logo, pode-se dizer que as figuras de linguagens são passos para se construir 

argumentações maiores. As construções argumentativas mais fundamentadas na similitude 

entre diferentes domínios seriam as analogias, valendo-se, principalmente, de metáforas e 

símiles; enquanto as construções argumentativas que põem em confrontação esses diferentes 

domínios, seriam as contraposições, valendo-se, em grande parte, de alegorias antitéticas. 

Essas contraposições de ideias fundem-se à noção de conflito narrativo quando temos em 

vista a narrativa de documentários. Faremos aqui algumas considerações e proposituras sobre 

como figuras de linguagem e analogias se materializam na narrativa audiovisual. 

 Um exemplo de analogia que se vale de texto com passagens metafóricas extraído 

da série Cosmos está no episódio 12 da nova versão, o mesmo anteriormente utilizado como 

exemplo de dialogismo de concepção estrita. Para explicar a diferença entre tempo e clima, há 

uma sequência em que Tyson caminha na beira de uma praia com um cachorro. Do ponto de 

vista retórico, explicar a diferença entre tempo e clima é uma forma de se elaborar uma 

construção argumentativa que responda ao argumento usado por negacionistas climáticos de 

que grandes e bruscas quedas de temperatura serviriam como evidencia contrária ao 

aquecimento global30. Uma das câmeras está posicionada do alto, fazendo um plano geral, no 

                                                 
30 Aldo Rebelo, que já foi ministro da Ciência e Tecnologia no governo Dilma, é um negacionista climático e 

usou tal argumento em uma ocasião de baixas temperaturas em São Paulo. Foi ironizado pela revista Galileu: 

“Certa manhã, Aldo Rebelo acordou de sonhos intranquilos e encontrou-se metamorfoseado num tuiteiro ferino. 

Em meio a uma polêmica sobre o Código Florestal, uniu frio de São Paulo, ambientalismo e consumismo. ‘Cadê 



76 

 

qual se vê, na areia à beira da praia, Tyson, o cão e algumas rochas. Enquanto Tyson fala 

sobre os efeitos da emissão de combustíveis fósseis no clima planetário – tema principal do 

episódio – ele caminha com o cão, explicando a diferença entre tempo e clima e a dificuldade 

de especialistas preverem o tempo, apesar de serem bons na previsão do clima. Ele explica 

que isso se deve à instabilidade do tempo. Tyson diz que o “tempo é o que a atmosfera faz em 

um curto prazo, de uma hora para a outra, de um dia para o outro” (COSMOS, 2014). 

Segundo o astrofísico, o tempo é caótico, pois variações microscópicas podem gerar 

mudanças em grande escala. Uma metáfora: “Uma borboleta bate as asas e depois de seis 

semanas seu casamento ao ar livre, em Maine, é arruinado” (COSMOS, 2014). Por conta dos 

acontecimentos inesperados é difícil prever com total precisão se vai chover ou fazer sol nos 

próximos 15 dias. Já o clima “é a média de longo prazo do tempo durante alguns anos” (Ibid).  

 Enquanto o apresentador fala e caminha, do plano geral vemos setas que marcam as 

pegadas do cachorro, segurado pela coleira por Tyson, e também as do próprio Tyson 

(imagem 4). O apresentador explica que o cão representa o tempo, o que é outra metáfora: “o 

passeio de meu amigo representa as flutuações de curto prazo. Ele é o tempo. É quase 

impossível prever o que atrairá seu interesse em seguida” (COSMOS, 2014). Mas a trajetória 

sinuosa do cão, assinalada pela seta computadorizada no plano geral, tem limites, pois o 

animal está preso na coleira, e a caminhada de Tyson, menos sinuosa, representa o longo 

prazo, que é o clima, o que é outra metáfora. A linha ondulada do passeio do cão é 

condicionada à linha quase reta do passeio do apresentador, ou, melhor dizendo, a linha do 

apresentador faz uma média da linha ondulada do passeio do cão. No final da sequência, a 

sentença para saber sobre a mudança climática: “fique de olho no homem e não no cachorro” 

(Ibid), já que as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global precisam ser 

analisadas ao longo do tempo, em vez de mitigadas por qualquer mudança de temperatura 

ocasional (imagem 5). 

 

 

 

                                                                                                                                                         
a turma do aquecimento global? Nas lojas, ora, ora, comprando o último aquecedor… Elétrico! E viva Belo 

Monte!’ Que deselegante”. Link: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI313095-18543,00-

TWITTER+PODE+AJUDAR+A+MANCHAR+REPUTACOES+POLITICAS.html>  Outro exemplo vem do 

Rio de Janeiro. O vereador mais votado da capital fluminense, Carlos Bolsonaro, é também um público 

negacionista climático, queclassifica o aquecimento global como “pauta esquerdista”, aproveitando uma frente 

fria como oportunidade para a crítica. < https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/2017/07/20/frente-

fria-prova-que-aquecimento-global-nao-existe.htm> 
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Imagem 4: Plano geral do passeio: trajeto de Tyson, em linha vermelha; 

trajeto sinuoso do cão, andando de um lado para o outro, em linha azul. 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

 
Imagem 5: “Fique de olho no homem e não no cachorro”, diz o apresentador 

Fonte: Cosmos (2014). 

  

 Simplificações à parte (e não caberia ao autor desta dissertação esmiuçar detalhes de 

climatologia, até por falta de competência técnica para tal fim), temos neste exemplo uma 

sequência que é uma analogia (entre a diferença entre tempo e clima e um passeio com um 

cão), que se constitui de alguma metáforas: o bater de asas de uma borboleta, que representa 

algum tipo de sutil e delicada alteração climática/atmosférica; o caminhar sinuoso e errante de 

um cão representando o tempo; o caminhar firme (ou menos sinuoso) de um homem 

representando o clima. De um conjunto de metáforas fez-se uma construção argumentativa, 

uma analogia. O passeio com um cão em uma praia ajuda a criar uma refutação de um 

argumento negacionista. Uma alegoria que nos chama a atenção de tão improvável31. Passear 

                                                 
31 Cabe aqui uma nota pessoal: o autor deste trabalho considera essa alegoria bastante criativa. Uma das 

melhores de toda a série Cosmos somadas suas duas temporadas. Como alguém sugeriu usar um cachorro em 

uma praia para criar uma visualização que auxilie na diferenciação entre tempo e clima e, por sua vez, ajude a 

mitigar o negacionismo quanto ao aquecimento global? 
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com um cachorro faz parte do cotidiano de muitas pessoas e quem o faz sabe como o animal 

pode ser arredio, puxando a coleira de um lado para o outro. A improbabilidade é uma cena 

cotidiana como esta ser usada para explicar a diferença entre tempo e clima. Um agrupamento 

de metáforas (a metáfora visual das imagens de um passeio com um cão e as pegadas 

deixadas; a citação do bater de asas de uma borboleta etc) forma uma analogia, que forma 

uma sequência da narrativa audiovisual de um episódio que tem, como tema principal, as 

mudanças climáticas.  

 Com esse exemplo em vista podemos fazer algumas considerações sobre a interação 

entre as figuras de linguagem e a narrativa audiovisual. Uma narrativa audiovisual é 

constituída por planos e sequências. O plano é a unidade cinematográfica, do ponto de vista 

da expressão dramática e do ponto de vista técnico. “É tudo que está entre dois cortes. 

Previsto no roteiro, adquire sua constituição final na montagem”32. No mesmo sentido, para 

Rabaça e Barbosa, o plano “é a unidade dramática do filme. Um fragmento da cena 

fotografado sem interrupção pelo corte. O comprimento final (...) é determinado pela 

montagem” (2014, p. 209). Enquanto “o plano é a menor parte do filme em estado livre; a 

sequência é a menor parte do filme em estado de combinação”33. Uma sequência é formada 

por vários planos que, combinados, produzem uma unidade dramática. É um “conjunto de 

planos (ou cenas) que estão interligados pela narrativa. O lugar pode variar, mas a ação tem 

continuidade lógica”.34 Rabaça e Barbosa conceituam a sequência como uma “divisão 

narrativa de um filme. As cenas que se reúnem em sequência não estão situadas forçosamente 

dentro do mesmo espaço e tempo, mas são definidas por uma unidade de ação, tema ou 

movimento” (2014, p. 251).  

 A sequência, portanto, segue uma unidade lógico-narrativa associada ao 

desenvolvimento de uma ação, de um tema ou de um movimento. Normalmente segue uma 

lógica espaço-temporal, mas, como dizem as próprias definições aqui utilizadas, isso não é 

obrigatório. Em um filme de ficção, por exemplo, um casal pode ter uma conversa no quarto, 

enquanto se arruma para ir a uma festa, em uma sequência formada por muitos planos e 

contraplanos35. Em seguida, ambos estão no carro, a caminho da festa, em silêncio, ou falando 

sobre algo diferente do diálogo anterior (o do quarto), ou cantando a canção que toca na rádio. 

Temos, então, duas sequências. Se, no entanto, durante o diálogo no quarto, se inicia uma 

                                                 
32<http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/nocoes-basicas-da-estrutura-de-um-filme/> 
33 Notas de apostila da aula da professora Aída Marques, no curso de cinema da Universidade Federal 

Fluminense  
34<http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/nocoes-basicas-da-estrutura-de-um-filme/> 
35 Plano e contraplano é um padrão de edição usado para “montar” o diálogo entre dois personagens. Uma forma 

básica de edição de diálogos  
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briga, um foge de casa de carro e o outro vai atrás, em um outro carro, em uma mesma 

sequência temos dois ambientes, já que a sequência acompanha o desenlace da ação. A 

sequência, neste caso, inclui a briga e a perseguição de automóvel.  

 No caso da não-ficção, o que inclui os documentários, é mais frequente que a 

sequência acompanhe um tema, um movimento, uma argumentação ou ideia. Por ser uma 

série documental, mas também incorporar elementos ficcionais, como a dramatização com 

atores e em animação, todas essas formas de estruturação de sequências são utilizadas em 

Cosmos para criar o conflito narrativo. Como já foi dito, por meio de Campos (2007), o 

conflito é um jogo de ação, um embate. Para Field, “todo drama é conflito” (2001, p. 25) e é 

preciso explorar os obstáculos e as dificuldades ao contar uma história. É necessário que haja 

confronto, entre personagens ou entre ideias. A história da ciência está cheia de conflitos: 

entre cientistas e não cientistas, entre os próprios cientistas, entre teorias cientificas novas e as 

antigas36 etc. Transformar esses embates em conflito narrativo é um modo encontrado pelos 

idealizadores da série de valerem-se da linguagem audiovisual narrativa para despertar o 

interesse do público televisivo. “É responsabilidade do escritor gerar conflito suficiente para 

manter o público, ou o leitor, interessado. A história tem sempre que mover-se para adiante, 

na direção de sua resolução”. (FIELD, 2001, p. 25). Como diz Didi-Huberman: 

Nem “a” ciência, nem “a” filosofia existem no sentido de um discurso único 

do tipo “a ciência nos diz que...” ou “a filosofia nos ensina que...” O que 

existe, na verdade, são campos, campos de batalha – nomeados “ciência”, 

“filosofia” ou “política” – nos quais se enfrentam pessoas, numa mesma 

época ou de uma época para outra, que não estão nada de acordo entre si 

(2016, p. 17).   

 

 Mas, o mais importante, neste momento, para ensejar o quadro de análise, é a 

relação entre as figuras de linguagem e a narrativa audiovisual: enquanto as analogias e as 

contraposições, por serem construções argumentativas mais complexas e prolongadas e 

formadas pelas figuras de linguagem, relacionam-se com as sequências; as metáforas, símiles 

e antíteses, enquanto figuras de linguagem que são, simplificadas, sintéticas, estão mais 

próximas dos planos e das frases curtas (em off ou não). A sequência do passeio com o cão na 

praia é um exemplo de analogia criativa. Nela temos agrupamentos de metáforas (que são 

ditas: o bater das asas de uma borboleta; que são mostradas: pegadas de um cão e de um 

homem) dentro de uma sequência analogia (um passeio com um cão representando as 

diferenças entre tempo e clima). Cabe destacar o quanto é complexo quantificar figuras de 

linguagem em uma narrativa, seja ela qual for, mas, principalmente, na audiovisual. As 

                                                 
36 Esta última forma de embate, especialmente, foi bastante explorada pelo filósofo Thomas Kuhn, em sua obra 

“A estrutura das revoluções científicas” (2006). 
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figuras de linguagem e analogias em geral variam muito de acordo com a língua e a cultura. 

Quando, por exemplo, na entrada do episódio 10, Sagan surge na contraluz, com a câmera se 

aproximando dele aos poucos (imagens 6 e 7), a cena passa a ideia de uma experiência 

transcendental, o corredor entre a vida material e algo além, quem sabe um pós-morte. Mas 

esses referenciais semióticos são culturalmente construídos. Não é certo que serão 

decodificados da mesma maneira por pequenas sociedades da África, Ásia e Oceania. 

Indivíduos de sociedades tribais podem não associar as imagens à ideia de transcendência de 

modo algum.  

 

 

Imagem 6: Sagan em uma espécie de corredor transcendental. Fonte: Cosmos (1980). 

 

 

Imagem 7: Sagan fica reconhecível após a câmera se aproximar dele.Fonte: Cosmos (1980). 
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 Quantificar e categorizar figuras de linguagem, então, é algo complexo, e outras 

delas, além de metáforas, símiles e antíteses, também podem aparecer ao logo das versões da 

série, seja para configurar certas analogias ou não. Limitamo-nos em nosso quadro de análise 

a explorar as principais, tendo como foco esclarecer o modo como as figuras de linguagem 

constroem as dualidades discursivas. Essas dualidades são construídas para comparar 

diferentes domínios do conhecimento, seja reforçando as semelhanças entre eles, seja 

contrapondo-os, destacando diferenças, produzindo sentidos, juízos de valor. Mas, fato é que, 

quando se compara dois domínios de conhecimento distintos, seja para aproveitar suas 

semelhanças (buscando transferir conhecimento de uma área para outra: do domínio familiar 

para o não-familiar), seja para contrapô-los, reforçando juízos, é porque ambos têm algo da 

mesma ordem, similitudes de algum tipo que possibilitam a comparação. A hibridização de 

gêneros discursivos e o dialogismo, que une nos enunciados vozes de domínios distintos, 

estruturam essas comparações da estratégia dualista de divulgação científica da série.    

 Feita essa breve explanação sobre como funcionam as figuras de linguagem, de que 

modo são usadas para construções argumentativas, como se inserem em uma narrativa 

audiovisual, sua importância na divulgação científica (enquanto ferramentas de tradução e 

transferência de conhecimento entre áreas distintas) e o modo como materializam dualidades 

discursivas, chegamos, então, ao quadro de análise. 

 

2.3 Quadros de análise e suas especificações  

 Para elaborar os nossos quadros de análise, criamos a categoria “dualidade”. As 

dualidades são todas as formas em que a série articula as vozes da ciência e do pensamento 

mágico (religiões, mitos, lendas, superstições, misticismos) em sua narrativa audiovisual, por 

meio do uso de variados signos (imagem e texto). Essa categoria foi criada no intuito de 

abarcar elementos e conceitos que, embora diferentes e retirados de distintas matrizes 

teóricas, possuem ao menos uma característica em comum: enunciados dualistas que 

comparam ou contrapõem domínios diferentes. Os quadros de análise são importantes nesta 

pesquisa para mostrarmos, por meio de uma quantificação das dualidades, que há um padrão 

retórico e narrativo em Cosmos que se repete na maioria de seus episódios. Consideramos 

isso fundamental para que possamos avançar, nos capítulos 3 e 4, em novas interpretações 

que, sem a quantificação demonstrada por meio dos quadros apresentados neste capítulo, 

poderiam soar forçosas ou como partes descoladas do todo que é a série completa.    
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 A dualidade enquanto categoria é nossa forma de abranger, da teoria bakhtiniana da 

linguagem, a hibridização dos gêneros do discurso e a concepção estreita de dialogismo – por 

uma questão de objetividade, por ser a mesma a forma mais clara e visível de relação 

dialógica (do contrário, a análise do dialogismo feita aqui poderia se tornar algo etéreo). Mas 

a categoria vai além dos conceitos bakhtinianos. Incluímos também, dentro do que 

entendemos como dualidades, as figuras de linguagem de estrutura dualista, tendo como base 

os conceitos propostos por Rigolon e Obara e pelos autores por eles pesquisados. Também 

incluímos na gama da categoria as formas de conflito narrativo, conceito básico retirado da 

narratologia e dual por excelência. O dialogismo, a hibridização dos gêneros discursivos, as 

figuras de linguagens aqui utilizadas e o conflito são formas dualistas de articulação da 

linguagem, em que vozes e elementos de diferentes domínios se relacionam. Desse referencial 

teórico elaboramos a dualidade enquanto categoria de análise, de modo a sintetizar todo 

referencial teórico até então exposto. Ela abrange os diversos modos como Cosmos tensiona a 

relação entre ciência e pensamento mágico enquanto vozes distintas.  

 Descrita a dualidade enquanto nossa categoria, definimos tipos de dualidade, quanto 

à forma e quanto ao conteúdo. Quanto à forma, dividimos as dualidades em sequenciais e 

sintéticas. As definições são baseadas em uma fusão entre os trabalhos aqui expostos sobre 

figuras de linguagem e os conceitos básicos de linguagem audiovisual, como um modo de 

adequar nosso referencial teórico ao objeto de análise e de aplicar esse referencial em quadros 

de análise de conteúdo. As dualidades sequenciais são aquelas que rendem sequências dentro 

da narrativa do episódio, ou seja, uma argumentação audiovisual mais prolongada, uma 

combinação de planos que produz uma unidade dramática. Já as dualidades sintéticas são as 

expressas em um plano ou poucos planos – sem, no entanto, formar uma sequência –, uma ou 

poucas frases, em um título, uma imagem.      

 Aplicando o mesmo raciocínio já expresso quanto ao uso das figuras de linguagem e 

a diferença entre metáfora e analogia, do mesmo modo, uma dualidade sequencial é composta 

por diversas frases e planos que representam dualidades sintéticas – assim como a analogia é 

sistemática ea metáfora é sintética (RIGOLON e OBARA, 2011). Sendo assim, optamos por 

incluir no quadro de análise apenas as dualidades sintéticas “soltas”, ou seja, que não estão 

inseridas em uma dualidade sequencial, que por sua vez uma unidade dramática mais ampla. 

Do mesmo modo, quando há uma dualidade sequencial, consideramos que não há necessidade 

de descrevermos no quadro de análise todos os planos frases e detalhes que formam essa 

dualidade sequencial, o que seria enfadonho e contraproducente. Nesses casos, focamos na 

dualidade sequencial (em outras palavras, se várias dualidades sintéticas formam uma 
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dualidade sequencial – do mesmo modo que várias metáforas formam uma construção 

analógica – focamos na dualidade sequencial. Uma questão de praticidade). Sem prejuízo, no 

entanto, de fazermos uma breve descrição e trazermos alguns trechos para fins de 

contextualização e detalhamento (nos anexos).  

 O julgamento de Giordano Bruno, na segunda temporada da série, é um exemplo de 

dualidade sequencial, pois é uma história dramatizada em forma de animação, que rende uma 

sequência com diálogos e planos, por meio da qual fala-se sobre o embate entre forças 

teocráticas da época e o pensamento inovador (para a época) de Bruno sobre a infinitude do 

universo. Já quando Sagan diz, no episódio 1, que o anexo da Biblioteca de Alexandria, o 

Serapion, “era um templo, mas depois foi reconsagrado para o conhecimento”, estabelece uma 

dualidade sintética. O uso da conjunção adversativa “mas” compõe uma contraposição entre 

um espaço religioso e umlocal de conhecimento, que seria parte da Biblioteca de Alexandria, 

segundo Cosmos, o primeiro instituto de pesquisa da história da humanidade. Essa 

contraposição, no entanto, não se estende muito além dessa fala, não chega a gerar uma 

sequência.  

 Quanto ao conteúdo, dividimos as dualidades em analógicas e de contraposição. As 

dualidades analógicas são aquelas que buscam a aproximação, fusão, exploram a comparação 

entre o campo científico e o do pensamento mágico. Já as de contraposição põem esses dois 

campos em confronto, exploram o enfrentamento. Quando Sagan, no episódio 6, destaca as 

seguintes frases do físico e astrônomo holandês Christiaan Huygens: “O mundo é meu país. A 

ciência é minha religião” (1980), faz-se uma comparação entre ciência e religião como coisas 

de uma mesma ordem. Há aqui uma dualidade analógica mostrando que, para Huygens, o 

espaço que seria preenchido pela religião, incluindo seus valores aproximados como sentido 

da vida, esperança e ordenamento de mundo, é ocupado pelo conhecimento científico.  

 Mas quando Tyson, logo no início do episódio 7 (2014), resgata a história do 

arcebispo James Ussher, da Irlanda, que tentou extrair da Bíblia uma cronologia para 

determinar a idade da Terra (e errou), e usa essa história do arcebispo como gancho para 

introduzir a história das pesquisas científicas que conseguiram calcular, aproximadamente, há 

quanto tempo nosso planeta existe, cria-se uma dualidade de contraposição. De um lado, a 

medição da igreja; de outro, a contagem da ciência. Cabe ainda reforçar que, em alguns casos, 

uma mesma dualidade pode ser analógica e de contraposição, com alguns elementos e trechos 

de ambas as subcategorias. Significa dizer que em uma mesma sequência há comparações e 

contraposições entre a ciência e algum tipo de crença.   
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 Por mais que se pretenda estabelecer um quadro de análise quantificando o que é 

pertinente à pesquisa, não se pode supor que o quadro esgote os exemplos possíveis. Mais 

ainda em uma narrativa tão fluída como a da série Cosmos, que, literalmente, “viaja”, vagueia 

entre vários assuntos em um mesmo episódio – a Nave da Imaginação é a principal alegoria 

ficcional responsável por fazer a maior parte dessas viagens, pelo tempo e espaço, e falaremos 

sobre ela em outro capítulo. Nos quadros e nos anexos, devido à quantidade de detalhamento, 

valemo-nos de uma nomenclatura e regras para melhor categorizar o material apresentado. 

Era preciso especificar suficientemente o que é listado para que os dados possam ser postos à 

prova, conferidos ao se assistir aos episódios, mas com uma riqueza de detalhamento que 

possibilite o entendimento apenas pela leitura deste trabalho, independentemente da checagem 

dos dados na série. Vamos aos detalhamentos quanto à nomenclatura. 

 No anexo, em caixa alta, trazemos o número e título do episódio. Em negrito, o 

nome da dualidade identificada. Logo abaixo, em “tempo”, o momento em que ela aparece, 

especificando minuto e segundo como forma de referenciar e facilitar a checagem dos dados. 

Cabem aqui duas observações. Primeiro, que em alguns casos não vimos necessidade de 

especificar um referencial temporal exato, o que seria de pouca valia, uma vez que a 

dualidade se prolonga demasiadamente, ou a sequência que representa a dualidade termina e é 

retomada em um mesmo episódio (lembrando, novamente, que a narrativa de Cosmos é 

bastante fluída, às vezes “saindo e voltando” das mesmas ideias, dos mesmos pontos e 

argumentos); segundo, que a marcação de minuto e segundo pode variar ligeiramente de 

acordo com o vídeo utilizado. Em seguida à marcação de tempo, as especificações quanto à 

forma (se sequencial ou sintética) e quanto ao conteúdo (se analógica ou de contraposição). 

Há ainda uma “descrição”, explicando o ponto de dualidade, fazendo as devidas 

contextualizações. No caso das dualidades sequenciais, alguns “trechos” são destacados, para 

melhor ilustrar o enunciado. As aspas usadas em algumas frases são para destacar o material 

bruto, ou seja, as falas literais dos apresentadores e/ou personagens, para que não se 

confundam com as considerações feitas pelo autor desta pesquisa. O anexo traz as descrições 

de todas as dualidades, uma a uma, quantificadas nos quadros de análise a seguir. Por meio 

deles, materializamos e apresentamos nossa mensuração. Devido ao texto do anexo ser mais 

“técnico” (um tipo de decupagem técnica), evitamos fazer referências e citações bibliográficas 

(salvo pouquíssimas exceções), que preferimos manter ao longo dos capítulos. Como 

procuramos ser descritivos, evitando longas interpretações, consideramos que a leitura do 

anexo não precisa ser feita de forma linear e nem na íntegra. Porém, as descrições das 
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dualidades nele contidas precisavam ser feitas, uma a uma, para tornar mais claras e 

exemplificadas as métricas utilizadas.      

 Sobre os quadros de análise (tabela 2), na versão original, identificamos 38 

dualidades, divididas pelos 13 episódios da série. Dessas, quanto à forma, há 17 sintéticas e 

21 sequenciais. Quanto ao conteúdo, 19 são de contraposição, 10 de similaridade e 9 são de 

contraposição e similaridade ao mesmo tempo (normalmente, argumentações longas que 

misturam comparações e diferenciações). Já na nova versão, identificamos 26 dualidades, 

divididas por 12 dos 13 episódios (pois o episódio 12 foi o único no qual não encontramos 

nenhum registro de dualidade no padrão em que procurávamos). Dessas dualidades, quanto à 

forma, há 13 sintéticas e 13 sequenciais. Quanto ao conteúdo, 11 são de contraposição, 13 de 

similaridade e 2 são de contraposição e similaridade ao mesmo tempo. Cabe ressaltar que, em 

grande parte, o número menor de recorrências na nova versão se deve aos episódios desta 

serem mais curtos, com uma média de duração aproximada de 42 minutos, enquanto que na 

versão original eles apresentam, também em uma média aproximada e contando com as 

atualizações que foram gravadas nos anos 90 e acrescentadas ao final dos episódios, 58,5 

minutos. Cada episódio da versão original tem, portanto, em média, dezesseis minutos e meio 

a mais que cada um da nova versão. Mesmo se não contássemos com as atualizações, ainda 

assim os episódios da versão original seriam maiores, já que as atualizações não costumam 

passar de cinco minutos e não constam em todos os episódios. Esses adendos de atualizações 

foram incluídos em nossa análise, pois eles também trazem recorrências do padrão dualista 

que procurávamos, portanto não havia motivos para deixá-los de fora.Seguem os quadros de 

análise, para melhor visualização.         

 

 

 
COSMOS –  

UMA VIAGEM PESSOAL  

(1980) 

 COSMOS – 
UMA VIAGEM NO ESPAÇO E TEMPO 

(2014) 

Episód. Dualidades Total Episód. Dualidades Total 

1 
1 sintética de contraposição 

1 sintética de contraposição 
2 1 1 sequencial de contraposição 1 

2 
1 sequencial de contraposição 

1 sequencial de contraposição 
2 2 

1 sintética de similaridade 

1 sequencial de similaridade e 

contraposição 

2 

 

3 

1 sequencial de similaridade e 

contraposição 

1 sequencial de similaridade 

1 sequencial de contraposição 

1 sequencial de similaridade e 

contraposição 

1 sequencial de contraposição 

5 3 

1 sequencial de contraposição e 

similaridade 

1 sintética de contraposição 

2 
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4 

1 sintética de contraposição 

1 sequencial de contraposição 

1 sequencial de contraposição 

2 

 
4 

1 sequencial de similaridade 

1 sequencial de similaridade 

1 sintética de contraposição 

1 sintética de similaridade 

 

4 

 

5 
1 sequencial de contraposição 

1 sintética de contraposição 
2 5 

1 sintética de contraposição 

1 sintética de similaridade 
2 

6 

1 sintética de contraposição 

1 sintética de similaridade 

1 sintética de contraposição 

3 6 

1 sequencial de contraposição 

1 sintética de similaridade 

1 sintética de contraposição 

3 

7 

1 sequencial de similaridade e 

contraposição 

1 sequencial de contraposição 

1 sequencial de contraposição 

3 7 
1 sequencial de contraposição 

1 sequencial de similaridade 
2 

8 

1 sintética de similaridade 

1 sintética de similaridade 

1 sintética de contraposição 

3 8 
1 sequencial de contraposição 

1 sintética de similaridade 
2 

9 1 sintética de similaridade 1 9 
1 sintética de contraposição 

1 sintética de contraposição 
2 

10 

1 sintética de similaridade 

1 sintética de similaridade e 

contraposição 

1 sequencial de similaridade 

1 sintética de contraposição 

1 sintética de similaridade 

1 sintética de similaridade e 

contraposição 

6 10 
1 sintética de similaridade 

1 sequencial de similaridade 

2 

 

11 1 sequencial de similaridade 1 11 

1 sequencial de similaridade 

1 sequencial de similaridade 

1 sequencial de contraposição 

3 

12 
1 sequencial de similaridade e 

contraposição 
1 12  0 

13 

1 sequencial de similaridade e 

contraposição 

1 sequencial de contraposição 

1 sequencial de contraposição 

1 sequencial de contraposição e 

similaridade 

1 sequencial de contraposição 

1 sintética de similaridade 

1 sintética de similaridade e 

contraposição 

7 13 1 sintética de contraposição 
1 

 

Total  38 Total  26 

Tabela 2 

 

Como colocado e já explicitado, a sistematização apresentada nos quadros é um 

esforço no sentido de melhor percebermos como poderíamos sintetizar a estratégia 

argumentativa da série, nas duas temporadas, mostrando que essa estratégia, esse discurso 

dual, forma um padrão, pois está presente em quase todos os episódios. Os quadros nos 

ajudam a materializar e, dentro das possibilidades, quantificar o suficiente essa estratégia 

argumentativa para que possamos avançar.Concluída essa etapa, no próximo capítulo vamos, 

em parte, acionar estas dualidades, mas não com a perspectiva fragmentária e quantitativa que 

as abordamos até então, mas sim em um contexto mais holístico, tendo em vista o que 
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podemos extrair, em termos interpretativos, considerando o todo, ou seja, levando em conta 

ideias discutidas ao longo de todos os episódios da série. Ou, em outras palavras, como essas 

dualidades em grande parte se conectam. Para esta interpretação, os conceitos de cotidiano e 

imaginário são fundamentais.   
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3. COSMOS, COTIDIANO E IMAGINÁRIO 

 

 Neste penúltimo capítulo analisamos e interpretamos a estratégia de popularização 

da ciência de Cosmos, em parte, valendo-nos de algumas das dualidades, mas considerando 

umcontexto mais amplo, de forma a buscar maior coesão sobre tudo o que foi anteriormente 

descrito. Se por meio da linguística, no capítulo anterior, buscamos uma desconstrução da 

retórica da série, pormenorizando-a por meio das dualidades descritas, com a proposta de 

mostrar que há uma padronização narrativa que se apresenta em quase todos os episódios, 

neste terceiro capítulo buscamos uma interpretação mais ampla, mais global e com base em 

estudos do cotidiano e do imaginário. Desse modo, detalharemos a relação de “atração e 

repulsa”, com similaridades e contraposições, com que Cosmos lida com o universo das 

crenças, traçando alguns paralelos entre determinadas áreas da ciência e ideias pregadas pela 

religião, pelas superstições e crenças diversas, tendo em vista o modo como a série constrói 

esses paralelos em sua narrativa. O conceito de transcendência histórica, de Michael Shermer, 

nos possibilita propor aquilo que chamamos de “deslocamento da esperança”, que é o modo 

como a série propõe a tecnociência enquanto metanarrativa, como um caminho de esperança a 

ser seguido, nos moldes feitos pela religião há milênios. As crenças e mitos são substituídos 

pelo empreendimento científico enquanto um depositório de esperança.  

 Nossa proposta é mostrar que a série se vale de elementos extraídos do pensamento 

mágico como estratégia de aproximação entre a ciência e o telespectador, e que essa 

aproximação tem o objetivo de “atingir o imaginário” do público amplo (um público global, 

como a série demonstra buscar em diversas passagens) e propor o empreendimento científico 

como um caminho de elevação, trazendo para o campo científico o apelo emocional que os 

mitos possuem no imaginário humano. O destaque são os modos como, por diversas vezes, 

Cosmos aponta a ciência como forma de elevar-se da cotidianidade, de enxergar além, no 

tempo e no espaço, no mesmo sentido que Heller fala de suspensão do cotidiano. O calendário 

cósmico é a principal alegoria narrativa e imagética dessa suspensão.  

 

3.1. A ciência como suspensão do cotidiano 

 A divulgação científica, entendida enquanto uma ponte entre conhecimento 

especializado e público amplo e um conjunto de modos discursivos de circulação dos saberes 

para a popularização da ciência, busca a aproximação entre o conhecimento a ser divulgado e 

seu público-alvo. Na estratégia de aproximação, os elementos do cotidiano exercem um papel 
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importante. Esse tem sido o entendimento a nortear esta pesquisa. Relacionar o saber 

apresentado à cotidianidade dos interlocutores, como forma de “falar a língua deles”, significa 

a apropriação de elementos formadores desse cotidiano como parâmetro dentro do processo 

de comunicação. Esse entendimento perpassa os nossos capítulos de forma elementar.  

 No primeiro capítulo, vimos como, por exemplo, o uso do idioma italiano, em vez 

do latim, por Galileu Galilei, foi importante para a popularização de suas ideias então 

inovadoras (popularização esta que, por sua vez, foi uma das motivações de sua condenação). 

Literalmente, Galileu falou a mesma língua dos cidadãos mais próximos a ele. Vimos ainda, 

por meio de Feyerabend (2007), como as estratégias políticas e de propaganda são 

importantes para a aceitação e consolidação daquilo que se denomina como ciência. No 

capítulo 2, vimos como uma série audiovisual como Cosmos se vale de figuras de linguagem 

para traduzir conceitos abstratos (como um buraco negro) em termos práticos e próximos da 

cotidianidade (buracos de minhoca). Brevemente, descrevemos como as figuras de linguagem 

funcionam no preenchimento de lacunas, que existem, em parte, pela pobreza idiomática, mas 

também pelo distanciamento entre o cidadão comum e certos saberes. Vimos ainda que essa 

estratégia de aproximação, apropriando-se dos elementos do cotidiano, inclui o próprio uso da 

linguagem televisiva e audiovisual, já familiarizada pelo público. Na sociedade imagética do 

século 21, somos seres “entreimagens e entretexto” (ITUASSU, 2016, p. 11). O uso do som e 

das imagens em movimento, assim como de elementos da narrativa, como o conflito, modelos 

de documentário televisivo como o infortainment (visto no primeiro capítulo) são articulados 

em prol de uma promoção e representação da ciência e do discurso da razão. Por fim, ainda 

quanto à apropriação dos elementos cotidianos em busca de uma proximidade com o público, 

veremos neste capítulo como o imaginário, com seus mitos e crenças, é também apropriado 

pelo discurso científico da série, juntamente com o cotidiano.    

 As interfaces com o cotidiano são, entretanto, um pouco mais complexas que 

somente as apropriações de seus elementos visando à aproximação com o público. Com base 

na teoria do cotidiano, de Agnes Heller (2000), há ainda os modos de suspensão da 

cotidianidade – uma forma de mexer com o senso de estabilidade do interlocutor – e de 

retorno ao cotidiano, que resultam na dialética cotidianidade/suspensão. O maior desafio à 

humanidade apresentado atualmente pela comunidade científica é a questão climática e o 

modo como ela nos compele a rever o modus operandi de nossa sociedade de consumo, 

matrizes energéticas etc. É por meio dele que tratamos da suspensão cotidiana na série. Para 

discutir o modo como a série, ao explicar o consenso científico, põe em xeque nossas práticas 

econômicas e cotidianas, recorremos ao conceito de cotidiano proposto por Heller. Para ela, 
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todos nós estamos imersos no cotidiano na medida em que todos os nossos movimentos e 

relações já estão pré-estabelecidos para nós quando chegamos ao mundo. Esse cotidiano 

possui duas características básicas: a heterogeneidade e a hierarquia. Por heterogêneo, Heller 

quer dizer que o cotidiano engloba atividades das mais variadas, como “a organização do 

trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada” (2000, p. 

18) etc. Essas atividades, que consomem as nossas vidas inteiras, seguem uma escala de 

importância hierárquica. Dentro dessa escala, algumas atividades tornam-se mais importantes 

do que outras. Essa hierarquia, porém, não é imutável. Ela se modifica conforme as diferentes 

estruturas econômico-sociais. Isso significa que o protagonismo de determinadas atividades 

pode variar de uma sociedade para outra e de um período histórico para o outro. Assim como 

nas sociedades capitalistas ocidentais o trabalho e o consumo exercem papel predominante em 

nossa cotidianidade, Heller destaca que em outras sociedades o cotidiano se configurou de 

formas variadas. 

(...) Para a população livre da Ática do século V antes de nossa era, 

ocupavam o lugar central da vida cotidiana a atividade social, a 

contemplação, o divertimento (cultivo das faculdades físicas e mentais), e as 

demais formas de atividade agrupavam-se em torno destas numa gradação 

hierárquica (HELLER, 2000, p. 18). 

 

 Outros conceitos importantes de Heller que nos interessam, dentro de sua teoria do 

cotidiano, são os de ser particular e ser genérico. Todo indivíduo é, ao mesmo tempo, um ser 

humano particular e um ser humano genérico. Enquanto o primeiro é a afirmação da 

individualidade, dos interesses e paixões que movem cada um, o segundo é voltado para 

ahumanidade, jamais se orienta para o “eu”, mas somente para o “nós” (2000). Essa dualidade 

existe de forma inconsciente em todo homem e praticamente todos passam a vida sem sair 

desse equilíbrio, imersos que estão em suas vidas cotidianas repletas de atividades comuns: 

arrumar-se para o trabalho, comer, dirigir o carro ou pegar um ônibus para ir de um lugar ao 

outro, constituir família. Heller, entretanto, vê alguns caminhos para a suspensão do cotidiano, 

formas de o indivíduo elevar-se da cotidianidade trivial ampliando seu lado humano-genérico. 

Ela cita os exemplos da arte e da ciência. 

(...) o reflexo artístico e científico rompem com a tendência espontânea do 

pensamento cotidiano, tendência orientada ao Eu individual-particular. A 

arte realiza tal processo porque, graças à sua essência, é autoconsciência e 

memória da humanidade; a ciência da sociedade, na medida em que 

desantropocentriza (ou seja, deixa de lado a teologia referida ao homem 

singular); e a ciência da natureza, graças ao seu caráter 

desantropomorfizador (HELLER, 2000, P. 26). 
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 A série defendepara a ciência um status de conhecimento privilegiado para a 

percepção do mundo e ferramenta essencial do processo de desenvolvimento da humanidade. 

Nesse sentido, a narrativa de Cosmos propõe a racionalidade científica enquanto 

metanarrativa. O trabalho dos cientistas ganha espaço importante, e não somente suas 

descobertas. Com isso, além da série humanizar os cientistas, mostrando seus caminhos 

percorridos, esforços, desejos, equívocos e infortúnios, reforça a dualidade que existe em cada 

indivíduo, que compreende o particular (voltado para o Eu) e o genérico (voltado para o Nós), 

e o rompimento com o cotidiano, possibilitado pelo processo científico. Esse rompimento fica 

claro logo no primeiro episódio da versão original, com Eratósteles, pioneiro na medição da 

circunferência da Terra. 

Foi uma observação que outra pessoa teria facilmente ignorado. Varetas, 

sombras, reflexos em poços, a posição do Sol. Assuntos simples do dia a dia. 

Que importância possível poderiam ter? Mas Eratósteles era um cientista. E 

sua contemplação desses assuntos caseiros mudou o mundo. De certo modo, 

fez o mundo (COSMOS, 1980). 

 

 Assim, a narrativa se propõe a nos mostrar como “a ciência nos dá poder de ver algo 

que os nossos sentidos não conseguem” (COSMOS, 2014), como “a natureza do gênio 

científico é questionar aquilo que o restante de nós não dá importância” (COSMOS, 2014). E 

é por meio do processo científico que concepções de mundo vão sendo postas delado para que 

novos mundos surjam (sejam feitos). Sagan diz que em toda época e cultura há pressões para 

se submeter aos preceitos prevalecentes. Mas também há “os que valorizam a verdade, que 

registram fielmente a evidência. As gerações futuras estão em débito com estes” (COSMOS, 

1980). Enquanto a ciência desgasta perspectivas predominantes nas diferentes épocas, 

rompendo com o senso comum, ela reitera seu caráter desantropocentrizador e 

desantropomorfizador, destacados por Heller (2000), Mas, ao mesmo tempo em que desfaz 

perspectivas, estabelece perspectivas novas. Portanto, após fazer a suspensão do cotidiano, a 

produção científica faz um movimento de retorno à cotidianidade, o que também é apontado 

por Heller. De acordo com a autora, “toda grande façanha histórica concreta torna-se 

particular e histórica precisamente graças ao seu posterior efeito na cotidianidade” (2000, p. 

27). José Paulo Netto aborda esse aspecto, ao analisar conceitos de Heller e Lukács. 

O retorno à cotidianidade após uma suspensão (seja criativa, seja fruidora), 

supõe a alternativa de um indivíduo mais refinado, educado (justamente 

porque se alçou a consciência humano genérica); a vida cotidiana parece 

ineliminável e inultrapassável, mas o sujeito que a ela regressa está 

modificado. A dialética cotidianidade/suspensão é a dialética da 

processualidade da constituição e do desenvolvimento do ser social (NETTO 

2007, p. 70). 
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 Cosmos reforça o caráter transformador do empreendimento científico e narra 

grandes descobertas que quebraram paradigmas e estabeleceram novos conceitos, que fizeram 

os movimentos de suspenção e retorno à cotidianidade. Podemos citar a refutação do 

geocentrismo, feita ao longo de gerações de cientistas, e a teoria da evolução. No primeiro 

exemplo, a Terra foi retirada do papel protagonista de centro do universo; no segundo, o 

homem se viu como um processo de metamorfose constante e não mais como um projeto 

acabado e definido de um criador. Em ambos os casos, essas teorias desafiaram alicerces, 

principalmente religiosos, mexeram com “nosso senso infantil de centralidade no universo” 

(DRUYAN, 2014). Como já citado no primeiro capítulo, a refutação do geocentrismo e, mais 

tarde, do criacionismo, foram os dois primeiros dos grandes confrontos entre ciência e 

religião, segundo Lazorthes (1993), sendo que o terceiro estaria relacionado às questões 

reprodutivas (aborto, células-tronco...). Pelo mesmo raciocínio, Pinker (2018) fala em 

incompatibilidades entre ciência e religião, mantendo contagem semelhante a de Lazorthes: 

“desde Galileu e o julgamento do macaco Scopes37, até as pesquisas com células-tronco e as 

mudanças climáticas38” (PINKER, 2018, p. 52)  

 Tyson ressalta que “nosso senso de estabilidade da Terra é uma ilusão por nossas 

vidas durarem tão pouco” (COSMOS, 2014). A série aplica esse efeito da suspensão cotidiana 

deslocando o espectador de sua própria escala de tempo e espaço. Ao representar visualmente 

imensidões espaciais e como a Terra ocupa uma posição periférica na Via Láctea, uma das 

bilhões de galáxias existentes, mostra a pequeneza de cada um a bordo de um “pequeno lar 

planetário”. A melhor alegoria dessa suspensão de espaço e tempo é o calendário cósmico 

(imagens 8, 9 e 10), um recurso gráfico e didático utilizado por Sagan na versão original e 

mantido na versão de 2014. Esse recurso é recorrente em inúmeros capítulos, com destaque. 

No calendário cósmico são condensados os 13,8 bilhões de anos que separam a atualidade do 

Big Bang: a explosão passa a ser a primeira hora do dia 1º de janeiro do calendário. Desse 

modo, cada mês do calendário representa cerca de 1 bilhão de anos, e cada dia representa 

                                                 
37 O autor se refere ao julgamento de um professor de ensino médio, John Scopes, no Tenesse (EUA), por 

ensinar a teoria da evolução, enquanto a lei estadual proibia a divulgação de ideias contrárias ao criacionismo. O 

caso ocorreu em 1925.   
38 Interessante destacar que, embora Steven Pinker posicione a questão das mudanças climáticas como mais um 

round do confronto entre ciência e religião, a própria série Cosmos, que de forma padrão contrapõe ciência e 

crença no conflito narrativo, não faz a mesma leitura do autor. Pinker exemplifica o que diz por meio de 

estatísticas que apontam os republicanos conservadores (mais ligados a uma direita cristã) como os principais 

negacionistas climáticos dentre os grupos políticos nos EUA: “O que prediz uma negação das mudanças 

climáticas causadas pelo homem não é o analfabetismo científico, mas a ideologia política. Em 2015, 10% dos 

republicanos conservadores concordaram que a Terra está ficando mais quente por causa da atividade humana 

(...), em comparação com 36% dos republicanos moderados, 53% dos independentes, 63% dos democratas 

moderados e 78% dos democratas liberais” (PINKER, 2018, p. 420).    
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cerca de 40 milhões de anos. Uma forma de condensar visualmente todo oceano de tempo, 

levando em conta a vastidão espacial, que moldou o mundo como nós o percebemos hoje, e 

mostrar que esse mundo não foi sempre assim. Para Druyan, deslocar o homem comum de 

sua percepção da escala de tempo e espaço é fundamental, pois “se você chegar com respostas 

que não fazem ajustes à escala de tempo e espaço que nos encontramos, isso é a mais pura 

falta de imaginação”(2014). 

 Na perspectiva de Cosmos, no momento atual, o desafio da comunidade científica 

reside na questão do aquecimento global e seu potencial de destruição. Como estratégia de 

convencimento sobre a gravidade do problema, Cosmos usa a perspectiva do calendário 

cósmico para destacar como o homem tem alterado de forma radical o ambiente da Terra em 

um período bastante curto, se comparado com a idade do planeta. De acordo com as medições 

feitas em geleiras, que concentram amostras da atmosfera de diferentes períodos da Terra, o 

dióxido de carbono na atmosfera, que nunca havia subido mais de três centésimos de 1% nos 

últimos 800 mil anos, está, atualmente, 40% acima do registrado antes da Revolução 

Industrial, momento significativamente recente de nossa história dentro do calendário 

cósmico. Há, assim, uma suspensão da perspectiva de tempo do homem comum ao se afirmar 

que “estamos jogando gases de efeito estufa em nossa atmosfera a um ritmo que não foi visto 

em 1 milhão de anos. E o consenso é que estamos desestabilizando nosso clima”. (COSMOS, 

2014, ep 12). 

 

Imagem 8: Calendário cósmico na primeira versão: tudo que o ser humano  

já fez está resumido ao ponto luminoso no canto inferior direito do mês de dezembro. 

 

Fonte: Cosmos (1980) 
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Imagem 9: Calendário cósmico completo na nova versão: Big Bang no canto  

superior esquerdo (janeiro) e os dias atuais no canto inferior direito (dezembro) 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

Imagem 10: Tyson caminha pelo dia 31 de dezembro do calendário cósmico 

 

Fonte: Cosmos (2014) 

 

 Há também, com frequência, suspensão da perspectiva de espaço, quando se 

trabalha com imagens espaciais da Terra, reforçando o quanto ela e pequena, se vista do 

espaço, e como ela é um organismo vivo e ecologicamente integrado, a despeito das fronteiras 

geopolíticas criadas pelas nações. Reforçando o modo como avanços científicos mudam a 
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percepção de nós mesmos, Tyson destaca um legado pouco ressaltado da corrida aeroespacial 

que marcou a Guerra Fria, o de que, por meio dela, pudemos olhar para nós mesmos e termos 

a dimensão de nossa fragilidade, de um ponto de vista que antes não podíamos nos enxergar: 

com as imagens espaciais da Terra (COSMOS, 2014).  

 Tyson diz que “a conquista humana mais mítica de todas veio em nosso pior 

momento” (COSMOS, 2014, ep 12). Ele se refere à chegada do homem à Lua durante a 

Guerra Fria. As missões à Lua foram uma extensão da corrida armamentista entre os dois 

principais países. Desse modo, a série extrai um efeito positivo de algo negativo. Frases de 

Jonh Kennedy junto às imagens mostram que a corrida espacial é retratada do ponto de vista 

americano, ainda que a série pareça evitar comparações entre as potências da época. Tyson 

ressalta que o famoso discurso do presidente americano exaltava a demonstração de grandeza 

do país, mas que ele não abordou os objetivos científicos da viagem. Foi um discurso 

eminentemente político. “Mas aconteceu algo engraçado conosco em nosso caminho para a 

Lua: olhamos para trás e descobrimos outro mundo, o nosso próprio” (COSMOS, 2014, ep 

12). Pela primeira vez os terráqueos viram o seu planeta, em uma perspectiva elevada, 

privilegiada. A imagem da Terra, a partir dali, seria popularizada (imagem 11). Entraria para a 

bacia semântica do imaginário, ou, melhor dizendo, para o repertório imagético da 

conscientização ambiental. Essa sequencia de Cosmos é um exemplo literal da ciência 

enquanto suspensão do cotidiano. O modo como essas imagens são trabalhadas e o seu 

significado para a construção da consciência ambiental atual são marca e legado do trabalho 

de Sagan como divulgador científico. Sorlin (2009) remonta o desenvolvimento da narrativa 

do ambientalismo lembrando a contribuição de Sagan. 

De forma simplificada, essa narrativa compreende uma pequena escala do 

processo de formação da sociedade ocidental, em que ideias crescem na 

ciência e iluminismo e, com o tempo, se solidificam em políticas dos 

representantes de estado, finalmente culminando no Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Os elementos base 

dessa narrativa são a Primavera Silenciosa (1962), de Rachel Carson, a 

Apollo 8, com a transmissão da tripulação e da imagem verde e azul da 

Terra, no Natal de 1968, que resultou na visão do planeta como a “spaceship 

Earth”, depois popularizada na televisão por Carl Sagan, na década de 1980 

(SÖRLIN, 2009, p. 238. Tradução nossa)39. 

 

                                                 
39 Much simplified, this narrative reads as a small scale version of the Bildungsroman of Western society, where 

insights grow handsomely out of science and enlightenment and, with time, mature into the politics of Prime 

Ministers and their science advisors, finally culminating in the IPCC. The building blocks of this narrative are 

Rachel Carson’s Silent Spring (1962), the Apollo 8 and the Christmas 1968 crew image of the green-blue Earth 

and the ensuing image of ‘spaceship earth’. 1 The latter was popularized on television by Carl Sagan in the 

1980s 
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Imagem 11: imagem popularizada do planeta Terra, frequente nas duas versões 

 

Fonte: Cosmos (2014) 

 

 Sintetizando, podemos dizer que a série retrata a ciência enquanto possibilidade de 

suspensão do cotidiano (um modo do homem se elevar e enxergar além do imediato ao seu 

redor) de uma forma dupla: primeiro, ao abordar os modos como a própria ciência, produzida 

por aqueles que enxergaram além das convenções de suas épocas, gerou efeitos 

transformadores; segundo, por meio de suas alegorias narrativas (as da própria série), 

enquanto uma produção artística audiovisual, como, por exemplo, o calendário cósmico, que 

busca exatamente fazer com que o telespectador quebre a barreira de sua “curta” expectativa 

de vida e seu “curto” horizonte geográfico, assumindo escalas bem maiores de tempo e espaço 

e pensando nos problemas e desafios do mundo a partir dessas escalas.   

 Ao focar no método científico, a narrativa repete que novas comprovações devem 

ser levadas em consideração para abertura de novas perspectivas ou mudanças de paradigmas 

– quando dados novos refutam os antigos. Isso, conforme a narrativa da série, é um dos 

pilares do empreendimento coletivo chamado ciência. Ao tratar das mudanças climáticas 

como resultante das atividades do homem, a série aponta para uma rota de colisão entre 

nossas atividades econômicas e a preservação ambiental, o embate entre lucro e 

sustentabilidade. Na versão original, isso é expressamente destacado na voz de Sagan, ao 

afirmar que “a nossa geração tem que escolher o que ela valoriza mais: lucros de curto prazo 
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ou habitabilidade de longo prazo?” (COSMOS, 1980, ep 4). Na nova versão, a fala de Tyson 

segue a mesma direção, destacando que os atuais sistemas econômicos foram desenvolvidos 

quando tudo na natureza parecia infinito e, assim, não havia a percepção do quanto a Terra é 

“um organismo minúsculo” (Cosmos, 2014, ep 12). Além disso, repete Sagan ao destacar que 

tais sistemas têm um aspecto comum ao buscarem o lucro no curto prazo. Do 

desenvolvimento desses sistemas aos dias atuais de perigo climático, houve novas 

descobertas, que precisam ser levadas em conta em nosso cotidiano, na busca por novos 

rumos e pela adaptabilidade.  

 Mas, apesar da crítica, a série não se aprofunda em teorias econômicas ou faz a 

defesa da superação do capitalismo, por exemplo. As mudanças propostas para nossas práticas 

cotidianas e econômicas focam, principalmente, na substituição de nossas matrizes 

energéticas. A série destaca as energias solar e eólica como o caminho para o abandono dos 

combustíveis fósseis, afirmando que se conseguíssemos aproveitar 1% da energia dos ventos 

na Terra, teríamos energia suficiente para abastecer toda a nossa civilização. Sobre o potencial 

do Sol como nossa fonte, Tyson ressalta que mais energia solar atinge a Terra em uma hora 

do que toda energia que nossa civilização consome em um ano inteiro. Números abundantes, 

dispostos de forma comparativa justamente para impressionar, ou seja, como estratégia de 

convencimento e/ou chamada para mudanças de rumos. “Tudo depende do que valorizamos e 

se conseguimos reunir a vontade de agir” (COSMOS, 2014, ep 12). A ciência, em Cosmos, é 

apontada como uma ferramenta que ajuda o homem a analisar o mundo e a se adaptar, ao 

mundo e às eventuaismudanças, em busca da autopreservação. As propostas de modificação 

do cotidiano (substituição das matrizes energéticas) são o empreendimento científico 

retornando à cotidianidade após a suspensão, como descrito por Netto (2007). O 

empreendimento científico, em Cosmos, incluída a dialética cotidianidade/suspensão, é a 

arma principal em busca de adaptabilidade e, por fim, sobrevivência. Heller, no contexto da 

Guerra Fria, destaca ainda o perigo da aniquilação de nossa própria história e a necessidade de 

busca por alternativas. Algo que pode ser transposto também para o perigo climático. 

A humanidade dispõe hoje, pela primeira vez, de meios – as bombas 

atômicas e de hidrogênio – com os quais pode interromper essa continuidade 

e aniquilar sua própria história. Por conseguinte, a aniquilação de nossa 

história – isto é, de nossos valores – é indubitavelmente uma alternativa 

existente na atualidade; (...) Essa é a única alternativa na qual – pelo menos 

para a nossa história, não há ressurreição possível. Por isso, encontra-se no 

próprio centro de nossa época a palavra de ordem de lutar contra essa 

alternativa” (HELLER, 2000, p. 14). 
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3.2. Ciência e imaginário 

 Exposta a questão da suspensão cotidiana e do retorno à cotidianidade, traremos 

então alguns conceitos de imaginário e o modo como Cosmos o aborda. A frase que 

consideramos chave para apontar a intenção da série de utilizar-se do imaginário como forma 

de aproximação, de cativar as pessoas, está no último episódio da versão original. Como já foi 

abordado no primeiro capítulo desta pesquisa, Sagan, ao remontar a história da Biblioteca de 

Alexandria e sua destruição, diz que “a ciência jamais capturou a imaginação da multidão.” 

Apesar do discurso iluminista de vitória da razão sobre as “trevas” e a superstição, o fato é 

que  as crenças, lendas, superstições e religiões institucionalizadas ainda são uma realidade 

marcante na vida da maioria das sociedades no planeta e, em frases como essa, o divulgador 

científico mostra que, em certa medida, a ciência, ou melhor dizendo, grande parte daqueles 

que se reconhecem como integrantes do campo científico e imbuídos de sua popularização, 

ressente-se, sente o peso de não possuir o mesmo impacto no imaginário e as mesmas 

estratégias de persuasão que as crenças religiosas. A ciência moderna possui 

aproximadamente quatro séculos e meio, enquanto as religiões existem há milhares de anos. 

Seus primórdios são de difícil precisão. Como competir com estrutura de pensamento e 

zeitgest tão remotos e profundamente arraigados na espécie humana? 

 Palavras como “imaginação” e “imaginário” são utilizadas com frequência no nosso 

cotidiano e de forma indiscriminada. Por isso, cabem aqui algumas demarcações conceituais. 

Para além da ideologia e da cultura, o imaginário opera na profundidade dos modos das 

sociedades verem o mundo e estarem no mundo. Por isso, “a sociologia do imaginário se quer 

uma sociologia das profundezas, que procura alcançar as motivações profundas, os circuitos 

dinâmicos que subjazem e animam as sociedades humanas” (LEGROS et tal. 2007, p. 9). O 

imaginário agrega elementos díspares, racionais e não racionais, estabelecendo relação direta 

com estruturas cognitivas. É nesse sentido, buscando a profundidade das visões de mundo e 

formas de raciocínio, que Legros, Monneyron, Renard e Tacussel (2007) justificam a 

necessidade e importância dos estudos sobre o imaginário e veem nesses estudos uma forma 

de se ir além de uma racionalidade supostamente superficial, que não daria conta de tratar de 

todas as questões do pensamento humano. Para os autores, “o cognitivismo parte do postulado 

do homo rationalis e não do homo imaginans, interessando-se pela racionalização das crenças 

e não pelo seu enraizamento arquetipal” (LEGROS et al. 2007, p. 10). Ao posicionar as 

representações coletivas e as crenças no coração do social, a sociologia do imaginário seria o 

contraponto à essa racionalização supostamente superficial.  
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 Ao contestar a ideia de “um pensamento mítico que seria primitivo, pré-lógico, 

inferior ao pensamento racional” (Ibid), a sociologia do imaginário adota proposições que 

parecem contrariar a promoção do pensamento racional feito por Sagan, Druyan, Tyson e cia. 

Para Cosmos, a ciência moderna gerou avanços inegáveis e ela está intrinsecamente ligada a 

um processo de racionalização do pensamento, que se deu com a superação de amarras 

produzidas pelo misticismo, pela religião calcada em uma fé que nega as evidências. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que a série constrói esse discurso da vitória da razão, e, mais 

que isso, delineia a própria noção do que é razão, sua construção narrativa audiovisual vale-se 

a todo o momento do arquétipo do pensamento mítico, do modelo do pensamento mágico 

como estratégia de persuasão, reconhecendo assim a relevância do imaginário, do pensamento 

pré-lógico. Isso é exemplificado e mensurado, como já vimos, no capítulo 2 e nos anexos, por 

meio de Bakhtin (1997), com o tanto que a série usa o gênero discursivo religioso, com seus 

tipos relativamente estáveis. Neste caso, estamos falando do uso do conteúdo temático, 

construção composicional e estilo verbal: a seleçãooperada nos recursos da língua (lexicais, 

fraseológicos e gramaticais).  

 No entanto, mais do que isso, a série vale-se de toda a carga poética e emotiva que o 

uso do pensamento mágico e religioso acarreta. Isso significa dizer que, para a promoção do 

discurso da razão, Cosmos usa, paradoxalmente, a emoção e também estruturas do 

pensamento mítico pré-lógico. Uma forma de atingir o imaginário, de fundir a ciência e a 

racionalidade científica ao imaginário popular global valendo-se de seus arquétipos. É a 

aposta de que, se o universo dos mitos pode impulsionar a vida dos homens e das sociedades, 

a ciência também pode, valendo-se de caminhos semelhantes. Uma aposta de que é possível 

seduzir para o uso do método científico, para a busca pelas evidências. Russel parece ilustrar 

o modo como a série propõe a ciência enquanto experiência emancipatória para o homem, ao 

dizer que “o hábito de basear as convicções em provas, conferindo-lhes apenas o grau de 

certeza que a prova justifique, curaria, se se tornasse geral, a maior parte dos males de que o 

mundo sofre” (1972, p. 7).    

 É esse paradoxo contido na própria linguagem da série que nos impele e nos 

compete a utilizar os estudos do imaginário (além de um escopo de autores de matrizes 

distintas entre si). Sem falar do imaginário, não seria possível aprofundar-se nas questões 

dialógicas de Cosmos: a forma discursiva que aproxima ciência e religiosidade, que impregna 

o discurso científico de uma espiritualidade, que fala da razão com emoção. O imaginário “é 

um fenômeno coletivo, social e histórico” (LEGROS et tal. 2007, p. 10). A perspectiva do 

imaginário na análise de um objeto audiovisual de popularização da ciência com forte apelo 
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retórico – tanto no texto quanto nas imagens e até em outros aspectos, como na trilha sonora, 

por exemplo – é muito importante, pois “a vida dos homens e das sociedades é, 

constantemente, submetida aos impulsos imaginários, às imagens encarnadas nas artes 

(pictoriais, cinematográficas etc) e nas construções mentais, coletivas e individuais” (Ibid). 

Aqui, os autores aproximam questões cognitivas à produção artística, mais especificamente à 

pintura e a produção cinematográfica. Tudo sendo perpassado pelo imaginário, alimentando-o 

e sendo alimentado por ele. Podemos, seguramente, estender a fala de Legros (et tal) das artes 

cinematográficas à produção televisiva, inclusive no que tange à parte cognitiva, às estruturas 

mentais.  

 Pierre Bourdieu (1997), em sua análise sobre o modus operandi e os impactos da 

televisão, faz uma aproximação entre a TV e as estruturas mentais. Ainda  que mais voltado 

para o telejornalismo do que para o documentário televisivo, Bourdieu chama a atenção para o 

potencial que a TV tem de impactar as estruturas mentais, embora, em sua avaliação, esse 

potencial seja represado por questões comerciais e mercadológicas, que fazem com que a TV 

muito mais se adeque ao sistema do que tente subverte-lo. Para ele, assim como há revoluções 

que atingem as bases materiais da sociedade, há também revoluções simbólicas, que são  

Realizadas pelos artistas, cientistas ou grandes profetas religiosos (...) que 

atingem as estruturas mentais, isto é, que mudam as nossas maneiras de ver e 

de pensar. No domínio da pintura, esse é o caso de Manet, que subverteu 

uma oposição fundamental, uma estrutura sobre a qual se baseava todo o 

ensino acadêmico. (...) Se um instrumento tão poderoso quanto a televisão se 

orientasse, um pouquinho que fosse, para uma revolução simbólica desse 

tipo, eu lhes asseguro que se apressariam em detê-la (BOURDIEU, 1997, p. 

64). 

 

 Juremir Machado da Silva (2012) discute com mais profundidade a questão do 

quanto a televisão, assim como outros veículos de comunicação, impactam nossas estruturas 

mentais. Segundo ele, “os imaginários difundem-se por meio de tecnologias próprias, que 

podem ser chamadas de tecnologias do imaginário” (2012, p. 8) Essas “tecnologias do 

imaginário” incluem os veículos que disponibilizam o audiovisual, como a TV, o cinema, a 

internet, a Netflix, além de outros, audiovisuais ou não. “As tecnologias do imaginário são 

dispositivos de intervenção, formatação, interferência e construção das ‘bacias semânticas’ 

que determinarão a complexidade dos ‘trajetos antropológicos’ de indivíduos ou grupos” 

(SILVA, 2012, p. 20).  

As tecnologias do imaginário são, portanto, dispositivos (elementos de 

interferência na consciência e nos territórios afetivos aquém e além dela) de 

produção de mitos, de visões de mundo e estilos de vida. Mas não são 

imposições. Na ‘sociedade do espetáculo’, em que tudo é mediado por 

tecnologias de contato, por instrumentos de aproximação massiva, as 
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tecnologias do imaginário buscam mais do que a informação (mitologia do 

jornalismo): trabalham pela povoação do universo mental como sendo um 

universo de sensações fundamentais (SILVA, 2012, p. 22). 

 

 Para Silva, rádio, cinema e televisão seriam “tecnologias pesadas e poluentes do 

imaginário” (2012, p. 67), pois estariam ligados às lógicas de produção em larga escala, 

hegemônicas e homogeneizantes, apenas com algumas ressalvas. “Se o rádio ainda conserva 

espaços artesanais, o cinema e a televisão empurraram a produção simbólica ao seu apogeu 

industrial. Trata-se da produção simbólica em escala planetária, interpelando e provocando 

todos os ecossistemas culturais” (Ibid). Mas também há ressalvas quanto à televisão, mais 

especificamente quanto às TVs a cabo. Se a TV é, por excelência, industrial, a evolução 

tecnológica que faz surgir os canais a cabo e digital “conduz ao pós-industrial, com a 

proliferação de canais segmentados, comunitários, políticos, culturais, pedagógicos, 

universitários etc.” (SILVA, 2012, p. 68). É por esse caminho que, em grande parte, são 

veiculadas as peças audiovisuais documentais como Cosmos, que aqui conceituamos como 

“infotainment”, “documentário científico pós-moderno” ou, literalmente, “documentário 

cabo”, como propõe Ramos (2008).  

As tecnologias do imaginário ora se apresentam como meios (rádio, 

televisão), ora como procedimentos, técnicas ou disciplina (publicidade) ou, 

finalmente, como formas de expressão (literatura). (...) A mídia (informação, 

arte e entretenimento) reúne todas as características das tecnologias do 

imaginário (SILVA, 2012, p. 69). 

 

 Para Maffesoli (2001), o imaginário tem algo de imponderável: “é o estado de 

espírito que caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente racional, sociológico ou 

psicológico” (2001, p. 75), trazendo consigo um “certo mistério da criação ou da 

transfiguração” (Ibid). Embora guarde relações com a cultura e a ideologia, há algumas 

demarcações. Maffesoli diferencia o imaginário da cultura, já que esta pode ser identificada 

com mais precisão, seja por meio de grandes obras, no sentido restrito do termo - teatro, 

literatura, música – e no sentido amplo e antropológico – os fatos da vida cotidiana, as formas 

de organização de uma sociedade, os costumes, as maneiras de se vestir e de se produzir etc. 

Maffesoli também pontua as diferenças entre imaginário e ideologia, no sentido de que esta é 

mais passível de racionalização, enquanto o imaginário, embora também apresente um 

elemento racional, tem parâmetros como o onírico, o lúdico, a fantasia, o afetivo, o não-

racional, o irracional, “as construções mentais potencializadoras das chamadas práticas” 

(MAFFESOLI, 2001, p. 77). O imaginário 

Encarna uma complexidade transversal. Atravessa todos os domínios da vida 

e concilia o que aparentemente é inconciliável. Mesmo os campos mais 
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racionais, como as esferas política, ideológica e econômica, são recortados 

por imaginários. O imaginário tudo contamina (MAFFESOLI, 2001, p. 78). 

 

 Maffesoli, ao destacar aspectos paradoxais do imaginário, aponta os caminhos para a 

reflexão sobre a série Cosmos e seu discurso poético, emotivo e espiritualista sobre ciência. 

Há em sua narrativa audiovisual justamente essa conciliação do inconciliável. A fala científica 

se funde dialogicamente a outras, em uma complexidade transversal. A razão se vale da 

emoção para conquistar adeptos. “Para além da argumentação, persuasiva, impõe-se a 

sedução, ou seja,a emoção” (Ibid). Com sua promoção do racionalismo científico e iluminista 

visando falar diretamente com as estruturas arquetipais pré-lógicas da audiência global, 

Cosmos é um exemplo bem acabado do que Maffesoli diz sobre o modo como os modernos se 

veem obrigados, com frequência, a reconhecer a força do imaginário em campos considerados 

racionais por excelência (2001). É o caso do campo científico. Legros, Monneyron, Renard e 

Tacussel defendem que ciência e imaginário só são antitéticos em um racionalismo estreito e 

que a história da ciência mostra o quanto de devaneio, imaginação e poesia impulsionaram 

descobertas científicas. Exemplos como os de Isaac Newton, o último dos mágicos, conforme 

ele é descrito no primeiro capítulo desta pesquisa e na nova versão de Cosmos, mostram isso. 

Assim como a história da química, nascida da alquimia, e da astronomia, nascida da 

astrologia.  

O químico alemão Auguste Kekulé (...) teve, em 1866, um sonho em que ele 

viu os átomos de carbono se sobreporem a uma serpente que mordia a 

própria cauda. Ele tirou daí a ideia da estrutura em anel da molécula de 

benzeno (LEGROS et al. 2007, p. 225). 

 

 A imaginação guarda motivações simbólicas que impulsionam técnicas e 

descobertas científicas. Moles (1980 apud LEGROS et al. 2007) fala em “mitos dinâmicos”, 

que seriam algumas dessas motivações simbólicas e seus reflexos no desenvolvimento 

tecnocientífico. Ele propõe uma lista não-exaustiva de 20 mitos dinâmicos. Dentre eles, estão 

o mito de Ícaro, que levou ao desenvolvimento da aeronáutica e da astronáutica; o mito de 

Babel, que motivou a procura de uma língua universal e (mais recentemente) máquinas de 

tradução; o mito da pedra filosofal e o poder de transmutar a matéria (o domínio dos átomos); 

o mito do elixir da vida e a busca pela eterna juventude (e aqui pode-se incluir muita coisa da 

medicina e da estética); o mito da geração artificial, que levou à reprodução clinicamente 

assistida e à clonagem; o mito do homem ubiquitário e as técnicas que possibilitam que uma 

pessoa possa estar, simultaneamente, em vários lugares, como as telecomunicações e a 

internet. Cosmos explora direta e indiretamente a ideia dos mitos dinâmicos. Por ser não-

exaustiva, à lista de Moles outros mitos dinâmicos são acrescentados por Legros, Monneyron, 
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Renard e Tacussel, como viagem no tempo, comunicação telepática, comunicação com os 

animais e encontros com extraterrestres (2007).  

Os mitos dinâmicos são observáveis, de forma indireta, pela expressão nas 

lendas tradicionais ou modernas, nos planos de desenvolvimento da pesquisa 

científica, na publicidade, na prospecção futurológica e nas histórias de 

ficção-científica (LEGROS et al. 2007, p. 227). 

 

 Inspirados nos mitos dinâmicos e nos modos em que Cosmos estabelece relações 

dialógicas entre ciência e pensamento mágico, podemos estabelecer um quadro (também não-

exaustivo) com algumas correlações entre áreas e inventos da ciência e crenças que povoam o 

imaginário (tabela 3), com base nas propostas de seus episódios. Em parte, essas correlações 

estão direta ou indiretamente descritas em nossa decupagem técnica constante nos anexos e 

baseadas nos conceitos e método de análise apresentados no capítulo 2. A diferença é que, 

enquanto a decupagem é minuciosa e fragmentada, até porque nossa proposta com ela foi 

expor uma mensuração e mostrar que a exploração das dualidades é algo constante na maioria 

dos episódios e não algo que aparece em dois ou três deles, este quadro é mais contextual, 

levando em conta não fragmentos, mas um entendimento mais amplo da série, com uma visão 

do todo, do modo como os episódios se relacionam. Aqui estão incluídos não só mitos 

dinâmicos, nos termos estritamente pensados por Moles, Legros e cia, mas também outras 

correlações simbólicas que a série se utiliza.  

 

CIÊNCIA PENSAMENTO MÁGICO 

Radiodifusão Projeção astral 

Escrita 

 

Comunicação com os mortos: falar com eles e 

ouvi-los  

Fotografia Comunicação com os mortos: vê-los 

Deus Cosmos 

Identificação das leis da natureza Predição do futuro 

Eternidade; céu; paraíso Povoar os planetas 

Autodestruição  Inferno; purgatório 

Leis da física Mandamentos 

Arqueologia; linguística; astronomia Ufologia 

Química Alquimia 

Astronomia Astrologia 

Desenvolvimento da indústria 

aeroespacial (foguetes) 
Crença nos marcianos 

Física quântica 

 

Paranormalidade; exoterismo transcendental em 

geral 

Tabela 3 

  

 A primeira correlação, radiodifusão/projeção astral, é feita no episódio 10 da nova 

versão, que nos apresenta o trabalho de Michael Faraday com o uso da eletricidade e como a 
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mesma possibilitou a radiotransmissão. Por sua vez, essa radiotransmissão alterou nossa 

noção de tempo e espaço, projetando a nossa consciência para lugares onde o nosso corpo 

físico não está. “O uso dos meios técnicos dá aos indivíduos novas maneiras de organizar e 

controlar o tempo e o espaço para os próprios fins. (...) Pode também aprofundar o impacto 

com que os indivíduos experimentam as dimensões de espaço e de tempo na vida social” 

(THOMPSON, 2002, p. 29). É como se a consciência passasse a ir além das limitações físicas 

corporais. A tecnologia “transformou a civilização humana, de um conjunto de vilarejos, vilas 

e cidades, em um organismo que se intercomunica, nos ligando à velocidade da luz uns aos 

outros e a todo o cosmo” (COSMOS, 2014, ep 10). 

 A escrita é uma forma de se comunicar com os mortos. Podemos, por meio dela, 

tanto ouvir aqueles que já se foram quanto deixar nossa mensagem para os que ainda virão. 

Nesse processo, forma-se um repositório que passa a funcionar com uma memória coletiva. É 

o caso das bibliotecas. Sagan mostra a biblioteca pública de Nova Iorque. O local está cheio 

de mensagens que nossos antepassados nos deixaram. “Através de um milênio, um autor fala 

clara e silenciosamente dentro da nossa cabeça. Diretamente a nós” (COSMOS, 1980, ep 10). 

A outra correlação que também se caracteriza como um mito dinâmico de comunicação com 

os mortos é a fotografia, que captura e “eterniza” a imagem daqueles que partiram. “Se 

pensarmos bem, a fotografia é uma forma de viajar no tempo” (COSMOS, 1980, ep 4), diz 

Tyson, à frente de uma fotografia de William Herschel. “Este homem está nos olhando 

através dos séculos. Um fantasma preservado pela luz.” (Ibid). 

 “O cosmos é tudo que existe, que já existiu e que sempre existirá”. Está é a primeira 

frase pronunciada logo no início do primeiro episódio da primeira versão. O trecho é 

retomado, novamente na voz de Sagan, para abrir também o primeiro episódio da segunda 

versão. A ideia de eternidade, de algo que transcende ao tempo, é semelhante à noção de Deus 

cunhada por algumas das principais religiões do mundo, como, por exemplo, o cristianismo. 

Nisso consiste a nossa correlação cosmos/Deus. O modo como nos inter-relacionamos com o 

cosmos é tratado nas mesmas perspectivas de linguagem que religiões fazem com o homem e 

Deus. Ao dizer que o “cosmos formatou nossa evolução e nossa cultura” (COSMOS, 1980, ep 

1), Sagan se apropria dessa linguagem, ainda que difira das religiões no que tange a uma 

intencionalidade (do cosmos), pois trabalha com a hipótese de um universo indiferente ao ser 

humano, o que difere da ideia de um Deus que nos guia. Deus, para a maioria das religiões, 

não é indiferente a nós. Pelo contrário. Ele rege, em grande parte, nossas vidas. Dizer que “o 

cosmos também está dentro de nós, somos feitos de material estelar e somos um caminho para 

o cosmo conhecer a si mesmo” (Ibid) é como dizer que Deus fez o homem a sua imagem e 
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semelhança, que o homem  é parte de Deus e que Deus está no homem. Sagan propõe que o 

cosmos conhece a si mesmo por meio de nós, pois, da poeira de estrelas que produziu os 

primeiros organismos vivos unicelulares na água aos dias atuais, o Homo sapiens 

desenvolveu-se e desenvolveu a inteligência da qual se utiliza para entender e desvendar os 

mistérios do cosmos que o gerou. 

 A correlação leis da física/mandamentos é feita por Sagan, no episódio 8, e por 

Tyson, no 6. Frases como “tu não deves viajar mais rápido do que a luz” usam a mesma 

inflexão verbal que mandamentos bíblicos e são, também, apresentadas como “mandamentos” 

por ambos os divulgadores, o que torna óbvio, por meio da estilização, o recurso dialógico e a 

fusão dos gêneros textuais, recursos linguísticos que são as ferramentas para que se explore o 

simbolismo. Ainda a linguística, juntamente com a astronomia, é abordada, no episódio 12, 

em comparação com a ufologia. Enquanto esta é uma tentativa de contato com civilizações 

alienígenas desconhecidas no espaço, por meio da linguística, como no trabalho de 

egiptólogos como Jean-François Champollion, europeus do século 19 puderam compreender a 

cultura do Egito antigo. Champollion conectou civilizações distantes não no espaço, mas no 

tempo, aproximando os europeus do século 19 dos egípcios da Antiguidade. Podemos 

estender esse entendimento também à arqueologia, por exemplo, abordada em alguns 

episódios. 

 A correlação química/alquimia, assim como a astrologia/astronomia (que veremos 

em detalhes mais adiante), é uma das mais representativas sobre o período de transição entre a 

Idade Média e o Iluminismo, passando pelo Renascimento. Newton, no episódio 3 da segunda 

versão, é descrito como “um místico apaixonado”, que tentou experimentos na alquimia, para 

“converter metais ordinários em prata e ouro e talvez até fazer o elixir da vida, a chave da 

imortalidade.” (2014). Na perspectiva de Cosmos, a pesquisa de Newton na alquimia nunca o 

levou a lugar nenhum, mas, sim, seus empreendimentos científicos sobre espaço, tempo, 

movimento dos cometas, natureza da luz etc.      

 No episódio 5, há uma correlação feita nos termos bastante típicos dos mitos 

dinâmicos, que é entre o desenvolvimento da indústria aeroespacial, mais especificamente dos 

foguetes, e a crença na existência de vida inteligente em Marte, incluindo todas as lendas e 

histórias ficcionais sobre marcianos. Sagan junta, em uma espécie de “arena mítica” que 

povoava o imaginário nos primeiros anos do século 20, histórias de invasões marcianas, como 

Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, dramatizada anos depois por Orson Welles, e percepções 

equivocadas de que havia vida inteligente no planeta vermelho, como as de Percival Lowell. 

De outro lado, naquela mesma época, empreendimentos fundamentais para as expedições 
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espaciais, como os do projetista de foguetes Robert Goddard, começavam a ser feitos e seriam 

embrionários das expedições da Viking, que na década de 70, finalmente, chegaria em Marte. 

O que o episódio faz é mostrar o quanto as lendas impulsionaram o desejo de conhecer Marte 

e, consequentemente, sua busca, e que a ciência aeroespacial é tão incrível quanto a mítica de 

todas essas lendas, mas com algumas vantagens: além de ser real, foi ela que efetivamente deu 

certo, que obteve êxito em levar a ação humana ao planeta vermelho. Sagan acrescenta a tudo 

isso sua história pessoal: “Eu lembro de passar horas da minha infância, ao anoitecer, com os 

braços resolutamente estendidos em um campo aberto, implorando ao que eu acreditava ser 

Marte para ser transportado para lá. Mas nunca deu certo. Tinha que ter um jeito melhor. E 

tinha.” (COSMOS, 1980). O jeito melhor era, justamente, o desenvolvimento da indústria 

aeroespacial. Há aqui uma ideia que permeia a série: a ciência é quem realmente pode nos 

levar o mais próximo possível das coisas que almejamos por meio dos mitos e da fé.  

 Acrescentamos ao quadro uma correlação entre a física quântica e percepções 

exotéricas de pseudociências em geral. Embora essa correlação não apareça claramente na 

série, consideramos pertinente ressaltá-la por causa da frequência com que a física quântica é 

apropriada por crenças que subvertem e extrapolam seus preceitos. “Usar a física quântica 

para tentar explicar qualquer coisa que não seja ondas ou partículas não passa de um 

contrabando de teorias, já que os mistérios quânticos só existem no mundo das coisas muito, 

muito pequenas” (LISBOA e DE SANTI, 2015, p. 63). Outras correlações aqui apresentadas 

no quadro, como a identificação das leis da natureza/predição do futuro; eternidade, céu, 

paraíso/povoar os planetas; autodestruição/inferno e purgatório serão discutidas com mais 

profundidade, a seguir.       

 

3.3. Cotidiano, imaginário e as mudanças que vieram do céu 

 Neste subcapítulo tratamos de como os estudos dos corpos celestes contribuíram 

para uma mudança de mentalidade na Europa, por meio de duas correlações bastantes 

presentes em Cosmos e citadas no subcapítulo anterior: astrologia/astronomia eidentificação 

das leis da natureza/predição do futuro, que é representada de modo bem explícito na 

abordagem sobre cometas, nas duas versões. A relação entre astrologia e astronomia é 

explorada em vários episódios. O nascimento da astronomia é mais um exemplo de suspenção 

do cotidiano por meio da ciência, para além de tudo que já vimos neste capítulo tomando 

como exemplo as mudanças climáticas. As diferenças entre astrologia e astronomia e o modo 

como a segunda apartou-se da primeira, dando inicio a uma revolução científica e à ciência 

moderna, são muito importantes e presentes na série. Essa relação serve para ilustrar também 
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a diferença entre dois períodos diferentes da história da humanidade; é a dualidade mais 

icônica para ilustrar as diferenças entre a idade medieval e a modernidade, cunhada pelo 

Renascimento e Iluminismo. Na narrativa de Cosmos, a contraposição entre astrologia e 

astronomia encarna, personifica a diferenciação entre os períodos e o processo de transição.   

 Para Heller, o cotidiano não deve se cristalizar. Precisa deixar um espaço para 

mudanças de movimento. “As formas necessárias da estrutura e do pensamento da vida 

cotidiana (...) têm de deixar ao indivíduo uma margem de movimento e possibilidades de 

explicitação” (2000, p. 37). Para ela, “se essas formas se absolutizam, deixando de possibilitar 

uma margem de movimento, encontramo-nos diante da alienação da vida cotidiana” (Ibid). A 

representação do empreendimento científico em Cosmos se assemelha ao papel que Heller 

atribui à ciência, “dado que a estruturação científica da sociedade possibilita o final da 

alienação, essa possibilidade encontra-se aberta a qualquer ser humano” (2000, p. 39).  

 O que a filósofa chama de “cristalização” é uma estaticidade que, na série, 

frequentemente é atribuída ao dogma e que, nas contraposições dialógicas e de conflito 

narrativo, serve para explicar as diferenciações entre pensamento dogmático e pensamento 

científico. A relação entre astrologia e astronomia leva as ideias de Heller sobre cristalização 

e formas absolutizadas a uma representação praticamente literal. Enquanto a concepção de 

Ptolomeu sobre os céus era uma concepção estática, predominante em uma Idade Média 

também estática, Kepler, Tycho Brahe, Copérnico e Galileu literalmente “sacudiram” as 

percepções da época. Deram movimento ao que era estático.  

Tomando à letra os textos sagrados durante muito tempo, os homens 

acreditaram na fixidez do universo e da vida. Sabe-se agora que, pelo 

contrário, tudo evolui: galáxias, estrelas, planetas no Cosmos, seres vivos e 

coisas na Terra. Tudo nasce, tudo se transforma, tudo morre (LAZOTHES, 

1993, p. 57). 

 

 Para Lazorthes, “na sua maioria, as crenças parecem admitir a fixidez das coisas e 

dos seres. A ciência demonstrou, pelo contrário, que o universo e a vida evoluem 

permanentemente” (1993, p. 15). Ele se refere ao período medieval como “os séculos 

chamados ‘idade da fé’” (1993, p. 10) A astrologia baseava-se na concepção ptolomaica dos 

céus e foi refutada pela astronomia, alicerçada na concepção copernicana, em, pelo menos, 

três ponto principais: primeiro, na ideia de que a Terra era o centro do universo (a substituição 

do geocentrismo pelo heliocentrismo); segundo, na ideia de que a Terra e as estrelas eram 

estáticos; e, mais tarde, no pressuposto de que o universo era finito, o que se mostrou errôneo. 

Desse modo, as constelações, base para o estabelecimento das casas zodiacais, são apenas um 

ponto de vista momentâneo que um observador tem a respeito de um conjunto de estrelas em 
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movimento. Enquanto crença, a astrologia tende a cristalizar esse ponto de vista ao longo das 

décadas e séculos, fazendo análises e conjecturas sobre comportamentos humanos com base 

em uma disposição de estrelas que já se desorganizou. Sagan diz que “cada constelação é um 

único fotograma em um filme cósmico” (COSMOS, 1980, ep 8), enquanto demonstra 

simulações de computador sobre os movimentos das estrelas de uma constelação ao longo dos 

anos (imagem 12). “Mas, por nossas vidas serem tão curtas e os padrões das estrelas mudarem 

tão lentamente, nós tendemos a não reparar que é um filme” (Ibid). Mais uma vez, é o pouco 

tempo de vida que leva os humanos a uma percepção de estabilidade errônea. A superstição 

da astrologia cristaliza os céus e se agarra, indefinidamente ao longo dos tempos, a um único 

fotograma.  

“Há um milhão de anos não havia a ursa maior. Os nossos ancestrais, 

olhando para cima e admirando as estrelas, viram alguns outros padrões nos 

céus do norte. Também podemos correr alguma constelação, leão, digamos, 

para frente no tempo, para ver quais serão os padrões das estrelas no futuro” 

(COSMOS, 1980, ep 8). 
 

 

Imagem 12: Traçado do movimento das estrelas em  

uma projeção para milhões de anos 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 

 Os céus estimularam as mudanças em nosso senso de estabilidade. Há uma 

sequencia em Cosmos que caracteriza o abalo que o mundo medieval, religioso, dogmático e 

estático sofre devido ao então surpreendente movimento dos astros. Um relato bem 

documentado de um provável impacto de um cometa na Lua, no ano de 1178. “Nós, humanos, 

gostamos de pensar no céu como sendo estável, sereno, imutável. Mas os cometas de repente 

aparecem e pendem ameaçadoramente no céu, noite após noite, por semanas” (COSMOS, 

1980, ep 4). A sequência mostra a vida pacata dos monges da catedral de Canterbury sendo 

interrompida pelo avistamento do impacto (imagem 13).  
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Era uma época em que se pensava que os céus eram imutáveis. A Lua, as 

estrelas e os planetas eram julgados puros porque seguiam uma rotina 

celestial invariável. Esperava-se que eles se comportassem sem distúrbios 

inconvenientes, como monges em um monastério (COSMOS, 1980, ep 4). 
 

Figura 13: a vida pacata e estática dos monges é  

interrompida pela suposta colisão de um cometa com a Lua 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 

 Coube ao monge, cronista e historiador Gervase de Canterbury coletar e registrar os 

depoimentos dos outros monges em detalhes. É neste momento que, referindo-se a Gervase, 

Sagan diz que, embora em todas as épocas e culturas haja pressões dos preceitos 

prevalecentes, há também aqueles que “valorizam a verdade, que registram fielmente a 

evidência. As gerações futuras estão em débito com estes” (COSMOS, 1980). Neste 

momento, apesar de a narrativa retratar os religiosos como a representação da estaticidade 

dogmática que era o espírito de uma época, o registro fiel da evidência e a busca pela verdade 

estava dentro da própria estrutura clerical, com Gervase, o que mostra o quanto é complicado 

estabelecer um maniqueísmo totalmente purista entre razão e fé, entre ciência e crenças.  

 Diversas culturas viram os cometas como sinais de desgraça, má sorte, morte, 

quedas de impérios. A astronomia deixou registros em nossa mentalidade e linguagem. A 

palavra “desgraça”, por exemplo, deriva do latim e significava “estrela má” (COSMOS, 

1980). Como a ideia predominante era de que os céus eram estáticos e puros, os cometas só 

poderiam ter sido colocados no céu para avisar algo e, normalmente, algo negativo, rompendo 

a rotina de estaticidade celeste. Alguns impérios mantinham astrólogos responsáveis por 

prever os cometas e interpretar suas profecias. Esse era o caso dos astecas. Por volta de 1517 

um cometa foi avistado no México. Montezuma, imperador asteca, executou seus astrólogos, 

que não teriam sido capazes de prever a passagem do corpo celeste e nem explicar o que ela 

significava. No entanto, o exercício da “profecia” se tornaria mais preciso por meio da 

ciência, anos depois. Sagan relembra que “em 1705, Edmund Halley finalmente descobriu que 
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o mesmo cometa espetacular passava pela Terra a cada 76 anos, como um relógio (...). Nesse 

ponto o assunto começou a perder um pouco de seu fardo de superstição.” (COSMOS, 1980, 

ep 4). Enquanto isso, o apresentador insere explicações sobre a trajetória de um cometa, do 

que ele é feito (principalmente de gelo de água, gelo de amônia e gelo de metano), como 

acontece seu impacto etc.  

 Tyson retoma o assunto em 2014, destacando que o legado da predição passou dos 

antigos profetas e astrólogos para os cientistas, pois um dos pontos de convergência entre a 

religião e a ciência é o dom dos seres humanos para reconhecer padrões na natureza, uma 

ferramenta para a sobrevivência. “Quem era bom em saber o que era presa ou predador, 

diferenciar plantas venenosas das nutritivas, tinha melhor chance de viver e se reproduzir.” 

Esse dom é usado, desde muitas gerações, para ler o “calendário dos céus” (COSMOS, 2014, 

ep. 3). Desenhos de antigas civilizações são mesclados a animações. Tyson explica o que 

significava a passagem de um cometa para as diversas culturas, como para os zulus, que a 

viam como um prenúncio de guerra. 

O talento humano para reconhecimento de padrões é uma faca de dois 

gumes. Somos muito bons para descobrir padrões, mesmo quando não estão 

realmente lá, algo conhecido como falso reconhecimento de padrão. Somos 

famintos por significado, por sinais de que nossa existência pessoal tem 

significado especial para o universo. Assim estamos prontos para enganar a 

nós mesmos e aos outros. Ver uma imagem sagrada em um sanduíche de 

queijo quente ou encontrar um aviso divino em um cometa (COSMOS, 

2014, ep 3). 

 

 Porém, “aquele mundo pré-científico, o mundo governado pelo medo, estava à beira 

de uma revolução” (Ibid), diz Tyson, sobre os impactos que o nascimento da revolução 

científica, impulsionada pela astronomia e em grande parte pelo trabalho de Isaac Newton, 

causaria em um mundo cujos cometas estavam envoltos em superstição. O físico imaginou 

todo o sistema solar e sua lei da gravidade revelaria como o Sol mantém mundos distantes 

unidos. Newton abrira caminho para que a rigidez dogmática medieval viesse a sofrer seus 

principais golpes, no século 16, com a separação entre astrologia e astronomia. As mudanças 

provocadas pela nova astronomia, juntamente com outros fatores, provocariam alterações 

profundas na estrutura social, na cultura e no pensamento. Até então se acreditava que todo o 

conhecimento relevante já se encontrava disponível. Não havia um conceito de progresso e as 

pessoas procuravam compreender o passado e não o futuro. David Wootton (2017) cita 

exemplos extraídos da Europa de como a noção de progresso e avanço científico e 

tecnológico não existiam. Os arquitetos italianos do século 15 deixaram claro em seus relatos 

expedicionários que, ao explorarem prédios da Roma antiga, tinham a convicção de que 
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estavam lidando com vestígios de uma civilização mais avançada. Outro exemplo vem de 

Shakespeare, que imaginava a Roma antiga com os mesmos relógios mecânicos que a 

Londres de sua época. Para Wootton, a astronomia foi a “primeira ciência verdadeira” (2017, 

p. 2), que juntamente com o descobrimento das Américas foi responsável pela mudança de 

mentalidade. Heller também trata desse processo de transição, associando-o à ascensão da 

burguesia e do capitalismo. Ela pontua as diferenças de pensamentos.   

A tradição ganha maior importância na estrutura social orientada para o 

passado, enquanto a moda predomina naquela orientada para o futuro. As 

sociedades pré-capitalistas orientavam-se essencialmente para o passado. 

Isso implicava não apenas em uma estabilidade relativa dos usos 

assimilados, mas também na orientação da totalidade da vida pela atitude das 

gerações anteriores, dos antepassados (...). Isso ocorria em todos os aspectos 

da vida, das experiências da produção até a moral (...). Com a ascensão da 

sociedade burguesa, a orientação para o futuro começa a se impor 

crescentemente, a partir do Renascimento, no sistema da convivência 

humana (HELLER, 2000, p. 89). 

 

 A astronomia começa a desmistificar os céus com Johannes Kepler, “o primeiro 

astrofísico e último astrólogo científico” (COSMOS, 1980, ep 3). Sagan situa enfaticamente a 

astrologia entre as superstições e pseudociências. Para ele, “as bases intelectuais da astrologia 

foram varridas há 300 anos e mesmo assim a astrologia ainda é levada a sério por um grande 

número de pessoas” (Ibid). A explicação seria “porque ela parece dar um significado cósmico 

à rotina das nossas vidas diárias. Ela alega satisfazer nosso desejo de estarmos ligados ao 

universo”. Aqui, mais uma vez, se inicia mais um caso do uso da retórica comum em Cosmos 

de substituição, por meio do imaginário, de uma crença (superstição, fé, mito... elementos do 

pensamento mágico) por algum tipo de ciência institucionalizada (reconhecida como ciência), 

fundamentada em evidências, comprovações empíricas. A substituta natural da astrologia no 

coração e mente daqueles que querem se sentir em ligação com o universo só poderia ser a 

astronomia.   

O desejo de estar ligado ao cosmo reflete-se em uma realidade profunda. 

Nós estamos ligados, não do jeito trivial que promete a pseudociência da 

astrologia, mas dos modos mais profundos. Nosso pequeno planeta está sob 

a influência de uma estrela. O Sol nos aquece, dirige o clima, sustenta todas 

as coisas vivas. Há quatro bilhões de anos ele produziu a vida na Terra 

(COSMOS, 1980, ep 3). 

 

 Os benefícios vitais do Sol e outros astros são enunciados para preencher o espaço 

da superstição. O modo como eles fazem parte do equilíbrio da natureza que possibilitou a 

vida na Terra e ainda possibilita sua continuidade são demonstrados e decodificados em 

linguagem simples, que em certos aspectos se aproveita do simbolismo religioso, conforme 

temos visto. Tyson, na nova versão, detalha o modo como o Sol faz parte das nossas vidas e 
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também de nós, destacando que em diversas culturas o Sol foi reverenciado como um deus. 

Isso faz sentido, não necessariamente por causa de aspectos sobrenaturais, mas por meio da 

ciência, que é usada para ressignificar a adoração: o Sol é uma estrela, e somos filhos das 

estrelas. Estamos ligados ao cosmos de um modo parecido com a sensação proporcionada 

pela astrologia e pelo culto, mas não exatamente igual. 

Nossos ancestrais adoravam o Sol e eles não eram nada bobos. Reverenciar o 

Sol e as estrelas é uma boa ideia, porque somos seus filhos. O silício das 

rochas, o oxigênio do ar, o carbono em nosso DNA, o ferro em nossos 

arranha-céus, a prata em nossas joias foram todos feitos nas estrelas há 

bilhões de anos. Nosso planeta e nós mesmos somos poeira das estrelas 

(COSMOS, 2014, ep 8). 

 

 O apresentador explica o que chama de “dança dos átomos”: como a energia das 

estrelas (lembrando que o Sol é uma estrela, só que muito próxima) se transforma em tudo 

que há ao nosso redor. Em um bucólico vinhedo, ele explica que o processo, desde a fusão 

dos átomos de hidrogênio dentro do Sol, fazendo átomos de hélio e gerando explosões de 

energia. É essa energia que sai do Sol, percorre o espaço e chega à Terra. “Se atingir a 

superfície de uma folha, será armazenada na planta como energia química. Do Sol, direto para 

o vinho” (Ibid), diz Tyson, enquanto segura uma folha da videira e o quadro, em seguida, 

mostra um cacho de uvas. É a transformação da energia solar em coisas ao nosso redor e a 

totalidade de nossa ligação com os corpos celestes. O apresentador bebe um pouco de vinho e 

tenta fazer a experiência da ligação com o cosmos ficar ainda mais sensorial. 

Sinto o meu cérebro transformando a energia química do vinho em energia 

elétrica dos meus pensamentos. E direcionando as minhas cordas vocais para 

produzir a energia acústica da minha voz. Tais transformações de energia 

acontecem em todos os lugares o tempo todo. A energia de nossa estrela 

direciona o vento e as ondas e a vida ao nosso redor. Somos sortudos por 

termos essa vasta fonte de energia limpa caindo dos céus sobre todos nós 

(Ibid).  

 

 Não é só o Sol que nos influencia. No episódio seguinte, Tyson se direciona ao 

telespectador e lança uma indireta à astrologia: “Os planetas influenciaram nossa vida, mas 

não do jeito que você pensa.” (COSMOS, 2014, p. 9). Ele fala sobre a força gravitacional de 

Vênus e de Júpiter sobre o planeta Terra. Esses planetas provocaram uma inclinação na Terra 

que alterou sua órbita, que, por sua vez, alterou a intensidade de luz solar que atinge a calota 

polar, ao norte. Com isso as geleiras aumentaram e avançaram para o sul. Era a chamada Era 

do Gelo. Essas mudanças climáticas criaram pontes de terra que possibilitaram que andarilhos 

cruzassem essas pontes para a América do Norte e seguissem para o Sul. Após o fim da Era 

do Gelo, o nível do mar subiu e os rios levaram lodo das terras altas para as planícies, 
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facilitando o desenvolvimento da agricultura e o fim de muitos séculos de nomadismo. Uma 

série de alterações em cadeia impulsionada pelo movimento de planetas.  

A forma como os planetas se empurram. A forma como a casca da Terra se 

move. A forma como esses movimentos afetam o clima e a evolução da vida 

e da inteligência, tudo isso combinado nos dá os meios para transformar a 

lama dos deltas desses rios nas primeiras civilizações (Ibid). 

  

3.4. A busca pela eternidade: razão e transcendência histórica 

 Aqui tratamos da correlação entre eternidade, céu, paraíso e o povoamento dos 

planetas. Tema recorrente em Cosmos, a exploração espacial ganha um caráter de salvação 

para a espécie humana e também de um tipo de caminho natural, missão da humanidade. 

Como em outras correlações, o tema está envolto a simbolismos religiosos, mas, 

diferentemente das dualidades, precisa ser analisado em um contexto mais amplo, que leve em 

conta uma análise conjunta dos episódios da série. Antes de entrarmos no modo como 

Cosmos deposita esperança na busca por habitabilidade em outros planetas, precisamos fazer 

algumas considerações, como o modo como Carl Sagan aproxima ciência e espiritualidade, e 

expor alguns conceitos, como o de razão. Denise Siqueira (1998), ao tratar das representações 

da informação científica na televisão e suas relações com o mito e o rito, destaca: 

A razão, a ciência, o esclarecimento através das informações realmente, em 

certo sentido, podem levar os indivíduos a uma vida melhor. Porém (...) nem 

todos têm acesso à ciência e aos benefícios que ela promete. Além disso, 

uma vida melhor não pode ser buscada apenas no plano da razão. Outras 

formas de interpretação do mundo e outras esferas do conhecimento como a 

espiritual, a artística, a das sensibilidades individuais, também têm que ser 

abordadas, pois oferecem resultados eficazes do ponto de vista simbólico 

(SIQUEIRA, 1998, p. 67). 

 

 Siqueira trabalha com uma aparente cisão entre a racionalidade científica e a 

espiritualidade, como sendo diferentes esferas de conhecimento para interpretação do mundo, 

cada qual com sua eficácia simbólica. Uma das categorias da análise de Siqueira sobre o 

modo como a ciência é abordada no programa do Fantástico foi a do “misticismo por 

oposição ao conhecimento/razão/saber” (1998, p. 62), tratando do tipo de matéria que “desliza 

entre as fronteiras do religioso e do científico” (p. 64). Concepção semelhante à abordagem 

desta pesquisa e também da série Cosmos. Esse modo de representação da informação 

científica, de Cosmos e, segundo Siqueira, encontrado também no Fantástico (ao lado de 

outros modos de representação) não é, portanto, algo incomum. Ele explora uma velha 

dicotomia de pensamento entre ciência e crença.  



114 

 

 Podemos encontrar essa forma de abordagem também em outros programas de 

popularização da ciência, como em alguns episódios do Como será40, exibido pela Rede 

Globo nas manhãs de sábado. Um deles, de setembro de 2017, tratava da superstição (segundo 

o programa, “a crença em sinais e presságios sem provas científicas”), da lenda (“história que 

mistura fatos reais e imaginários que tentam comprovar a existência do mito”), e do mito 

(“uma história passada ao longo das gerações para explicar coisas quando ainda não havia 

uma explicação científica”), utilizando-os como gancho para a introdução de conceitos 

científicos e trazendo a fala dos especialistas, como físicos e biólogos. Fora da divulgação 

científica, esse pensamento dicotômico entre ciência e elementos do pensamento mágico 

também é recorrente e pode ser visto, por exemplo, na página de humor Um sábado qualquer, 

do desenhista Carlos Ruas, que tem Deus – a figura de um velho de barba branca – como seu 

principal personagem, por vezes em conflito com algo relacionado à ciência e à tecnologia 

(imagem 14).  

 

Imagem 14: Deus das lacunas: A ciência tomando o espaço  

de Deus no entendimento e explicações do mundo 

 

Fonte: Um sábado qualquer: <https://www.umsabadoqualquer.com> 

                                                 
40 Links para o programa: Mitos populares: <http://g1.globo.com/como-sera/noticia/2017/09/hoje-e-dia-de-mito-

mitos-populares.html?fbclid=IwAR218E2OTbkGipNueXVgzAYWi916vr1vi956ZFZv0co2zDCcOyOrOpW-

T4M>; A jornada do herói: <http://g1.globo.com/como-sera/noticia/2017/09/hoje-e-dia-de-mito-jornada-do-

heroi.html>; Mitos da natureza: <http://g1.globo.com/como-sera/noticia/2017/09/hoje-e-dia-de-mito-mitos-da-

natureza.html>; Com a palavra, os cientistas!: <http://g1.globo.com/como-sera/noticia/2017/09/hoje-e-dia-de-

mito-com-palavra-os-cientistas.html>.   
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 O diferencial em Cosmos é que além de se trabalhar com esse pensamento 

dicotômico, com certo antagonismo entre esses dois campos, a série subverte esse 

pensamento, fundindo-os e estabelecendo uma representação de ciência que busca um tipo de 

espiritualidade. Uma visão espiritualista-científica muito personalista, de Sagan, que pode ser 

melhor entendida por meio da leitura das obras do próprio cientista e divulgador. Ele busca 

nas raízes etimológicas das palavras “espírito” e “espiritualidade” um embasamento para a 

sua visão de ciência. 

Espírito vem da palavra latina que significa “respirar”. O que respiramos é o 

ar, que é certamente matéria, por mais fina que seja. Apesar do uso em 

contrário, não há na palavra “espiritual” nenhuma inferência necessária de 

que estamos falando de algo que não seja matéria (inclusive aquela de que é 

feito o cérebro), ou de algo que esteja fora do domínio da ciência. (...) A 

ciência não é só compatível com a espiritualidade; é uma profunda fonte de 

espiritualidade. Quando reconhecemos nosso lugar na imensidão de anos-luz 

e no transcorrer das eras, quando compreendemos a complexidade, a beleza 

e a sutileza da vida, então o sentimento sublime, misto de jubilo e 

humildade, é certamente espiritual. Como também são espirituais as nossas 

emoções diante da grande arte, música ou literatura, ou de atos de coragem 

altruísta exemplar como os de Mahatma Gandhi ou Martin Luther King. A 

noção de que a ciência e a espiritualidade são de alguma maneira 

mutuamente exclusivas presta um desserviço a ambas (SAGAN, 2006, p. 

48).   

 

 Aqui, vê-se que para Sagan a ciência pode ser tão espiritualista quanto as emoções 

provocadas pela arte e pelas ações de alguns homens, que, dentro do que é descrito por Heller 

(2000), podem ser classificados como “seres genéricos”, pessoas voltadas para a humanidade. 

Esses elementos compõem a representação da ciência construída pela narrativa de Cosmos. À 

prosa poética – textual e visual – cabem os aspectos emotivos; a ciência enquanto 

empreendimento coletivo, voltada para a humanidade, e o empenho de alguns cientistas, 

conforme vimos em subcapítulo anterior, representam o ser genérico e sua relação com o 

cotidiano. Sagan “era, em vários aspectos, comparável a um poeta, que usava os fatos 

concretos para transmitir as emoções mais profundas” (POUNDSTONE apud OLIVEIRA, 

2016, p. 39). E, ainda, “a relação de Sagan com a astronomia era, de diversas maneiras, uma 

relação espiritual” (Ibid). 

 Nesse contexto, o de uma espiritualidade laica, focada na matéria e sendo parte da 

ciência, a esperança se transfere de deus para a ação humana, o que, neste subcapítulo, 

significa dizer que a busca pela eternidade se transfere da transcendência da alma à morte 

corpórea para a exploração espacial. Leandro Karnal fala sobre esse deslocamento ao tratar do 

ceticismo, relacionado à sua atividade como historiador: “Um Deus tão diluído na história que 
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o meu Deus é história. Se diluímos Deus na história, fica difícil separar história de Deus. A 

esperança se desloca para a ação humana” (KARNAL, 2017, p. 37). Michael Shermer chama 

algo similar a esse deslocamento da esperança de “transcendência histórica” (2011, p. 114) e 

o relaciona à busca pela imortalidade. A maioria das pessoas, segundo ele, anseia por alguma 

forma de transcender à morte do corpo físico. Essa transcendência se traduz, na maioria das 

vezes, na crença na imortalidade da alma. Shermer diz, guardando alguma semelhança com 

Karnal, que a transcendência pode ser obtida no curso da história, por meio de nossas ações, 

embora isso não seja suficiente para a maior parte das pessoas, que nutrem uma crença no 

pós-morte não embasada cientificamente. 

É suficiente dizer que para a maioria das pessoas a “imortalidade” não 

significa meramente continuar a viver por meio do seu próprio legado, seja 

ele qual for. Como disse Woody Allen: “Não quero conquistar a 

imortalidade pela minha obra, quero conquistar a imortalidade não 

morrendo”. A maioria das pessoas não se contenta com o argumento de que, 

por serem pais, já são imortais, no sentido de que uma parte significativa de 

sua constituição genética continua vivendo nos genes de sua descendência 

(SHERMER, 2011, p. 111). 

 

 Shermer cita alguns feitos da ciência, que possibilitaram um aumento da expectativa 

de vida, como os transplantes de órgãos, aprimoramento de técnicas cirúrgicas e imunizações 

contra doenças; e algumas possibilidades futurísticas, com base em estudos e técnicas já 

adiantadas, dessa expectativa de vida avançar ainda mais na direção da imortalidade biológica 

concreta, como a clonagem e a criônica (técnicas de congelamento para “ressuscitamento”, de 

forma bem resumida). Mas o que nos interessa aqui é principalmente a questão da 

transcendência histórica, que é uma perspectiva menos biológica e mais filosófica, embora 

também relacionada ao pensamento científico, ou, como propõe Sagan, à ciência enquanto 

modo de pensar. A transcendência histórica é a forma de se transcender à morte corpórea por 

meio de um legado. Esse legado pode ser pela arte, pelas ações políticas e sociais do ser 

genérico ou pela ciência, entendida como um empreendimento coletivo que envolve gerações. 

Cosmos traduz a transcendência histórica, alçada por meio do nosso legado, ao chamar a 

atenção para a necessidade de sermos “um elo forte no processo evolutivo” (COSMOS, 2014, 

ep 13) preparando um mundo melhor (ou menos pior) que o nosso para nossos descendentes.  

 Shermer diz que “sem uma estrutura de crença (...) muitas pessoas acham este 

mundo sem sentido e não se sentem bem nele” (2011, p. 110). O indivíduo não religioso 

poderia encontrar sentido em um mundo aparentemente sem sentido? A chave para essa 

resposta estaria na transcendência histórica, entendendo que a “história é o campo do 

pensamento que lida com a ação humana ao longo do tempo e para além da história pessoal de 
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qualquer indivíduo” (Ibid). Ela transcende o aqui-e agora, por meio de um passado 

relativamente longo e de um futuro quase que ilimitado. A história é uma sequencia de 

eventos desencadeados, em grande parte, por ações humanas. Logo, ela é um produto da 

forma pela qual as ações humanas individuais se somam para produzir o futuro, embora 

limitadas por algumas condições prévias. 

A chave para a transcendência histórica é que, como você não tem como 

saber em que parte da sequencia está (já que a história é contígua) e que 

efeitos as ações presentes podem ter nos resultados futuros, a mudança 

positiva requer que você escolha as suas ações com sabedoria – todas elas. O 

que você fizer amanha pode mudar o curso da história, mesmo que seja 

muito tempo depois de você ter morrido. (...) Podemos ganhar 

transcendência afetando a história, por meio de ações cuja influência se 

estenda bem além da nossa existência biológica. A alternativa a esse cenário 

– a apatia em relação ao efeito que podemos ter sobre os outros e sobre o 

mundo, ou a crença na existência de outra vida sem que a ciência ofereça 

nenhuma prova disso – pode levar a pessoa a perder algo de profunda 

importância nesta vida (SHERMER, 2011, p. 115).  

 

 Antes de entrarmos nos detalhes sobre a busca pelas estrelas e povoamento dos 

planetas por meio de uma exploração do cosmo, cabe ainda discutir qual o conceito de razão e 

qual a representação de razão construída pela série. Em uma discussão, normalmente todos os 

lados pensam estar com a razão. Dificilmente alguém é assumidamente irracional, e o 

irracionalismo pode se travestir de racional e se autointitular assim, pelos mais diversos 

artifícios. Cosmos põe a racionalidade ao lado da ciência. Como podemos afirmar, tendo em 

vista o que já foi exposto, trata-se de uma racionalidade iluminista, cunhada com o 

desenvolvimento da modernidade. Como lembra Canclini (1998), na modernidade, arte e 

ciência se desprenderam da religião. Portanto, é natural que em uma narrativa de exaltação da 

ciência moderna, caso de Cosmos, a representação e valorização do conceito de razão 

emergente da modernidade se baseiem na contraposição às crenças. Mas isso significa jogar 

para o lado das religiões a pecha de irracional ou não racional, o que é passível de 

problematizações, além de serem rótulos que elas não assumem categoricamente. Com 

frequência, termos como “razão”, “racional” ou similares são usados pelas religiões e crenças 

em geral. Isso ocorre desde o período medieval, justamente aquele que é caracterizado em 

Cosmos como obscurantista. A filosofia escolástica, predominante no período, foi uma 

tentativa de racionalizar a fé cristã. Segundo Lazorthes, em uma época em que o 

negacionismo científico baseado na fé e em uma estrita interpretação dos livros sagrados 

começava a ser ameaçado, Santo Agostinho teria estabelecido uma transição, conciliando as 

revelações divinas com a “razão (crer e compreender o que se crê). Não podia haver 



118 

 

contradição entre verdade científica e verdade bíblica” (LAZORTHES, 1993, p. 10). São 

Tomás de Aquino, “esforçou-se para conciliar fé e razão, porque a verdade é uma” (Ibid). 

 O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, é autor de um livro 

chamado Fé racional (2010), por meio do qual busca dirimir quaisquer conflitos entre fé e 

razão. Para ele, há a fé racional, que é uma fé inteligente, consciente e equilibrada, e a fé 

emotiva, opressora, que leva à cegueira e ao fanatismo religioso. Macedo, portanto, 

caracteriza a razão em um jogo de contraposição com a emoção. Podemos citar também o 

espiritismo, que, inicialmente, agregando as tendências positivistas do século 19, se pretendia 

como científico, ainda que até os dias de hoje a comunicação com os mortos seja algo 

controverso e sem comprovação científica concreta. Uma vertente do espiritismo 

desenvolvida no Brasil, a cultura racional, trata de forma crédula, apesar do nome que remete 

à racionalidade, de temas como óvnis e alienígenas, assuntos que Sagan enfaticamente inclui 

no campo das superstições. 

 A raiz da palavra racionalidade vem do latim e significa “cálculo”. Para Mbarga e 

Fleury (2017), “razão não é o mesmo que intuição, sensação, reação espontânea, emoção ou 

crença. A razão começa com o senso comum e se desenvolve por meio da habilidade de 

contar, medir, ordenar, organizar, classificar, explicar e argumentar” (2017, p. 91). 

Consideramos importante destacar dois aspectos no conceito de razão proposto pelos autores: 

primeiro, eles reconhecem um nível de racionalidade no senso comum, ainda que também 

afirmem que o “conhecimento de senso comum envolve superstição” (2017, p. 92); segundo, 

eles definem o conceito de razão estabelecendo contraposições de duas ordens que 

consideramos ser as mais recorrentes: razão x emoção e razão x crença. 

 Gleiser (2006) lembra que o racionalismo que serviu de núcleo para o movimento 

iluminista trazia em seu cerne a separação entre discurso científico e Deus e que essa 

separação, como vimos principalmente no primeiro capítulo, foi crescente ao longo dos anos. 

“Será que essa separação entre ciência e religião é realmente necessária? Sem dúvida. Ela 

serve como proteção contra o subjetivismo na prática científica” (p. 187). Shermer diz que “a 

razão não é apenas uma grande parte da nossa essência; é também a nossa potencial salvação 

da perversa e precipitada ação das massas, que, regida pela emoção, sempre parece se impor” 

(2011, p. 10). Em Gleiser, encontramos um racionalismo contraposto às crenças; na fala de 

Shermer, às emoções. Steven Pinker diz que “Assim como o próprio fato de alguém 

perguntar-se se existe demonstra sua existência, o próprio fato de alguém apelar para a razão 

demonstra que a razão existe. (...) Não acreditamos na razão; nós usamos a razão” (2018, p. 

414). 
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Depois que começamos a exercê-la, podemos confiar que os tipos 

particulares de raciocínio que fazemos são sólidos ao observar sua coerência 

interna e sua relação com a realidade. A vida não é um sonho no qual 

experiências desconectadas aparecem em uma sucessão desconcertante. E a 

aplicação da razão ao mundo se valida ao nos conceder a capacidade de 

moldar o mundo a nossa vontade, de curar infecções e enviar o homem à 

Lua. 

(...) É da própria natureza do argumento que as pessoas reivindiquem estar 

certas. Assim que o fazem, comprometem-se com a razão – e os ouvintes a 

quem estão tentando convencer podem exigir coerência e exatidão 

(PINKER, 2018, p. 414-415).  

 

 É em um constante jogo de claro e escuro, no contraste com as crenças, que Cosmos 

constrói as representações do que é ciência e razão. Já vimos, no segundo capítulo, por meio 

de uma abordagem linguística, que essa contraposição é feita valendo-se de figuras de 

linguagem (antíteses, por exemplo) e da linguagem audiovisual, usando o conflito narrativo 

para contrapor ciência e, por exemplo, a religião institucionalizada. Por outro lado, ao mesmo 

tempo em que contrasta também emula e absorve o simbolismo religioso para a metanarrativa 

da racionalidade científica. Acreditamos que isto seja para agregar emoção ao discurso da 

razão, por mais paradoxal que pareça. Baseamo-nos na fala de Sagan, acima transcrita, em 

que ele fala da ciência e da emoção diante da arte como fontes de um tipo de espiritualidade. 

A questão pode parecer um pouco menos paradoxal quando explicada por Marcelo Gleiser. O 

físico brasileiro usa uma frase de Einstein para refletir sobre o papel da religiosidade na 

ciência moderna. Einstein escreveu que “Religião sem ciência é cega, e ciência sem religião é 

aleijada” (apud GLEISER, 2006, p. 187). De acordo com Gleiser, isso significa que a religião 

não deve fechar os olhos para os avanços científicos. 

Contudo, talvez de modo mais surpreendente, Einstein acreditava que a 

prática científica necessita de uma espécie de inspiração religiosa; ou, mais 

dramaticamente, que a devoção à ciência e a fé que implicitamente temos na 

razão humana como instrumento capaz de desvendar os mistérios da 

natureza são, em sua essência, atitudes religiosas. Não iremos (e não 

devemos) encontrar as palavras “Deus” ou “religião” num manuscrito 

científico; contudo, acredito que um componente essencialmente religioso 

atua ainda hoje como inspiração na pesquisa científica de vários cientistas, 

do mesmo modo que atuou, talvez de modo mais explícito, nas obras de 

Kepler e Newton. Tudo depende do quão abrangente é a nossa definição de 

religião (GLEISER, 2006, p. 187-188). 

 

 O que Gleiser chama de “fé implícita na razão humana”, Heller chama de confiança. 

Ela diferencia confiança de fé, atribuindo à primeira um caráter mutável e autocorretivo, 

típico do modus operandi científico; e, à segunda, uma rigidez dogmática, estática. “Toda 

confiança se apoia no saber. Na esfera cotidiana, isso significa que toda confiança 

regularmente refutada pelo pensamento e pela experiência termina por desaparecer” 
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(HELLER, 2000, p. 48). Já a fé estaria “em contradição com o saber, ou seja, resiste sem 

abalos” (Ibid). De forma parecida com Heller, o físico Alan Sokal (2017) também fala em 

confiança no método científico e explica como ela funciona. 

A cosmovisão baseada nas provas é um método geral, que todos podemos 

utilizar, mas está claro que, quando analisamos alguns fatos, há pessoas mais 

especialistas que outras. Quando trata-se de formular as políticas sobre meio 

ambiente, há certos cientistas especializados em estudar o clima da Terra. Eu 

não sou um deles. Então, tenho que ter confiança no consenso desse grupo 

de especialistas, mas não é uma confiança cega como em um texto sagrado. 

É uma confiança racional, baseada na compreensão geral dos métodos que 

essas pessoas utilizam, do tipo de formação que eles receberam e da abertura 

de sua comunidade às críticas (SOKAL, 2017). 

 

 O conceito de razão e de racionalidade, assim como as diferenças entre razão e 

crença, entre razão e emoção, são todos assuntos complexos cuja profundidade não caberia no 

escopo deste trabalho de comunicação. Falamos, de forma sucinta, sobre transcendência 

histórica, razão e um tipo de fé na razão, ou confiança, como proposto por Heller. Essas 

explanações são fundamentais para tratarmos, agora, de como Cosmos vislumbra uma 

possível colonização interplanetária promovida pela espécie humana por meio da 

tecnociência. Já foi discutido que a série cria uma representação da razão com base nas 

contraposições com as crenças. Mas há ainda outro aspecto: a finalidade principal da razão 

que se pode extrair da série. Parece-nos claro que essa finalidade é a sobrevivência. Primeiro, 

evitando que a espécie humana se autodestrua; segundo, por meio da busca pela eternidade, 

investindo em possibilidades de habitabilidade em outros planetas. É a transcendência 

histórica em Cosmos: a imortalidade não é mais a da alma, mas a da espécie. E a ciência é o 

caminho da “salvação”, da vida eterna. 

 O planeta Terra passa por eventuais catástrofes, o que cientistas de diversas áreas 

sabem e o que Cosmos mostra de forma exaustiva. Apesar disso, mantemos nossa sensação de 

estabilidade, devido ao nosso curto tempo como habitantes do planeta enquanto espécie, e 

ainda mais curto tempo de vida enquanto indivíduos. Os cenários futuros projetados pela 

ciência mostram que o equilíbrio de condições que possibilita a vida no planeta não é eterno e 

irá perecer. Por isso, a ideia de se deixar a Terra para viver em outros planetas, ainda que 

bastante extravagante e pretensiosa, torna-se um projeto de longo prazo. Cientistas 

renomados, como Stephen Hawking, defendem essa ideia. Para o físico, “se a humanidade 

não se tornar uma espécie espacial nos próximos cinco séculos, talvez seja extinta” 

(HAWKING, 2017). Segundo Hawking, o crescimento populacional e o aumento do consumo 

de energia transformarão a Terra em uma bola de fogo até 2600.   
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 Na série, fora os riscos da autodestruição da espécie, há um dado ainda mais 

concreto, que embora longínquo, invalida qualquer anseio de eternidade para a humanidade, 

ao menos na Terra: a extinção do Sol, estimada para acontecer entre 4 a 5 bilhões de anos. 

“Daqui a uns 5 bilhões de anos, haverá um último dia perfeito na Terra. Então, o Sol vai 

mudar lentamente e a Terra vai morrer. (...) Mas, talvez, nessa época os nossos descendentes 

terão se aventurado para algum outro lugar.” (COSMOS, 1980, ep 9). Tyson explica que o 

funcionamento do Sol se deve a um equilíbrio entre a gravidade, que o contrai, e o fogo 

nuclear, que o expande. Com o fim desse equilíbrio, o Sol irá se expandir até se esvair como 

uma estrela gigante vermelha. Mas, antes mesmo de seu longínquo fim, algumas alterações no 

equilíbrio entre a gravidade e o fogo nuclear inviabilizarão a vida na Terra. “Acontece 

devagar, de forma imperceptível (...). Mas daqui a cerca de 1 bilhão de anos, o Sol terá um 

brilho 10% maior do que tem hoje. Pode não parecer muito, mas terá um grande efeito na 

Terra” (COSMOS, 2014, ep 8).  

 O Sol é nossa estrela mais próxima e passa por todo ciclo que as estrelas passam, 

que inclui nascimento e morte. Em sua agonia final, o Sol devorará, Mercúrio, Vênus e 

provavelmente a Terra. “Gosto de pensar que dezenas de milhões de anos antes deste futuro 

distante, se ainda houver vida na Terra, que ela terá encontrado novos lares entre as estrelas”. 

(Ibid). Sagan diz que “o céu nos atrai. Se não nos destruirmos, iremos nos aventurar até as 

estrelas” (COSMOS, 1980, ep 7). A busca pela exploração espacial, na fala poética do 

apresentador, ganha ares de razão de ser da espécie humana. “Nossa missão é povoar os 

planetas”, diz Tyson (COSMOS, 2014, ep 13). Há dois caminhos para a humanidade: o 

inferno da autodestruição ou o paraíso (ou eternidade) da aventura pelas estrelas. E a escolha 

depende do uso da razão, ou seja, do uso correto da inteligência. As falas dos apresentadores 

são acompanhadas de imagens futurísticas que lembram a ficção científica e ilustram a 

tecnociência (imagem 15).  
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Imagem 15: nave utilizada no futuro pela espécie humana interplanetária:  

a salvação pela tecnociência. Cosmos se aproximando da ficção científica 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 O último episódio da versão original começa com uma citação bíblica, de 

Deuteronômio, que fala dos dois caminhos: “Eu conclamo céu e terra hoje para 

testemunharem contra ti. Eu coloquei vida e morte perante a ti. Benção e maldição. E 

escolheras vida para que vivas tu e teus descendentes” (COSMOS, 1980). Aqui, o simbolismo 

religioso é explícito. Essa escolha entre inferno e paraíso permeia a série desde o primeiro 

episodio, quando Sagan diz que “Somos o legado de 15 bilhões de anos de evolução cósmica. 

Temos uma escolha: Podemos aumentar a vida e vir a conhecer o universo que nos fez ou 

podemos desperdiçar a nossa herança de 15 bilhões de anos em uma autodestruição sem 

sentido” (COSMOS, 1980). A ideia de receber uma herança de nossos antepassados e fazer 

bom uso dela para o bem de nossos descendentes é parte da transcendência histórica. Algo 

retomado por Tyson ao dizer que quer “ser um elo bom e forte na cadeia das gerações” 

(COSMOS, 2014, ep 13). A exploração do cosmos é como uma verdade revelada (não por 

misticismo, mas pela pesquisa científica), uma espécie de retorno às origens. “Somos matéria 

estelar colhendo luz das estrelas. Nossas vidas, nosso passado e nosso futuro estão ligados ao 

Sol, a Lua e as estrelas” (COSMOS, 1980, ep 13). É como o céu cristão, com sua promessa de 

encontro com o pai criador. Para Sagan, aventurar-se pelo cosmo é como retornar de onde 

viemos, uma espécie de busca por nós mesmos.   

 A receita para a vida eterna (ou a mais longa possível) no cosmos é a razão, 

conduzindo nossa inteligência no caminho correto, descartando o caminho errado da 

autodestruição. Fica claro em Cosmos que a mesma inteligência dos Homo sapiens que 

possibilitou que alguns exemplares da espécie pisassem na Lua também põe em risco o 

planeta que os abriga, por conta de suas armas nucleares e poluição de indústrias e máquinas. 
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Tyson diz que “ter a capacidade de adaptar seu comportamento às necessidades e aos desafios 

é uma excelente definição de inteligência e sabedoria” (COSMOS, 2014, ep 11). O mesmo 

Tyson também lembra que “nós nos definimos como inteligentes. Isso é estranho, porque nós 

fizemos a definição. Nós criamos nossa própria definição e dissemos que éramos 

inteligentes.”41 Do ponto de vista da preservação de seu próprio ambiente, e, por 

consequência, de sua autopreservação, a espécie humana se aproxima de um fracasso. Sagan 

(1997) lembra que trilobitas e dinossauros viveram, em períodos distintos, por mais de 100 

milhões de anos no planeta. Comparativamente, os Homo sapiens habitam o planeta há cerca 

de 200 mil anos “apenas”. A inteligência da espécie é, portanto, bênção e maldição, podendo 

levar ao céu ou ao inferno (Céu e inferno é o título de um dos episódios da primeira versão). 

A forma como, baseados em alguma noção de razão, podemos nos iludir, fazer as piores 

escolhas e por em prática as maiores atrocidades, fica caracterizada com imagens de arquivo 

de Hitler e Mussolini junto com o texto em off de Tyson sobre os riscos dessa falibilidade. As 

dificuldades no uso da inteligência e da razão têm espaço significativo em Cosmos.         

Se nossa inteligência maior é a marca de nossa espécie, então devemos usá-

la, como todos os outros seres usam suas vantagens distintas para ajudar a 

garantir que seus descendentes prosperem e que sua hereditariedade seja 

passada, e que o tecido da natureza que nos sustenta seja protegido. A 

inteligência humana é imperfeita, claro. E muito recente. A facilidade com 

que ela pode ser iludida, enganada ou subvertida por outras tendências 

naturais, às vezes disfarçadas como a luz da razão, é preocupante.Mas se a 

nossa inteligência é a única vantagem, devemos aprender a usá-la melhor, 

acentuá-la, a entender suas limitações e deficiências. A usá-la como os 

felinos usam o silêncio para atacar; como o bicho-pau usa a camuflagem. 

Para fazer com que seja o instrumento da nossa sobrevivência. Se fizermos 

isso, podemos resolver qualquer problema que possamos enfrentar nos 

próximos 100 mil anos (COSMOS, 2014, ep 11). 

  

 

 

  

                                                 
41<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/09/9-reflexoes-que-vao-te-introduzir-ao-pensamento-

de-neil-degrasse-tyson.html> 
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4. ENTRETEXTOS E ENTREIMAGENS: ESTÉTICAS E  ABORDAGENS  

 

 Após focar nos aspectos retóricos de Cosmos, neste último capítulo buscamos 

problematizar o modo como as imagens na série contribuem para as narrativas. A estratégia 

de análise, aqui, incluirá comparar as duas versões identificando as estéticas imagéticas, mas 

sempre relacionando-as às pautas das duas temporadas. Por esse caminho, iniciamos o 

capítulo,mostrando as questões centraisdas duas versões – a Guerra Fria na versão de Sagan e 

as mudanças climáticas na de Tyson. Em seguida, dando continuidade a este gancho da 

possibilidade de destruição da Terra, destacamos os tratamentos dados à mesma pauta nas 

duas versões, mostrando, assim, similitudes imagéticas. Já o terceiro subcapítulo é norteado 

pela discussão em torno do conceito de documentário científico pós-moderno, de Benvenido 

León (2010) que, entre outros pontos, considera o impacto dos efeitos de computação gráfica 

na produção audiovisual.  

 No caso de Cosmos, adiantamos aqui que, entre outras alterações, as inovações 

tecnológicas possibilitaram a ampliação do movimento e das interações entre apresentador e 

cenário e entre o real e o irreal na segunda versão. Mudança que, por sua vez, permitiu melhor 

encaixe de elementos ficcionais e lúdicos (como a Nave da Imaginação) à narrativa e 

aumentou a sensação de imersão, conceito proposto por Janete Murray (2001). Assim, 

discutimos as imagens, sob dois ângulos, o da ludicidade e o de seu uso para fins alarmistas e 

sensacionalistas. Embora esses termos possam soar pejorativos, nossa intenção é mostrar 

como o uso de novos recursos ampliam a possibilidade de concretizar em imagens alguns 

conceitos científicos e também algumas mensagens de alerta, na medida em que Cosmos é 

também uma peça de conscientização ambiental.  

 Finalmente, esclarecemos que ainda vamos tratar neste capítulo, mesmo que 

brevemente, como as novas tecnologias também redimensionaram a televisão e o cinema e 

influenciaram a linguagem narrativa, o que, em parte impulsionou os remakes42 ou 

acontinuidade de algumas obras, caso, por exemplo, de Blade Runner43, que guarda certa 

                                                 
42 Por exemplo, Ben-Hur, cuja primeira versão, dirigida por William Wyler em 1959, ganhou 11 estatuetas do 

Oscar, feito só igualado por Titanic (1997) e O Senhor dos Aneis (2003). Ao fazer uma análise sobre a versão 

recente do clássicoBen-Hur, em comparação com a mais antiga, o crítico José Geraldo Couto (2016) chama a 

atenção para as mudanças narrativas provocadas pelos novos recursos tecnológicos. Em sentido amplo, Couto 

afirma que quanto mais o cinema americano ganha em recursos técnicos, mais ele perde em força da narrativa, 

poder de sugestão e capacidade de convocar a imaginação do espectador (pelo menos no estilo épico). O que 

chama de grandeza perdida e falta de emoção seriam (mal) compensadas por uma abundância de estímulos 

sensoriais, em meio a uma profusão de sons e imagens de uma edição rápida. 
43A versão original, de 1982, do diretor Ridley Scott, foi continuada 35 anos depois, em 2017, desta vez sob a 

direção de Denis Villeneuve. 
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afinidade de conteúdo (obras de ficção científica e/ou de popularização da ciência) e temporal 

com Cosmos. De todo modo, o aspecto que mais nos interessa desta questão é a discussão do 

quanto o audiovisual responde, absorve e interage com outras ferramentas comunicacionais e 

seus impactos sociais. Isto porque, entendemos que há um regime de objetividade atualmente, 

impulsionado principalmente pela internet e pelas novas mídias digitais, que é diferente do de 

décadas passadas (o da segunda metade do século 20, por exemplo). Tal cenário, entre outras 

consequências, parece impactar as narrativas, tornando-as mais explícitas, além de alterar a 

própria “apresentação” do tempo, que é, quase sempre, mais acelerado. Isso modifica as 

formas de se relacionar com as imagens e até com as pessoas. 

 

4.1. Da Guerra Fria ao aquecimento global 

 Como já colocado em alguns momentos deste trabalho, as temporadas incorporaram 

as pautas científicas de suas épocas, o que as tornam um registro histórico relevante. Portanto, 

se a versão de 1980 era embalada pela Guerra Fria, com sua corrida espacial e seu eminente 

perigo de um confronto nuclear, a de 2014 traz como perigo as mudanças climáticas e os 

combustíveis fósseis, dando mais espaço à discussão sobre as energias renováveis. Essas 

pautas permeiam outros assuntos abordados em Cosmos e marcam presença em diversos 

episódios. A autodestruição é uma preocupação que paira sobre a narrativa fluída da série. As 

duas versões representam um importante registro histórico de um processo de 

desenvolvimento do pensamento ambientalista global que se tem nos dias de hoje44(tendo a 

própria série contribuído para essa conscientização ambiental). Isso inclui o modo como suas 

versões registram as diferentes abordagem da comunidade científica sobre mudanças 

climáticas: enquanto na primeira versão as mudanças climáticas estavam principalmente 

relacionadas ao chamado “inverno nuclear”, resultante de uma possível hecatombe nuclear no 

contexto da Guerra Fria, na segunda, elas estão associadas ao próprio desenvolvimento 

econômico da sociedade e suas práticas cotidianas, como o uso de automóveis e os 

combustíveis fósseis como matrizes energéticas. Daí a série mostrar a necessidade da 

suspensão cotidiana, por meio da ciência, e seu posterior retorno à cotidianidade, com 

                                                 
44 A série é significativa enquanto registro histórico do desenvolvimento do pensamento ambientalista, pois, 

dentre outros aspectos, consegue capturar um estágio embrionário de sua organização, a luta pacifista e 

antinuclear, que em muito contribuiu para o ambientalismo mobilizado que temos hoje. Um exemplo é a maior 

ONG ligada a causas ambientais no mundo, o Greenpeace – paz verde –, que surgiu no contexto da luta contra as 

armas nucleares durante a Guerra Fria, quando, a bordo de um velho barco de pesca, ativistas tentaram impedir 

que os Estados Unidos levassem a cabo testes nucleares na ilha Amchitka, no Alasca. “A ideia de que alguns 

indivíduos podiam fazer a diferença por um planeta mais verde e pacífico se tornou realidade e arrebatou uma 

legião de seguidores” (GREENPEACE, 2010). 

Disponível em <http://www.greenpeace.org/brasil/pt/quemsomos/Greenpeace-no-mundo/> 
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algumas possíveis soluções, como a substituição das matrizes energéticas concentradas nos 

combustíveis fósseis (petróleo, carvão) pelas de energias renováveis (solar, eólica).   

 Vale destacar que a divulgação científica e os assuntos relacionados ao meio 

ambiente possuem interface constante. Cosmos é um exemplo de como as pautas ambiental e 

científica se fundem. Questões centrais que marcam a visão de ciência de Carl Sagan e seu 

discurso poético apresentados na série – ambos, em linhas gerais, reproduzidos por Tyson –, 

como as ideias de que “somos todos poeira de estrelas” e “somos uma forma do cosmo 

conhecer a si mesmo”, trazem em si conceitos correlatos a princípios ecológicos, como a ideia 

de que somos parte da natureza e indissociáveis dela. Outra ideia importante popularizada na 

versão original e ainda difundida na versão recente da série é a de um planeta relativamente 

frágil, único e indivisível, apesar de tantas fronteiras nacionais e divergências políticas, 

ideológicas e religiosas. 

 A versão original de Cosmos foi produzida no contexto do final da década de 1970 e 

início da de 1980, ou seja, no período da Guerra Fria, quando, grosso modo, convivia-se com 

o medo de uma possível guerra nuclear entre dois blocos de inimigos políticos e ideológicos: 

EUA e União Soviética. Como uma das decorrências desse risco, um grupo de cientistas, 

liderados por Carl Sagan, elaborou uma série de estudos sobre o que aconteceria com o 

planeta após uma possível guerra nuclear, considerando que haveria sobreviventes às 

explosões (COLÁCIOS, 2011). Deste investimento científico surgiu o termo “inverno 

nuclear” para se referir às mudanças climáticas que viriam a ser ocasionadas pela hecatombe. 

E a série, apresentada por Sagan, encarna este espírito da chamada “era atômica”, com 

imagens de “cogumelos atômicos”, críticas às armas nucleares e aos altos orçamentos 

militares e também com a demonstração constante de preocupação com o perigo de que a 

civilização se autodestrua (imagem 16). 
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Imagem 16: “cogumelo atômico”, uma representação visual da autodestruição 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

 Tal medo do perigo nuclear, presente na narrativa, faz parte daquilo que Eric 

Hobsbawm classificou como “histrionismo radiofônico” (apud COLÁCIOS, 2011, p. 1810), 

baseado na suposição de que só o medo da “destruição mútuainevitável” (Ibid) impediria um 

lado ou outro de dar o sempre pronto sinal para o suicídio da civilização. Mas a Guerra Fria 

não foi somente tempo de medo por uma eventual hecatombe nuclear: ela também ficou 

marcada pela corrida aeroespacial. Corrida na qual Sagan tinha relação direta, tendo sido 

assessor da Nasa e participado de grupos de cientistas responsáveis por missões como a 

Pioneer e a Voyager. Além de ter sido cientista e um dos mais importantes divulgadores de 

ciência do século 20, Sagan desempenhou um papel importante na sociedade americana de 

sua época, mais especificamente, junto à classe política, como uma espécie de lobista em 

favor da ciência e de determinadas pesquisas científicas, o que já vimos no primeiro capítulo. 

É nesse cenário, portanto, que o discurso da primeira versão da série Cosmos também deve 

ser visto como parte importante de um exercício de lobby. Sagan não só advogava em favor 

dos investimentos em ciência, como dava ênfase às pesquisas aeroespaciais, nas quais estava 

diretamente ligado. Nesse sentido, Cosmos é uma das frentes de convencimento da sociedade, 

voltada ao público amplo, que se soma à outra frente, a do lobby, voltado aos tomadores de 

decisão. Isso ajuda a explicar o grande espaço que a versão dá à ciência espacial. 

 No entanto, de acordo com Colácios (2011), com a queda do Muro de Berlim em 

1989 e o fim do comunismo e da União Soviética, o tema do inverno nuclear foi caindo no 

esquecimento acadêmico, se torna datado historicamente e substituído por pesquisas sobre 

problemas climáticos que seriam mais relevantes, como o “buraco na camada de ozônio” e o 
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“aquecimento global”. Essa é a tônica da nova versão da série, apresentada por Tyson. Sem o 

medo provocado pela polarização mundial por dois blocos rivais e fortemente armados, ganha 

ênfase o medo dos efeitos de nossas próprias atividades econômicas e cotidianas. O modo 

como vivemos o nosso dia a dia passa a ser questionado. E o conceito de “inverno nuclear”, 

utilizado na versão original, dá lugar ao de “aquecimento global”, termo que nem havia sido 

mencionado na série de 1980. Em outras palavras, a série espelha a percepção de que não 

precisamos mais da eventualidade de uma guerra para sermos destruídos, pois o modo como 

levamos rotineiramente nossas vidas já seria o rumo da autodestruição. Essa perspectiva das 

mudanças climáticas (imagens 17, 18 e 19) como consequência de atividades cotidianas, das 

emissões de gases de efeito estufa, até aparece na versão original, só que de forma 

embrionária e somente no episódio 445. Bem menos que na nova versão, que aborda ou 

menciona as mudanças climáticas nesse contexto pelo menos nos capítulos 1, 6, 9, 11 e 12. 

 

Imagem 17: uma simulação mostra a Terra transformada em uma 

bola de calor intenso, por conta do excesso de CO2 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Aqui cabe ressaltar que Sagan, mediante suas observações da atmosfera de Vênus, foi um dos primeiros 

cientistas a estudar o efeito estufa em escala planetária. Em 1960, sua tese de doutorado incluiu o primeiro 

cálculo do efeito estufa na atmosfera de Vênus (COSMOS, 2014, ep 14). Um exemplo de que o trabalho de 

Sagan, como divulgador e também cientista, pode ser visto como, em parte, seminal do ambientalismo atual. 
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Imagem 18: Terra transformada em uma bola de gelo para mostrar nossa 

necessidade de um equilíbrio frágil. Muito CO2 a Terra ferve; nenhum, a Terra congela 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

Imagem 19: Estação de metrô alagada devido a uma tempestade 

fora do comum. Efeito das mudanças climáticas 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

4.2 Simbolismo religioso:autodestruição e discurso apocalíptico  

 Se as imagens apresentadas até aqui têm como principal objetivo o “reforço” da 

retórica, isto é, elas ilustram o que o texto apresenta, também é importante pensarmos um 

pouco além delas se quisermos inferir as possibilidades do impacto que causam ou, talvez, 
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especularmos “como” poderiam ser recebidas46. Assim, concordando com Marcelo Gleiser 

(2001) para quem “o desenvolvimento temático da ciência incorpora tendências da cultura 

popular e religiosa” (p. 174), lembramos que, se os questionamentos sobre o início e o fim do 

mundo sempre tiveram presença marcante em diversas religiões dando aos antigos profetas o 

status de mensageiros do apocalipse, com o andar dos séculos, tal papel passou para os 

cientistas. “O fim da Terra, que, segundo profetizaram textos apocalípticos, seria causado por 

cataclismos ordenados por deuses ou por Deus, encontrou uma nova expressão na análise 

científica” (Ibid).  

 Gleiser se refere principalmente à astronomia e a como explicações sobre os 

movimentos dos corpos celestes, que os relacionavam ao sobrenatural, aos poucos se 

modificaram, ganhando em objetividade científica, amparadas pela física e matemática, 

seguindo o desenvolvimento da ciência moderna após a revolução copernicana. O modo como 

os cometas passaram de maus presságios que prenunciavam a morte de reis e quedas de 

impérios a “apenas” fenômenos astronômicos é descrito nas duas temporadas da série (ver as 

dualidades no anexo). O tema do fim do mundo, entretanto, continua pautando a ciência e 

comunidade científica e sendo marca de um imaginário a ela relacionada, não somente por 

conta do risco de colisões de corpos celestes com a Terra (como no caso da extinção dos 

dinossauros), mas também por conta dos riscos gerados pelo próprio desenvolvimento 

científico e tecnológico. São os casos das mudanças climáticas antropogênicas e de um risco 

nuclear. 

Visões escatológicas e o medo do fim são, ainda, parte do nosso mundo 

tecnológico, de nossa “era científica”. Hoje, dilúvios podem ser 

consequência do aquecimento global (e podem mesmo) (...). Pode-se até 

afirmar que o desenvolvimento da ciência necessariamente aumentou a 

possibilidade de um fim real; que agora, pela primeira vez na história da 

humanidade, não precisamos de Deus para decretar o nosso fim: nós mesmos 

podemos fazê-lo, já que guardamos o segredo da nossa destruição coletiva 

nos silos de misseis nucleares. O que antes era relegado a textos sacros, 

agora faz parte da nossa realidade, forçando-nos a reavaliar como devemos 

lidar com nossa sobrevivência coletiva ou, mais oportunamente, como 

devemos assegurá-la (GLEISER, 2001, p. 51).            

 

 Em uma era em que astrônomos ou mesmo climatologistas tornaram-se os profetas 

do fim, o cinema, com sua força imagética, não perdeu tempo em absorver o discurso 

apocalíptico que mescla ciência com simbolismo religioso. Gleiser aponta um “dilúvio de 

filmes acerca de impactos cataclísmicos” (2001, p. 158) no fim da década de 1990, como 

                                                 
46 Não é nossa intenção, claro, fazer um estudo de recepção, mas avaliamos que é possível apontar algumas 

possibilidades, localizando, mesmo que brevemente, o contexto científico. Este é o eixo deste subcapítulo. 
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porexemplo, Impacto Profundo (1998)47, em que astrônomos detectam um cometa com dez 

quilômetros de diâmetro que irá se chocar com a Terra em dois anos, ou Armageddon 

(1998)48, o local onde o bem e o mal travam sua batalha final. Gleiser afirma sobre este 

último: “o simbolismo religioso do filme é mais do que óbvio, um exemplo perfeito do que 

antes argumentei ser uma assimilação de ideias apocalípticas e científicas pela cultura 

popular” (Ibid). Entretanto, para o físico e astrônomo, as falas científicas emuladas nas 

produções cinematográficas, que dão liga às histórias, criando ganchos narrativos, 

solucionando problemas, cometem alguns erros nem sempre necessários para produzir a 

magia do cinema, o encantamento ficcional (que naturalmente tende a um descolamento da 

realidade). “Infelizmente, poucos produtores de cinema e TV ‘perdem tempo’ consultando 

cientistas, e acabam desprezando uma excelente oportunidade para, além de divertir, educar” 

(GLEISER, 2001, p. 159). 

O gênero de filmes cataclísmicos funciona como uma espécie de ensaio 

inconsciente, veículos dramáticos em que nos confrontamos com alguns de 

nossos medos; vemos o cataclismo ocorrer no filme sabendo que ele pode 

ocorrer também na vida real, o que não vale, por exemplo, para filmes de 

terror. Assim, os filmes criam uma espécie de “quase-realidade”, 

fantasmaticamente violenta, mas concreta o suficiente para despertar a 

credibilidade da plateia. (...) A ciência misturando-se com a ficção para 

produzir resultados de grande impacto dramático. A única outra fonte em 

que encontramos tamanha violência associada a impactos cósmicos é a 

Bíblia (GLEISER, 2001, p. 159). 

  

 O que Gleiser chama de efeito de “quase-realidade” provocado pelos enredos de 

ficção do gênero cataclísmico, ganha em realismo em uma série documental (ou de não-

ficção) como Cosmos, voltada para a popularização da ciência. A perspectiva apocalíptica 

identificada por Gleiser nos filmes de Hollywood, em Cosmos, está principalmente ligada à 

autodestruição, que também está envolta em simbolismos religiosos, para usarmos a mesma 

expressão do físico brasileiro. Aqui, analisamos os episódios de cada versão que foram mais 

proeminentes em abordar as mudanças climáticas como ações do homem: o episódio 4 da 

versão original (Céu e inferno) e o episódio 12 da nova versão (O novo mundo livre). O 

                                                 
47 Em Impacto Profundo, astrônomos detectam um cometa com dez quilômetros de diâmetro que irá se chocar 

com a Terra em dois anos. Cabe à tripulação de uma nave chamada Messias a missão de destruir o cometa. O 

plano inicial de detonação remota falha, mas, “como uma missão numa nave chamada Messias não pode falhar” 

(GLEISER, 2001, p. 160), a tripulação decide colidir de frente com o cometa, detonando as quatro bombas 

nucleares a bordo. “Os astronautas-mártires se sacrificam para salvar a civilização, tal como os mártires que 

‘salvaram’ a Igreja Católica” (Ibid). 
48Um grupo de especialistas em prospecção de petróleo é levado até um gigantesco asteroide em rota de colisão 

com a Terra para nele cavar um buraco bem profundo e depositar explosivos nucleares. O asteroide, de acordo 

com Gleiser, tem aparência horrenda, “um mensageiro do inferno (ou o próprio?). (...) Uma encarnação do mal, 

um pedaço flutuante do inferno que deve ser destruído pela tripulação de uma espaçonave que se parece com um 

anjo” (Ibid). 
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primeiro, cujo título deixa explícito o maniqueísmo que se dá em termos religiosos, expõe 

esses termos logo na primeira frase do apresentador: “Esta é a idade da exploração planetária. 

Quando nossas naves começaram a navegar os céus. Nesses céus, há alguns mundos que 

parecem um inferno. Nosso planeta é, em comparação, como um céu. Mas os portões do céu e 

do inferno são adjacentes e não têm identificação.” (COSMOS, 1980).  

 A ideia é de que a ciência pode levar aos céus, ao paraíso, mas também, ela própria, 

pode levar ao inferno. Ou seja, o mesmo tipo de afirmação de Gleiser sobre o quanto o 

desenvolvimento científico ampliou o nosso potencial autodestrutivo e como, com o aumento 

do poder, vem o aumento da responsabilidade. Não se trata, portanto, de um tipo de dualidade 

que contrapõe ou assemelha ciência e religião (como as que analisamos e descrevemos no 

anexo), mas de uma combinação de gêneros discursivos (discurso científico permeado por 

discurso religioso) por meio da qual se discute aspectos positivos e negativos dos avanços 

científicos usando simbolismos de bem e mal. As imagens, neste sentido, reforçam o discurso 

como representações de bem e mal, de céu e inferno.  

 Como citado na Bíblia, em Deuteronômio, do qual a série se vale no último episódio 

da versão original (ver anexo), há dois caminhos possíveis: um leva ao céu, o outro, ao 

inferno. As portas que levam a um ou outro são próximas. O céu é a estabilidade climática da 

Terra, nosso paraíso no cosmos (até porque não temos outra escolha). Já a representação do 

inferno recai sobre o planeta Vênus. Isso por causa do efeito estufa descontrolado que há 

naquele planeta e faz com que sua pressão atmosférica seja 90 vezes a da Terra e sua 

temperatura chegue a 380°. Quase do mesmo tamanho e massa que a Terra, as similaridades 

favorecem a comparação. Vênus é um alerta, uma distopia infernal do que pode acontecer 

com a Terra por causa das emissões de gases de efeito estufa. “Bem longe do agradável 

paraíso imaginado por alguns cientistas antigos, Vênus é o único lugar no sistema solar que 

parece um inferno” (COSMOS, 1980). 

 Da cabine da Nave da Imaginação, comandada por Sagan, vê-se relâmpagos e ouve-

se trovões, com muita fumaça e um solo pobre, desértico (imagens 20 e 21). “Mesmo nas 

nuvens altas, Vênus é um lugar totalmente horroroso” (Ibid). Além disso, algumas das 

imagens são onduladas, distorcidas, como as ondulações que podem ser vistas em um asfalto 

muito quente em um dia de Sol escaldante, reforçando as altas temperaturas por meio do que é 

visto. “A atmosfera é tão densa que o chão parece ondular e distorcer.” (Ibid). É o calor de 

Vênus, “mais quente do que o mais quente forno caseiro” (Ibid). Quente como o inferno. 
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Imagem 20: gases e relâmpagos: a atmosfera sombria de Vênus 

 

Fonte: Cosmos (1980). 
 

Figura 21: Vênus, com seu solo desértico e distorcido:  

a representação do inferno, um lugar horroroso 

 

Fonte: Cosmos (1980). 

 

 “Mas, como na tradição antiga, há viajantes que ousam visitar o inferno” (Ibid), diz 

Sagan, rememorando crenças e mitos sobre aqueles que se aventuram pelo reino das trevas, 

para falar sobre o projeto Venera, da antiga União Soviética, que explorou aquele planeta. As 

“espaçonaves soviéticas, com suas partes eletrônicas há muito fritadas, estão sendo 

lentamente corroídas na superfície de Vênus. Elas são as primeiras espaçonaves da Terra a 

pousarem em outro planeta” (Ibid). Do inferno de Vênus ao paraíso que (ainda) é a Terra, a 

mudança de sequência é acompanhada de mudanças em alguns recursos narrativos. A 

hospitalidade da Terra é reforçada com imagens plácidas (imagem 22), enquanto os ruídos de 

trovões e trilha de suspense são substituídos por música clássica: “O inferno de Vênus está em 

alto contraste com o comparativo paraíso de seu mundo vizinho, nosso pequeno lar planetário, 

a Terra” (Ibid). O apresentador deixa o alerta de que “O efeito estufa pode transformar um 

mundo como a Terra em um inferno planetário” e que “Vênus é um lembrete ameaçador de 
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que em um mundo parecido com a Terra as coisas podem dar errado.” (Ibid). Tyson, na nova 

versão, se utiliza de retórica semelhante. 

Era uma vez um mundo, não muito diferente do nosso. Às vezes caia um ou 

outro asteroide, erupções vulcânicas, catástrofes naturais. Mas, durante o 

primeiro bilhão de anos, deve ter sido um paraíso. É assim que achamos que 

o planeta Vênus era quando nosso sistema solar era jovem. Aí as coisas 

começaram a dar terrivelmente errado. O planeta Vênus, que chegou a ser 

um paraíso, ficou parecendo um inferno. A diferença entre os dois pode ser 

um equilíbrio delicado (COSMOS, 2014, ep 12). 

  

Imagem 22: a flor representa a beleza e a vida no paraíso que é a Terra 

 

Fonte: Cosmos (1980). 

 

 Novamente, a ideia de que céu e inferno são diferenciados por um equilíbrio 

delicado, com portas adjacentes. Mais uma vez, cabe a Vênus a representação do inferno em 

nosso sistema solar. E o principal diferencial é o carbono, agente provocador do efeito estufa 

naquele planeta e um dos principais gases de efeito estufa na Terra (o episódio também trata 

do metano, bem mais potente e nocivo que o carbono, embora menos abundante). “O dióxido 

de carbono (CO2) aprisiona o calor. É por isso que Vênus é um inferno tão feroz, tão hostil à 

vida. A Terra, em comparação, está viva. Ela respira” (COSMOS, 2014). As imagens 

acompanham o texto: Vênus é mostrado como um cenário horrível, medonho, soturno, 

desolado, semelhante às histórias de ficção quando as sequências se concentram nos 

territórios dos vilões  (normalmente mais escuros, sombrios) (imagem 23). O som traz 

novamente trovoadas e tenta recriar o clima infernal e evocar sentimentos com a trilha sonora. 

Em contraste, imagens da Terra, nosso paraíso (por enquanto). 



135 

 

 

Imagem 23: a Nave da Imaginação de Tyson voa, pequenina  

ao centro na tela, por Vênus. Ao fundo, à direita, relâmpagos 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

 A nova versão retoma trechos da versão original, em que Sagan fala sobre os riscos 

do desequilíbrio ambiental. Uma forma da série mostrar que já deu o alerta 34 anos antes, em 

uma época em que poucos falavam sobre mudanças climáticas provocadas pelos gases de 

efeito estufa. “Estamos liberando vastas quantidades de dióxido de carbono, aumentando o 

efeito estufa. Pode ser que não precise de muito para desestabilizar o clima da Terra, para 

converter esse paraíso, nosso único lar no cosmos, em um tipo de inferno” (COSMOS, 1980, 

2014). Tyson lembra a importância de Sagan para os estudos sobre o efeito estufa, não só 

como divulgador, mas como pesquisador (imagem 24): “Em 1960, a tese de doutorado de 

Carl Sagan incluiu o primeiro cálculo do efeito estufa descontrolado em Vênus” (COSMOS, 

2014). Tyson também fala sobre a espaçonave soviética Venera 13, que está até hoje 

“fritando” no inferno de Vênus (imagem 25). 
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Imagem 24: Sagan, na ocasião de sua tese de doutorado: primeiro cálculo da “atmosfera do inferno” 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

Imagem 25: Venera 13 destruída no solo de Vênus

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

4.3.Documentário científico pós-moderno e o alerta em forma de imagens 

 Em sua estratégia de convencimento para um chamado contra o aquecimento global, 

Cosmos parece estar ciente de um obstáculo específico: o negacionismo em torno da 
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questão49, como já colocamos, inclusive, em capítulo anterior.Nas palavras de Tyson, “nossa 

civilização parece estar em negação. Um tipo de paralisia. Há uma desconexão entre o que 

sabemos e o que fazemos” (COSMOS, 2014). Por conta disso, a atual versão apela para uma 

retórica mais incisiva do que a versão original, que abordou a mudança climática como efeito 

de nossas ações de uma forma ainda introdutória (cabe mais uma vez ressaltar que na versão 

de Sagan o perigo maior estava relacionado à guerra nuclear, não tanto à emissão de gases de 

efeito estufa). Sendo que, nesta última, a computação gráfica e os recursos visuais são o 

grande trunfo em comparação à de 1980. Isto porque, conforme coloca León (2010) em 

relação ao documentário científico50: 

As imagens concretizam determinados conceitos que não têm uma 

representação visual imediata. Desta forma, é possível oferecer ao 

espectador uma representação provável e plausível de teorias desenvolvidas 

em campos científicos como a física ou a paleontologia (LEÓN, 2010, p. 59. 

Tradução nossa). 

 

 Como filmar um átomo ou a fotossíntese (veremos adiante), por exemplo? A 

tecnologia ajuda a resolver a questão. Os modos narrativos resultantes da combinação de 

recursos tradicionais com novos processos, facilitados pelo desenvolvimento tecnológico, são 

chamados por León (2010, p.11), conforme já adiantamos no primeiro capítulo, de “técnicas 

de linguagem audiovisual pós-modernas”. Nesse contexto, o documentário agrega, cada vez 

mais, características de outros tipos de programa, impulsionado também pela lógica da busca 

por audiência. Elementos como imagens 3D, dramatização, incorporação de personagens 

célebres, entre outros, procuram agregar e/ou mesmo converter o conteúdo científico em um 

produto de entretenimento, considerando ser este mais atrativo. Para o autor, o documentário 

dramatizado é um dos que melhor define essa tendência. Isso se aplica melhor à nova versão 

de Cosmos, que possui grandes sequências de dramatizações animadas (desenhos animados) 

(imagem 26). León resume argumentos negativos e favoráveis a respeito do que chama de 

documentário científico pós-moderno: 

Segundo alguns autores (...) a estética contemporânea tende a eclipsar o 

próprio conteúdo científico, para dar lugar ao puro espetáculo baseado na 

ciência. Por outro lado, outros autores defendem a legitimidade da recreação 

                                                 
49 Uma evidência da permanência deste negacionismo é a própria eleição de Donald Trump nos EUA . Enquanto 

candidato, uma das suas promessas era a de que faria os EUA sair do Acordo de Paris sobre mudanças 

climáticas. E cumpriu: em junho de 2017 anunciou a saída. A eleição de Trump e o referendo que decidiu pela 

saída da Grã-Bretanha da União Europeia (UE), apelidada de “Brexit”, vêm sendo analisados, segundo a 

Universidade de Oxford, no contexto da “pós-verdade”, termo que denota circunstâncias nas quais fatos 

objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais 

(FÁBIO, 2016). 
50 O autor trabalha com um conceito amplo de “documentário científico” já que seu foco de investigação é, em 

especial, as produções da BBC londrina, dentre elas, o programa de David Altenburg, que León considera uma 

referência central para seu conceito. 
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e, inclusive, sustentam que as imagens compostas podem ser, por si mesmas, 

fontes de conhecimento, de forma que os recursos visuais servem como 

elementos para construir o conhecimento e não simplesmente para ilustrá-lo 

(LEÓN, 2010, p. 60. Tradução nossa). 

 

Imagem 26: Nomes importantes da ciência em forma de desenho animado: Ib  

Alhazen, Annie Jump Cannon, Cecilia Payne, Isaac Newton e William Herschel. 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 Ao contrário do que dizem alguns especialistas que veem desencontro entre a 

espetacularização de imagens e o didatismo, a abordagem das mudanças climáticas em 

Cosmos pode ser vista como um exemplo em que o apelo ao sensacionalismo, amparado 

pelos novos recursos, funciona como um reforço ao posicionamento que é consenso na 

comunidade científica, contribuindo para um chamado contra o aquecimento global e também 

para explicar o tema. A ideia da autodestruição já traz em si um apelo emocional bastante 

forte. Com o uso das novas técnicas de linguagens audiovisuais pós-modernas, esse discurso 

de alerta máximo ganha ainda mais força. Assim, Cosmos chega em 2014 municiada contra o 

negacionismo, como mostra o capítulo 12, quando Tyson está nas falésias de Dover, na 

Inglaterra. A escolha se deve ao fato de que essas falésias são compostas de rochas 

carbonadas, um modo que a natureza encontrou para “guardar” o CO2 em forma sólida, 

evitando que ele se espalhe pela atmosfera. “Somente resquícios foram deixados como gás na 

atmosfera da Terra, não chega a três centésimo” (COSMOS, 2014), diz Tyson, ao lado de uma 

parte da enorme rocha carbonada. Enquanto pronuncia a frase, entram no plano três 

borboletas avermelhadas (imagem 27), produzidas por computação gráfica, para concretizar, 

em imagens, sua fala sobre os três centésimos que a natureza deixa escapar de CO2 em seu 

processo meticuloso. Falésia real ao fundo, borboletas irreais em destaque. Real e irreal 

representando a mesma coisa: o CO2. O ruído do bater das asas compõe o efeito de 
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veracidade da imagem. Na mudança de plano, surge uma infinidade de borboletas brancas e o 

cenário ao fundo muda, aparecendo dividido: de um lado, um deserto estéril; de outro, muita 

neve (representando, ambos, dois extremos possíveis de um desequilíbrio). A imagem gira em 

360° para mostrar os dois cenários, enquanto as borboletas voam em primeiro plano. 

 

Imagem 27: Tyson, ao lado de uma rocha carbonada, enquanto  

Três borboletas representam três centésimos de carbono 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 A sequência serve para reforçar os efeitos do dióxido de carbono na atmosfera e o 

quanto o efeito estufa depende de um equilíbrio sensível. As imagens acompanham o texto. 

Enquanto as três borboletas vermelhas representam três moléculas de CO2 a cada 10 mil, as 

brancas representam essas outras 10 mil moléculas. Clima e temperatura da Terra dependem 

desse fino equilíbrio de “moléculas/borboletas”. Sem nenhuma das três borboletas vermelhas 

– ou seja, sem nada de gás carbônico – a Terra estaria congelada, e, nesse momento, ganha 

espaço ao fundo, na imagem giratória, a superfície nevada; com o dobro de borboletas – o 

dobro de gás carbônico – nosso planeta ficaria seriamente comprometido e quente, e, então, é 

a vez do deserto preencher o plano, enquanto seis borboletas vermelhas, e não mais três, voam 

entre as brancas. A sequência faz uma representação gráfica das quantidades de dióxido de 

carbono, associadas às respectivas consequências (imagem 28). 
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Imagem 28: lado esquerdo, superfície desértica (muito gás carbônico); lado direito,  

superfície congelada (nenhum gás carbônico). Ao centro, uma revoada de borboletas 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 Ainda nas falésias brancas de Dover, mais uma sequência, desta vez para destacar o 

volume de 30 bilhões de dióxido de carbono despejados na atmosfera pelo homem a cada ano, 

se comprimidos em formato sólido. O volume seria, mais ou menos, do tamanho das falésias. 

Para reforçar o que significa esse volume anual de CO2 lançado na atmosfera ano após ano, as 

falésias começam a crescer, por meio da computação gráfica. O real é aqui ampliado, e o 

rochedo carbonado branco sobe em direção aos céus, “esticado” sob efeito da trucagem 

(imagens29 e 30). O corpo pequeno de Tyson, visto de longe em um plano geral, serve como 

escala para destacar o gigantismo da imensa parede de rocha, que equivale ao volume de CO2 

no termostato global, despejado ano após ano. 

 

Imagem 29: Tamanho normal da falésia de Dover 

 
Fonte: Cosmos (2014). 
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Imagem 30: Falésia de Dover ampliada, com Tyson, pequenino, ao centro 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 Em seguida à sequência da falésia, é iniciada uma sequência da qual já tratamos no 

segundo capítulo, para falar sobre dialogismo. Agora, brevemente a retomamos: Tyson 

resume literalmente aquilo que Cosmos, enquanto um documentário científico que usa 

técnicas de linguagem audiovisual pós-modernas, vem tentando fazer: traduzir o problema em 

imagem. “É uma pena que o CO2 seja invisível. Talvez se pudéssemos vê-lo. Se nossos olhos 

fossem sensíveis ao CO2” (COSMOS, 2014). A fala é a passagem da sequência das falésias 

para a próxima, em que o dióxido de carbono é representado por uma fumaça roxa (imagem 

31), portanto, visível, saindo de carros e aviões e tomando o horizonte de uma grande cidade 

(ver segundo capítulo). “Se pudéssemos ver todo esse dióxido de carbono, deixaríamos a 

negação de lado e entenderíamos a magnitude de nosso impacto na atmosfera” (COSMOS, 

2014), reforça. 

 

Imagem 31: avião lançando fumaça roxa (dióxido de carbono) 

 
Fonte: Cosmos (2014). 
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 Como dito no subcapítulo anterior, o episódio 12 da novaversão retoma trechos do 

episódio 4 da versão original, que abordou o assunto, para reforçar que o que está sendo dito 

já foi dito há décadas atrás. Uma forma de Cosmos dizer “eu avisei!”. E de fato avisou. A 

versão de Sagan, no entanto, não se compara à de Tyson em termos de recursos visuais de 

computação gráfica empregados na espetacularização das imagens e na exacerbação do real. 

Também não se compara em termos de dialogismo, ou seja, na insistência do texto para 

convencer os negacionistas, já que na versão original a preocupação ainda era introduzir o 

tema na opinião pública e não debatê-lo com quem o nega. O tom alarmista e apocalíptico, no 

entanto, é semelhante, e a retórica audiovisual também se presta a um alerta, embora a 

visualidade seja trabalhada de uma outra forma.  

 O episódio 4 aborda a questão de forma mais lenta e dispersiva, tanto que mesmo 

com duração maior que o episódio 12 da nova versão (o episódio 4 tem pouco mais de 56 

minutos, enquanto o 12 tem aproximadamente 40) o espaço destinado à abordagem das 

emissões de gases de efeito estufa é mais curto. Isso porque a narrativa leva mais tempo até 

chegar às emissões de gases, começando pela história da queda de um cometa em Tunguska, 

na Sibéria, em 1908, passando pela atmosfera de Vênus e outros assuntos. Essa estrutura 

narrativa sinuosa é característica das duas versões de Cosmos, e, possivelmente devido ao 

assunto não ser tão debatido na época, ele não ganhou tempo e profundidade maiores dentro 

do episódio. O caráter introdutório do tema é reforçado na fala de Sagan: “O estudo do clima 

global, a influência do Sol, a comparação da Terra com outros mundos são assuntos em seus 

estágios iniciais de desenvolvimento. Seu financiamento é pequeno e relutante.” (COSMOS, 

1980, ep 4). O tom alarmista e impactante não se dá pelos recursos visuais acrescentados às 

imagens reais, como acontece na nova versão, mas por uma seleção de imagens de arquivos 

impactantes, que, incorporando o histrionismo de sua época, mistura imagens de mísseis e 

explosões com as de poluição do ar e das águas (imagens 32 e 33). Ou seja, mesmo na hora 

em que a possibilidade de autodestruição tem sua causa momentaneamente deslocada – da 

guerra nuclear para a emissão de gases de efeito estufa – ainda assim a estética da guerra se 

faz presente.  O que significa que no curto tempo em que a versão original fala sobre 

mudanças climáticas por conta de nossas atividades econômicas cotidianas, ela mantém-se 

como um registro histórico de preocupações científicas e sociais típicas do período da Guerra 

Fria.  
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Imagens 32: avião lançando bombas: estética da Guerra Fria permeia o discurso ambiental 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 

Imagens 33: explosão - causas antiarmamentista e ambiental se misturam 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 

 

4.4. Aspectos lúdicos 

 Ainda tendo em vista a análise das imagens, entendemos que o lúdico e seus 

elementos estéticos, enquanto parte da narrativa audiovisual, servem como mais 

umaestratégia da série para se aproximar da cultura popular a qual Tyson se refere, quando 

diz que o público é especialista nela, e que ele, enquanto divulgador, vale-se da mesma. Uma 

atividade lúdica, em sua acepção mais recorrente, é uma atividade ligada ao entretenimento, 

que dá prazer e diverte as pessoas. O termo “lúdico” deriva do ludismo, que abrange as 



144 

 

atividades ligadas aos jogos e ao ato de brincar. Apesar de sua etimologia e principais 

significados remeterem as atividades lúdicas às distrações, às brincadeiras, às fugas das 

“coisas sérias”, o lúdico tem se tornado cada vez mais objeto de estudo em diversas áreas do 

conhecimento, como a comunicação, a psicologia e a educação. É frequente em todas elas, 

principalmente nesta última, a produção de conhecimento a respeito das aplicações dos 

conteúdos lúdicos na aprendizagem. Johan Huizinga nos dá um ponto de partida para 

pensarmos o lúdico na cultura: 

O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da “vida quotidiana” (HUIZINGA, 2000, p. 24). 

 

 Temos, portanto, como uma das características dos jogos, um acordo tácito entre as 

partes para um distanciamento da vida cotidiana e uma imersão em uma atmosfera própria, 

com regras específicas. O jogo serve, portanto, como mais uma forma de efeito suspensivo do 

cotidiano, que nos leva a outras regras e, ao valer-se da ludicidade, a série adota, de certo 

modo, um tipo de suspensão semelhante ao que faz a arte, conforme proposto por Heller 

(2000). Letícia Perani (2007) destaca outras características do lúdico, como teatralização, 

humor, postura festiva, divertimento, etc. Essa experiência estética não é, portanto, como a 

autora demonstra em um de seus trabalhos em que analisa o uso do lúdico em protestos 

sociais, uma prerrogativa dos jogos propriamente ditos e pode ser aplicada e apreendida em 

outras atividades e esferas sociais, produzindo uma atmosfera lúdica que faz com que se 

embarque em uma brincadeira, a despeito da seriedade das pautas e objetivos almejados.O 

audiovisual também encarna alguns desses elementos. No caso de narrativas ficcionais, 

voltadas, acima de tudo, para o entretenimento, há certa obviedade em afirmar que elementos 

lúdicos, como a teatralização, estão presentes e fazem parte de seu cerne. Mas, aqui, nossa 

perspectiva de análise é sobre como uma série como Cosmos, apesar de ser uma peça 

audiovisual de não-ficção, incorpora elementos lúdicos e ficcionais para estruturar sua 

narrativa e entreter o espectador, incluindo os efeitos da computação gráfica e das novas 

tecnologias na divulgação científica, na abordagem elucidativa de temas complexos da 

ciência. 

Podemos estabelecer as bases para entendermos o processo fundamental do 

lúdico: a construção de uma experiência estética, vivenciada de forma 

diferente do dia-a-dia, a partir de uma “separação” espaço-temporal que nos 

traz a necessidade de assimilação das regras de funcionamento desse 

verdadeiro universo paralelo [...]. Esta vivência pró-ativa proporcionada pelo 

lúdico pode implicar na exploração, apropriação e/ou resignificação de 
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hábitos, habilidades e informações, o que pode ser útil para a apreensão de 

novas ideias pelos indivíduos que participam destas atividades, não só como 

realizadores da ação, mas também como seus espectadores. (PERANI, 2007, 

p. 37). 

 

 O principal elemento ficcional e lúdico em Cosmos é a Nave da Imaginação, 

tripulada pelos apresentadores (Carl Sagan, na versão original; Neil deGrasse Tyson, na 

nova). Com ares de 2001 – Uma Odisseia no Espaço e de Star Wars, com os novos recursos 

técnicos, a espaçonave em seu modelo 2014 ganha ainda mais dinamismo, aumentando e 

encolhendo, desbravando desde o corpo humano a outras galáxias. Acionada em diversos 

episódios das duas versões, a Nave da Imaginação é praticamente um personagem de Cosmos 

e é um recurso narratológico importante para estruturar a prosa poético-científica da série, 

fazendo com que Sagan e Tyson “viagem” pelos diversos assuntos. Na primeira vez que a 

nave é apresentada, logo no primeiro episódio da versão original, Sagan já explica as “regras 

do jogo” e seus limites (elásticos) de tempo e espaço. É a senha, o convite para o 

telespectador embarcar na brincadeira da ciência. 

Nós vamos explorar o cosmos em uma Nave da Imaginação totalmente livre 

dos limites comuns de velocidade e tamanho. Levada pela música das 

harmonias cósmicas, ela pode nos levar a qualquer lugar no espaço e no 

tempo. Perfeita como um floco de neve, orgânica como um dente-de-leão, 

ela vai nos levar a mundos de sonhos e mundos de fatos (COSMOS, 1980). 

 

 Enquanto Sagan envolve o telespectador nas regras da viagem, mostra o lirismo, a 

riqueza poética de Cosmos, e também a tensão e diferenciação entre o real e a imaginação, “o 

mundo de sonhos e o mundo de fatos”, recorrente nas práticas lúdicas. Aquilo que Perani 

chama de “tensão entre a seriedade/não-seriedade que marca o emprego de uma ludicidade” 

(PERANI, 2007, p. 40). Trinta e quatro anos depois, na versão de 2014, Tyson refaz o mesmo 

convite de Sagan, nos mesmos termos, no primeiro episódio da nova versão:  

Nesta nave da imaginação, livre das algemas do espaço e tempo, podemos ir 

a qualquer lugar. Se quiser ver onde estamos no espaço, olhe pela janela da 

frente. Na dimensão do tempo, o passado está abaixo de nós. Vejam como a 

Terra era há 250 milhões de anos. Quer ver o futuro? Olhe para cima, e é 

assim que ela poderá estar daqui a 250 milhões de anos (COSMOS, 2014). 

 

 Embora as regras da viagem sejam semelhantes, as duas versões apresentam naves 

da imaginação com características distintas, decorrentes dos avanços da computação gráfica 

que se acumularam no decorrer dos 34 anos que separam as temporadas. A nave de Tyson tem 

janelas que possibilitam fazer reconstituições do passado e simulações do futuro (imagem 34).  

León (2010) estudou os impactos do avanço da computação gráfica e seus recursos visuais 

nos documentários científicos. Os modos narrativos decorrentes da combinação de recursos 
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tradicionais com novos processos, facilitados pelo desenvolvimento tecnológico, possibilitam 

os “documentários científicos pós-modernos”. Como já dito, León destaca o documentário 

dramatizado como o melhor exemplodessa tendência. Isso se aplica às duas versões da série 

Cosmos. No entanto, enquanto a primeira traz com frequência a dramatização encenada por 

atores, a segunda substitui tais encenações pela animação, aliando dramatização e computação 

gráfica.  

 

Imagem 34: Pela janela com vista para baixo, Tyson mostra uma  

reconstituição de como era a Terra há 250 milhões de anos 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 Também a Nave da Imaginação é impactada por mudanças significativas na versão 

do século 21: ela ganha mobilidade e dinamismo com os novos recursos, em relação àquela 

tripulada por Sagan em 1980 (imagem 35). Isso fica claro logo na primeira vez em que ela é 

apresentada por Tyson: antes mesmo de o astrofísico se dirigir ao telespectador, há um plano 

da mesma flutuando no espaço. Ou seja: pela primeira vez em Cosmos a Nave da Imaginação 

é vista pelo lado de fora. Isso não ocorria na versão original. Todo o desenlace narrativo 

protagonizado por Sagan a bordo da nave era feito em sua parte interna. Conhecíamos sua 

cabine de controle, mas, seu design como um todo ficava, literalmente, a cargo da imaginação 

de cada um. A nave de Tyson, por outro lado, tem seu modelo visual externo visivelmente 

definido e um estilo high tech (imagens 36, 37 e 38). Ela pode ser vista encolhendo para 

entrar em uma planta e mostrar, por dentro, como funciona a fotossíntese; mergulhando em 

um lago de Titã, uma das luas de Saturno; subindo e aterrissando; acelerando ou parando; 

enfrentando turbulências ao estilo Star Wars. 
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Imagem 35: interior da Nave da Imaginação na versão original 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 

Imagens36: interior da Nave da Imaginação na nova versão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Cosmos (2014) 

 



148 

 

Imagens 37: externa da nave da nova versão 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

Imagem 38: Tyson, na cabine de controle da nave, explorando o espaço 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 Ainda nesta apresentação da nave, ao dizer que o passado está abaixo e o futuro, 

acima, Tyson mostra as janelas de uma Nave da Imaginação com muita transparência. Dessas 

janelas pode-se ver o globo terrestre de 250 milhões de anos e como esse mesmo globo estará 

daqui a 250 milhões de anos. Isso reforça o modo como Cosmos e a Nave da Imaginação se 
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apropriaram dos recursos visuais para as reconstituições do passado, de mundos perdidos 

como, por exemplo, a era dos dinossauros. León (2010) destaca a maior capacidade dos 

documentários científicos pós-modernos para criar cenários ilustrativos com mais vida e 

movimento, citando, dentre outros, o documentário Pompeii, the last day51, da BBC . A 

capacidade de reconstituição do passado também pode ser usada na criação de projeções de 

futuro, emprestando realismo às hipóteses científicas e suas predições, sejam apocalípticas ou 

promissoras.  

 Vale mencionar que Sagan e Tyson incorporam seus personagens: ambos se tornam 

comandantes de uma espaçonave em uma longa jornada científica no tempo e espaço. Dois 

cientistas das áreas de exatas, em um esforço de popularização da ciência, transformam-se, 

por alguns momentos, em atores, lançando mão de recursos dramáticos. Essa teatralização 

ocorre com certa frequência em alguns episódios das duas temporadas, durante as viagens da 

nave. Citemos brevemente os episódios 13 – Quem poderá salvar a Terra? – da versão 

original e 4 – Um céu cheio de fantasmas – da nova versão, exemplos que consideramos mais 

evidentes. 

 Como já dito, as versões incluem preocupações extraídas das pautas científicas de 

suas épocas, e essas preocupações entrecortam diversos assuntos e sequências. Aqui voltamos 

à autodestruição e ao histrionismo radiofônico. No exemplo de teatralização protagonizado 

por Sagan, o cientista, a bordo da Nave da Imaginação, encena um sonho que diz ter tido, uma 

distopia baseada no temor nuclear. No meio do espaço, com imagens espaciais vistas da 

janela da nave, Sagan demonstra-se preocupado com o que está acontecendo com a Terra: 

anda de um lado para o outro, cabisbaixo, pensativo. Senta-se e levante-se da cadeira, olha 

para o teto (imagens 39 e 40). “Nós destruímos a nossa casa? O que fizemos com a Terra?” 

(COSMOS, 1980), pergunta-se. Ele consulta o “computador galáctico”, na cabine de controle 

da sua nave. Aperta seus botões e o painel luminoso cenográficos. Capta transmissões de 

rádio vindas de seu planeta natal, a Terra, para obter informações. Essas transmissões cessam 

repentinamente, deixando-o ainda mais tenso. O computador galáctico apresenta alguns 

dados, e a causa da destruição planetária. Sagan conclui: “Então foi guerra nuclear. Uma troca 

nuclear completa. Não haveria mais grandes perguntas, nem mais respostas. Nunca mais um 

amor ou uma criança. Descendente algum para lembrar de nós e orgulhar-se” (Ibid.). 

 

 

                                                 
51O documentário conta a história da cidade romana de Pompeia pouco antes da erupção vulcânica que a 

destruiu. 
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Imagem 39: interpretação de Sagan 

 
Fonte: Cosmos (1980) 

 

 

Imagem 40: interpretação de Sagan 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 

 Já Tyson faz uso de seus dotes dramatúrgicos ao tratar dos buracos negros. A Nave 

da Imaginação, que, comandada por ele, pode ser vista de fora, arrisca-se na direção de um 

destes.O clima de aventura e o tratamento estético assemelham-se às sequências de Star Wars 

em que caças enfrentam turbulências e emaranhados de meteoritos (imagem 41). Leve e 
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despretensiosamente, também guarda traços de semelhança com a sequência final de 2001 – 

Uma Odisseia no Espaço, chamada Júpiter e além do infinito (Jupiter and beyond the 

infinity)(imagem 43). Um buraco negro possui tanta gravidade que, além de atrair alguns 

corpos celestes, até a luz se dobra a ele. Tyson explica que, no entanto, buracos negros não 

saem por aí engolindo mundos como na ficção científica. “Você tem que ir até eles. Mas, se 

for, pode ser a última coisa que verá” (COSMOS, 2014). Um buraco negro distorce as noções 

convencionais da física quanto ao tempo e ao espaço, e o astrofísico diz que “a fronteira 

fatídica que separa um buraco negro do resto do universo é chamada de horizonte de eventos” 

(Ibid.). Ao apresentar ao público esses apontamentos científicos sobre buracos negros, o texto 

de Tyson ajuda também a construir o clima de tensão e aventura da narrativa. Essa viagem 

perigosa pelo horizonte de eventos é um trabalho para a Nave da Imaginação. Quem 

sobrevivesse poderia “olhar para trás e ver toda história futura do universo se descortinar 

diante dos seus olhos” (Ibid). O clima de aventura psicodélica é reforçado pelas caras e bocas 

de Tyson, que simula estar em uma turbulência, com dificuldades de pronunciar as palavras 

de seu texto. O toque de psicodelia de planos médios trêmulos e coloridos de Tyson (figura 

42) acentua o clímax.     

 

Imagem 41: Nave da Imaginação enfrentando turbulências 

 
Fonte: Cosmos (2014). 
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Figura 42: interpretação de Tyson 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 
Figura 43: Cena de Jupiter and beyond the infinity 

 
Fonte: 2001- uma odisseia no espaço (1968). 

 

4.5. Imersão e fotossíntese: do macro ao micro 

 Outro episódio que explicita as estratégias estéticas em torno do uso das imagens é o 

que trata da fotossíntese, tema presente nas duas versões da série. Na versão original, é 

abordado no episódio 2, intitulado As origens da vida, e, na nova versão, no 6, cujo título é 

Aprofundando. Como dito anteriormente, os temas em Cosmos se entrecortam em uma 

narrativa fluída. Há subtextos que vão além dos temas que estão em primeiro plano. Enquanto 

na versão original Sagan aborda a fotossíntese para falar das similaridades das composições 

químicas de plantas e animais (incluindo os humanos), dentro de um episódio que fala sobre 

as origens da vida na Terra, na nova versão há uma tentativa de relacionar a fotossíntese com 

a questão climática e energética, como sendo um exemplo de energia limpa no qual devemos 

nos inspirar. Uma relação proposta de forma lúdica.  
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 Aqui, iniciamos pela nova versão. Para abordar a fotossíntese, optou-se, mais uma 

vez, pela Nave da Imaginação. A viagem da espaçonave passa por uma gota de orvalho, 

fazendo o telespectador entrar no microcosmo que há dentro dela. Nas palavras de Tyson, 

“um pequeno cosmos com seus próprios mundos, criaturas, dramas” (COSMOS, 2014). Ele 

dita as regras: “para explorar os vastos reinos desta gota de orvalho, vamos precisar de uma 

nave com dois motores: ciência e imaginação” (Ibid.), enquanto a espaçonave fura a 

superfície gelatinosa da gota (imagem 44). As regras do jogo propostas, a viagem lúdica e as 

imagens da nave encolhendo para entrar em uma gota buscam ampliar a experiência sensorial 

do telespectador, envolvendo-o tanto por meio do texto quanto das imagens e do movimento, 

fazendo-o embarcar para dentro de um microcosmo quase alienígena, em uma escala muito 

menor do que a que nossos sentidos estão acostumados. 

 Por meio da Nave da Imaginação, a sequência explora a imersão. Para Arlindo 

Machado (2002), a imersão está ligada a como o sujeito mergulha dentro das imagens digitais. 

O termo é recorrente “nas áreas de realidade virtual e videogame para se referir ao modo 

peculiar como o sujeito ‘entra’ ou ‘mergulha’ dentro das imagens e sons gerados pelo 

computador” (MACHADO, 2002, p. 1). João Costa (2012) lembra, entretanto, que a noção de 

experiência imersiva é desenvolvida nas narrativas antes mesmo da realidade virtual e dos 

games citados por Machado. Costa ressalta que “quando assistimos a algum filme, ou lemos 

um livro temos a sensação de sermos transportados para dentro dele. Os dramas dos 

personagens [...] passam a ser nossos dramas” (2012, p. 54). No mesmo sentido, de acordo 

com Murray (2001), o conceito existe desde antes dos atuais aparatos digitais. Para ela, 

imersão é a experiência de ser transportado para um lugar simulado. 

‘Imersão’ é um termo metafórico derivado da experiência física de estar 

submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersiva 

a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: 

a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente 

estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda a nossa 

atenção, de todo o nosso sistema sensorial (MURRAY, 2001, p. 102). 

 

 No contexto dos jogos, convergente à nossa proposta quanto aos modos como a 

série leva à suspensão do cotidiano, Murray define o efeito da imersão como a “suspenção da 

descrença” (2001), já que no momento em que o jogador ou telespectador imerge, “ele deixa 

de desacreditar o mundo virtual e passa a encará-lo como sua própria realidade” (COSTA, 

2012, p. 54). Também dentre os chamados games studies, Marie-Laure Ryan (2011 apud 

COSTA, 2012) define diferentes tipos de imersão narrativa. Dentre eles, a imersão espacial e 

a imersão temporal são as que mais se aproximam, em uma linha de contato com a 
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experiência estética de um documentário científico pós-moderno, como a nova versão de 

Cosmos. A imersão espacial é obtida por meio dos recursos visuais e de um esforço de 

construção cenográfica. É a formatação da ambientação na qual se desenvolve a narrativa. “A 

imersão espacial é um recurso fortemente presente na criação do que Henry Jenkins chama de 

Espaços Evocativos” (COSTA, 2012 p. 54). Estes espaços são utilizados, por exemplo, na 

formação dos parques temáticos, onde “a devida utilização dos elementos temáticos e demais 

aspectos da ambientação permitem que os usuários se sintam imersos nas atrações” (COSTA, 

2012, p. 4). Já a imersão temporal é a criada por meio de um enredo, do encadeamento dos 

eventos que constituem uma história a ser narrada para prender a atenção do interlocutor. É 

uma forma de imersão pautada no estímulo à curiosidade do usuário, típica de “meios 

narrativos como livros, filmes e televisão” (Ibid.). 

 

Imagem 44: Nave da Imaginação fura gota de orvalho 

 
Fonte: Cosmos (2014) 

 

 Ao propor as regras do jogo de uma viagem agregando novas tecnologias visuais, a 

versão 2014 de Cosmos amplia a proposta de imersão, tanto espacial quanto temporal, dando 

movimento e um ar de veracidade aos mundos desconhecidos pelos quais o telespectador é 

levado a bordo da Nave da Imaginação. Assim que entra na gota de orvalho (imagem 45), 

Tyson se depara com o primeiro drama interno do microcosmo: um conflito entre 

microrganismos (imagem 46). De um lado, um paramécio52; de outro, um dileptus53. Há ainda 

                                                 
52Protozoário do ramo dos ciliados, comum em águas doces estagnadas. Seu corpo atinge, às vezes, 1/5 de mm 

de comprimento.<https://www.dicio.com.br/paramecio/>.   
53 É um género de protista unicelular ciliado da classe Litostomatea. Habitam a água doce e salgada, assim como 

musgos e o solo. A maioria são predadores agressivos. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dileptus>.   
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dezenas ou centenas de tardígrados54, que nadam calmamente. Todos bem grandes aos olhos 

de Tyson, no comando da nave encolhida. 

 

Imagem 45: Tyson vê um confronto entre microorganismos 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 “Se quisermos chegar ao fundo desta gota de orvalho, temos que nos apressar” 

(COSMOS, 2014), diz Tyson, elaborando o enredo e emprestando à divulgação científica um 

clima de suspense, já que, pelas regras estabelecidas nesta brincadeira expedicionária, a gota 

de orvalho logo iria evaporar. O que há no fundo da gota de orvalho são folhas e aglomerados 

de musgos. A essa altura, o apresentador introduz explicações sobre os estômatos, estruturas 

celulares microscópicas. “As plantas respiram por elas, inspirando dióxido de carbono e 

expirando o oxigênio que precisamos para viver. As plantas podem sobreviver sem nós, mas 

nós e os outros animais estaríamos mortos sem elas” (Ibid.). Começa então a abordagem da 

fotossíntese. Mas, de uma gota de orvalho ao interior de uma planta é preciso diminuir ainda 

mais para uma nova imersão: “As plantas transformam a luz solar em alimento. Nenhum 

outro animal faz isso. Para ver como fazem isso precisamos ir mais além e devemos ficar mil 

vezes menores” (Ibid.). Acontece então uma imersão dentro da imersão.Assim, a Nave da 

Imaginação agora está dentro de um organismo vegetal, em uma molécula de clorofila que 

                                                 
54 Constituem um filo de pequenos animais invertebrados ligados aos artrópodes e aos onicóforos. Popularmente, 

os tardígrados são conhecidos como ursos-d’água, graças à sua locomoção, forma do corpo roliça e pernas com 

garras. Eles possuem quatro pares de pernas e cada uma tem de quatro a oito garras. 

<https://www.infoescola.com/biologia/tardigrados/> 
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converte luz solar em energia. Isto é, há o cruzamento de temas, típico da narrativa fluída da 

série, relacionando a fotossíntese a uma pauta político-científica factual: a necessidade de 

energias renováveis para mitigar o problema climático. O telespectador é envolvido na 

brincadeira por meio de regras e sugestões lúdicas. 

Se conseguíssemos roubar seus segredos [da clorofila], teríamos uma nova 

revolução industrial (...). Estamos em uma missão de espionagem industrial. 

Se conseguirmos penetrar nos segredos comerciais do processo de produção 

daquele cloroplasto, nosso futuro pode mudar totalmente (Ibid). 

 

 Vem à tona, mais uma vez, a preocupação frequente da série com a questão 

climática, que inclui o perigo do uso dos combustíveis fósseis e a necessidade de se buscar 

energias limpas. Ao entrar no cloroplasto, há uma nova imersão, e a Nave da Imaginação fica 

ainda menor, em “escala atômica”. Dentro dele há a construção, em animação, de um 

maquinário industrial, com esteiras, engrenagens, tubulações e caldeiras. Afinal, o 

telespectador está, junto com o apresentador, em uma missão de espionagem industrial. 

Estabelecida está uma analogia entre o funcionamento do cloroplasto no processo de 

fotossíntese e o funcionamento de uma indústria (figura 47) (Já vimos sobre a importância e 

usos das analogias e figuras de linguagem no segundo capítulo da pesquisa). 

 

Imagem 46: uma indústria dentro de um cloroplasto 

 
Fonte: Cosmos (2014). 

 

 “O cloroplasto usa luz solar para quebrar moléculas de água em átomos de 

hidrogênio e oxigênio. Ele combina o hidrogênio com dióxido de carbono para fazer açúcar e 

liberar o oxigênio como resíduo” (COSMOS, 2014). Esse açúcar armazena energia solar. 
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Logo, nas palavras de Tyson, considerando todo o processo evolutivo da natureza, “o 

cloroplasto é um coletor de energia solar de 3 bilhões de anos” (Ibid). A viagem vai chegando 

ao fim, e a nave precisa deixar aquilo que o apresentador chama de “complexo industrial 

molecular”. Tyson explica que “entendemos em um nível químico como a fotossíntese 

funciona. Podemos recriar o processo em laboratório, mas não somos tão bons quanto as 

plantas” (Ibid). A experiência imersiva termina com a saída “repentina” da nave, pois a gota 

de orvalho está evaporando.  

A fotossíntese é a energia verde em último grau: não polui o ar e é neutra em 

carbono. A fotossíntese artificial, em uma escala larga o suficiente, poderia 

reduzir o efeito estufa que está levando a mudança climática para uma 

direção perigosa (COSMOS, 2014 ep 6). 

 

 Já na versão original, o episódio 2 – As origens da vida –, de 1980, se inicia com a 

Nave da Imaginação em um plano aberto de Sagan no comando da nave. Seu interior lembra 

um pouco algo das perspectivas kubrickianas55(imagem 47) e o interior da nave do filme 2001 

– Uma odisseia no espaço (imagem 48). Da janela da espaçonave vê-se a Via Láctea. É este 

espaço que é explorado sem incursões em outros ambientes mais “inusitados”, como gotas de 

orvalho ou o interior do corpo de algum animal. Desse ponto de vista, a Nave da Imaginação 

de 1980, embora teoricamente móvel (afinal, é uma nave), é bem menos móvel e versátil que 

a de 2014. Ela acompanha certa estaticidade das opções de recursos narrativos e técnicos 

feitos à época pela série. A Cosmos apresentada por Sagan aborda temas como elementos 

químicos com um frequente uso de mesas e maquetes, em sequências que se assemelham a 

uma aula de química filmada, e outros temas, como os dinossauros ou mesmo o espaço, 

utilizando filmagens de fotos e ilustrações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Carl Sagan colaborou com Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke no filme 2001 – Uma odisseia no espaço. 

Clarke e Kubrick perguntaram a ele qual seria a melhor forma de mostrar a vida alienígena. Sagan sugeriu que 

ela fosse apenas insinuada, não mostrada. O cientista foi à estreia do filme e disse que estava satisfeito de ter 

contribuído de alguma forma. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/2001-uma-odisseia-no-

espaco-completa-50-anos/>. 
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Imagem 47: nave de Sagan (semelhanças  

com a perspectiva kubrickiana e 2001) 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 
Imagem 48: Interior da nave de 2001 – uma odisseia no espaço 

 
Fonte: 2001 – uma odisseia no espaço (1968) 

 

 Sagan se pergunta se haveria vida em outros planetas. “A natureza da vida na Terra 

e a busca pela vida em outras partes são dois lados da mesma questão: a busca por quem 

somos” (COSMOS, 1980), diz ele. É o gancho para que o episódio discuta as origens da vida 

e as semelhanças da composição química de animais e plantas, visto que os seres vivos 

possuem ancestrais em comum em um passado bastante remoto. Embora utilizada para abrir o 

episódio, a Nave da Imaginação é deixada de lado e não viaja pela fotossíntese, ou, falando de 

forma mais objetiva, não é aproveitada na sequência da fotossíntese do episódio, como ocorre 
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na nova versão. Após partir das indagações sobre vida em outros planetas, Sagan fala sobre a 

teoria da evolução, costurando os temas até chegar na fotossíntese, que é abordada na 

perspectiva da semelhança entre as plantas e os seres humanos. 

 Sagan começa a falar sobre a fotossíntese em um bosque, em planos abertos e com 

copas das árvores em contra-plongée (câmera baixa). O apresentador destaca a vagarosidade 

com que os galhos se emaranham na busca pela luz solar. “As árvores fazem a fotossíntese. 

Elas colhem a luz do Sol. Elas competem pelos favores do Sol” (Ibid.). A vagarosidade dos 

galhos assemelha-se à cadência mais lenta daquela versão, quando comparada à mais recente. 

Os planos mais longos, os movimentos reduzidos (seguindo a perspectiva comparativa), 

traduzem-se inclusive na trilha sonora: um tema de música clássica embala a sequência da 

fotossíntese. Os planos reforçam o bucolismo, mostrando patos nadando na lagoa. 

 Enquanto na nova versão a Nave da Imaginação entra em uma gota de orvalho para, 

em seguida, reduzir-se ainda mais até penetrar o interior de um cloroplasto, a opção narrativa 

e visual da versão original é pôr Sagan a caminhar pelo Jardim Botânico Real de Londres, o 

Kew Garden, hoje considerado um patrimônio mundial pela Unesco. O apresentador explica 

que as plantas usam seus carboidratos para se ocupar de suas tarefas, enquanto nós, parasitas 

das plantas, roubamos esses carboidratos, comendo-as e a seus frutos. Enquanto explica e 

caminha, Sagan come uma maça (imagem 50), reforçando visualmente aquilo que é dito. Ele 

explora singelas metáforas visuais, interagindo com o cenário, como descer uma escada em 

formato de espiral, semelhante a uma representação de DNA (imagem 49). A exploração 

semiótica da escada do jardim botânico fica evidente por conta do texto: 

E quando vamos ao núcleo da vida na Terra, as proteínas que controlam a 

química da célula, a espiral ou a hélice de ácidos nucleicos que levam a 

informação hereditária, descobrimos que essas moléculas são absolutamente 

idênticas em todas as plantas e animais de nosso planeta (Ibid.). 
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Imagem 49: Sagan desce as escadas (DNA) do Jardim Botânico 

 
Fonte: Cosmos (1980). 

 

Imagem50: Ao som de música clássica, Sagan passeia pelo  

Jardim Botânico levando em mãos uma maçã 

 

Fonte: Cosmos (1980). 

 

 Prosseguindo com as explicações, interagindo com um cenário de modo criativo 

dentro das possibilidades da época, Sagan destaca a troca que existe entre animais e plantas, já 

que os primeiros, embora se alimentem dos carboidratos das plantas, também exalam dióxido 

de carbono, que as plantas usam para fazer mais carboidratos. “Que arranjo cooperativo 
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maravilhoso: plantas e animais usando gases residuais uns dos outros. O ciclo todo movido a 

abundante luz solar” (COSMOS, 1980). Ainda assim, os homens são parasitas das plantas, já 

que haveria dióxido de carbono no ar para as plantas mesmo se os animais não existissem. 

 Mesmo em uma época em que o ambientalismo estava menos em voga, a ênfase 

ecologista na abordagem do tema fotossíntese é bem marcante em duas perspectivas: 

primeiro, porque plantas e animais possuem semelhanças; segundo, porque os animais, 

incluindo os seres humanos, dependem das plantas. O que mais uma vez reforça o cunho 

ambientalista de Cosmos e o modo como os assuntos se entrecortam e influenciam a didática 

de questões científicas. A sequência da fotossíntese termina com Sagan à frente de uma 

árvore. “Esse carvalho e eu somos feitos das mesmas coisas (...) Temos um ancestral comum, 

por isso nossa química é tão parecida” (COSMOS, 1980). E completa: “Faremos uma viagem 

para examinar essa base comum de vida. [...] Uma jornada ao núcleo da célula (Ibid.)”. Sagan 

então inicia processo semelhante de imersão, embora parta para outro tema: o núcleo da célula 

humana. Ele faz um pequeno furo em seu dedo e mostra uma gota de sangue (imagem 51). O 

plano detalhe da gota é seguido por imagens ampliadas de sangue jorrando de uma artéria. A 

“viagem”, no entanto, além de não contar com a nave, também não possui a mesma riqueza de 

movimentos como o exemplo de 2014, recorrendo a ilustrações cuja estaticidade (imagem 52) 

é disfarçada com os movimentos de câmera. A imersão, neste caso, é simplória, se comparada 

com a sequência por nós analisada da versão de 2014.  

 

Imagem 51: Sagan fura o próprio dedo: mudança de sequência e  

tentativa de imersão ao interior de uma célula 

 

Fonte: Cosmos (1980). 
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Imagem 52: interior de uma célula, com imagens abstratas e praticamente estáticas 

 

Fonte: Cosmos (1980). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo de nossos quatro capítulos dissertamos sobre algumas estratégias de 

divulgação científica e popularização da ciência utilizadas pela série de TV Cosmos. Nossa 

análise dos 26 episódios nos leva ao entendimento de que a representação de ciência feita por 

esta produção televisiva se vale das crenças e elementos identificados com o pensamento 

mágico e religioso (uma identificação feita dentro da ótica iluminista) como forma de 

valorizar e engrandecer o discurso científico. Essa polarização perpassou nossos capítulos 

servindo-nos como eixo de fundamentação teórica. Com base nisso, trouxemos alguns 

recortes históricos e conceituais sobre ciência e divulgação científica; uma breve 

contextualização do cenário brasileiro; a visão de democratização da ciência da série; os 

modos linguísticos como Cosmos estrutura sua narrativa, explorando conflitos, mas também 

similaridades, articulando figuras de linguagem, gêneros discursivos e dialogismo em 

elementos básicos da linguagem audiovisual. Também destacamos a utilização de elementos 

do imaginário; a relação estabelecida entre o empreendimento científico e o cotidiano - tanto 

nos modos como a série se vale de figuras e símbolos pertencentes à cotidianidade para 

decodificar temas científicos aproximando-os do público mas, principalmente, na forma como 

propõe a ciência como suspenção do cotidiano, estabelecendo, com certa frequência, um 

rompimento entre pensamento científico e senso comum.  Finalmente, procuramos demarcar 

ainda, a forma como as duas versões da série, distanciadas no tempo em 34 anos, tornam-se 

um registro tanto das pautas da comunidade científica e seus enfoques, quanto das estéticas 

narrativas audiovisuais, aqui incluídas diferenciações no uso das imagens, os modos como as 

imagens servem à retórica, a incorporação de novas tecnologias e algumas implicações dessa 

incorporação, com foco em aspectos lúdicos (também uma forma de suspensão do cotidiano) 

e sensoriais.   

 Cotidiano e imaginário são conceitos basilares nesta pesquisa e mostraram-se úteis 

na medida em que nosso objeto pode ser visto como um exemplo do uso do imaginário como 

um caminho para a popularização da ciência; e de como a ciência, assim como a arte, pode ser 

um modo de suspensão do cotidiano. Com essa proposta, a série foca no pensamento 

científico, na ciência enquanto modo de pensar, conforme o entendimento de Sagan que, 

como ressaltado em nossa introdução, dizia que a “ciência é muito mais uma maneira de 

pensar do que um corpo de conhecimento.”56 Ao mesmo tempo em que, com esse tipo de 

                                                 
56<https://super.abril.com.br/cultura/por-que-entender-de-ciencia/> 
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abordagem, a série parece explorar o potencial da linguagem televisiva para impactar as 

estruturas mentais, potencial para o qual Bourdieu chama a atenção ao falar sobre a TV 

(1997), reforça o que diz Maffesoli, sobre “as construções mentais potencializadoras das 

chamadas práticas” (MAFFESOLI, 2001, p. 77) e preenche aquilo que podemos considerar 

como apontado como uma lacuna nos documentários televisivos, que é a representação do 

método científico, uma vez que, em grande parte dos casos, essas obras audiovisuais focam 

nos feitos da ciência, mas não nos caminhos para esses feitos. Fazemos essa afirmação com 

base na pesquisa realizada por Benvenido León (2010) junto à comunidade científica para 

saber a opinião dos cientistas sobre os documentários científicos televisivos de ciência. 

A imagem da ciência e a representação do método científico receberam a 

porcentagem negativa mais alta de todas as respostas da enquete (33,3%). 

Este é outro aspecto que em alguns casos parece difícil de conciliar com os 

valores do entretenimento, já que muitas vezes os documentários centram-se 

nos resultados da investigação e em suas aplicações na vida cotidiana mais 

do que no processo de investigação científica que levou a esses resultados 

(LEÓN, 2010, p. 111. Tradução nossa).57 

  

 Cosmos parece ter solucionado essa questão, em grande parte explorando o conflito 

narrativo, posicionando, de um lado desse conflito, os cientistas e as teorias científicas e, de 

outro, os desafios que esses cientistas encontraram e a rejeição que essas teorias sofrem, assim 

como as explicações concorrentes. Com frequência, os referidos desafios, rejeição e 

explicações concorrentes são perpassados pela fé, crenças, mitos, religiões, superstições. Ao 

optar por esse caminho, Cosmos reafirma uma narrativa tipicamente iluminista, calcada na 

busca pela mitigação do protagonismo da religião sobre as questões sociais e políticas (um 

processo que se deu de forma lenta e gradual) e na contraposição com a Idade Média, milênio 

fortemente marcado por um pensamento teocrático. 

 Essa forma de representação da ciência leva a uma série de problematizações que, 

até por seu caráter interdisciplinar, não cabem no escopo desta pesquisa com a profundidade 

que necessitam. Uma delas, cuja discussão levantamos em alguns momentos, é o caráter um 

tanto maniqueísta e arbitrário que separa a ciência das crenças, aquilo que é ciência daquilo 

que não é. Algo que que não é muito diferente do tanto de generalização necessária para se 

dividir e classificar períodos históricos, como, por exemplo, a “Idade das Trevas” ou a “Idade 

                                                 
57 La imagen de la ciencia y la representación del método científico reciben el porcentaje negativo más alto de 

todas las respuestas de la encuesta (33,3%). Este es otro aspecto que em algunos casos parece difícil de conciliar 

com los valores de entretenimento, ya que a menudo los documentales se centran em los resultados de la 

investigación y su aplicación a la vida cotidiana más que em processo de investigación científica que há llevado 

a esos resultados.       
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da Luz”. Essas generalizações, maniqueísmos e arbitrariedades buscam, de certa forma, algum 

modo de ordenamento e conceituação do entendimento do mundo.  

 Legros (et. al, 2007) lembra que “a história da ciência nos oferece vários exemplos 

nos quais o verdadeiro e o falso estão intimamente misturados nos raciocínios dos cientistas” 

(p. 228) e que, por isso, é preciso ter cuidado diante desse ponto de vista a posteriori sobre a 

ciência. “Se a ciência de hoje corrige a ciência de ontem, isso implica que a ciência do 

amanhã corrigirá a de hoje” (Ibid). Cosmos remonta a história da ciência a posteriori, 

conforme Legros chama a atenção, mas não nega o tanto de verdadeiro e falso que se 

misturam no empreendimento científico. Podemos citar como exemplo os modos como a série 

aborda os processos de investigação científica de Newton e Kepler e como ela representa os 

conflitos internos desses dois importantes cientistas, ambos com suas percepções da realidade 

fortemente impregnadas pelo pensamento religioso (ver anexos). Enquanto Kepler tentava 

compreender o funcionamento do sistema solar sob a égide dos sólidos perfeitos - uma teoria 

mística aristotélica totalmente equivocada e incompatível com a realidade - Newton buscou 

estabelecer um tipo de ordenamento lógico para a cronologia bíblica e, enquanto alquimista, 

transformar metais ordinários em ouro. Ambos cristãos, a série deixa claro que parte de suas 

tentativas e hipóteses foram frustradas e estavam equivocadas, por mais brilhantes que esses 

cientistas tenham sido, mas não decanta totalmente suas representações do campo do 

pensamento mágico, mostrando que havia certa ambiguidade. 

 Por outro lado, alguns recortes soam imprecisos, de modo a reforçar uma 

polarização maniqueísta. Um exemplo que podemos citar é a maneira como Sagan articula 

ideias para associar as grandes navegações com as expedições espaciais da década de 70. Isso 

ocorre no episódio 6 (ver detalhes no anexo), que termina com uma animação de uma 

espaçonave transformando-se em uma caravela para reforçar a analogia. O espírito e bravura 

dos grandes navegadores do século 16 estariam, na contemporaneidade, por conta dos 

exploradores espaciais que, em vez dos oceanos, tinham o cosmo pela frente. Para remontar 

aquele período na Europa Sagan opta, no entanto, pela Holanda, recriando, por meio de 

dramatização com atores (não com animação, que se tornaria mais frequente na versão de 

2014), a sociedade holandesa. A opção pela Holanda é uma forma que nos parece clara de 

excluir da narrativa sobre os esforços das grandes navegações todo o componente religioso, 

mais especificamente cristão, que as impulsionaram. A Holanda era uma nação mais aberta 

aos valores renascentistas e iluministas que a série representa, é verdade, porém, de forma 

pragmática, em termos de “resultados” como extensões coloniais, portugueses e espanhóis 

foram navegadores bem mais hábeis. O problema é que, dentro da retórica de Cosmos, 
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reivindicar para os astronautas uma herança de bravura e gosto pela descoberta vinda dos 

antigos navegadores usando para isso Espanha e Portugal seria impregnar simbolicamente a 

exploração espacial com valores intrinsicamente relacionados ao cristianismo, com resquícios 

da Idade Média e com poder político inquisitorial.  

 As navegações reaparecem no episódio 13, que mostra o encontro pacífico entre a 

expedição científica francesa liderada por La Pérouse e o povo Tlingts, nativo do Alasca. Em 

contraposição, a narrativa histórica da série remonta a colonização espanhola e as incursões 

de Henán Cortés pelas Américas. Enquanto a paz do encontro entre La Pérouse e os Tlingts é 

relacionada ao empreendimento científico, a violência do embate entre espanhóis e astecas é 

impregnada de símbolos religiosos, fé e devoção. Tudo isso é bastante discutível, do ponto de 

vista histórico, já que ao longo da Idade Moderna, colonização, exploração, violência, ciência 

e religiosidade se misturaram, independentemente de qual país europeu estava representado 

na bandeira da embarcação (no máximo com algumas variações de proporções). O 

Renascimento e as luzes do esclarecimento iluminista não foram suficientes para uma 

autocrítica a respeito de milênios de exploração e escravidão que a humanidade já trazia 

consigo (GOLDIN, 2018). 

 Outra problematização que consideramos pertinente ressaltar é até que ponto a 

perspectiva iluminista da ciência, desenvolvida em uma espécie de contraponto com o 

universo das crenças e superstições e com o pensamento e sociedade teocráticos, é pertinente 

na atualidade e suficiente para o entendimento de como a ciência, de fato, funciona e de como 

ela se insere no contexto social em diversos aspectos. Para isso, precisamos falar brevemente 

sobre metanarrativas, que são grandes narrativas que visam explicar o mundo de forma 

totalizante. Ao falar sobre o pensamento pós-moderno, que despontou na segunda metade do 

século 20, Michico Kakutani (2018) aborda a concorrência entre metanarrativas como o 

Iluminismo, cristianismo e comunismo, e como o pós-modernismo teria decretado a morte de 

todas elas. 

Pós-modernistas negam a existência de uma realidade objetiva independente 

da percepção humana, argumentando que o conhecimento é filtrado pelos 

prismas de classe, raça, gênero e outras variáveis. Ao rejeitar a possibilidade 

de uma realidade objetiva (...) o Pós-modernismo consagrou o princípio da 

subjetividade (...). 

Abaixo a ideia de consenso. Abaixo a visão da história como uma narrativa 

linear. Abaixo as grandes metanarrativas universais e transcendentes. O 

Iluminismo, por exemplo, é descartado (...) como uma leitura hegemônica e 

eurocêntrica da história, destinada a promover noções colonialistas ou 

capitalistas de razão e progresso. A narrativa cristã da redenção também é 

rejeitada, assim como o caminho marxista para uma utopia comunista. (...) 

Até os argumentos dos cientistas podem ser vistos como não mais que 
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seminarrativas que competem com todas as outras por aceitação. Não se 

encaixam de uma forma particular ou confiável no mundo, não possuem 

nenhuma correspondência inquestionável com a realidade (KAKUTANI, 

2018, p. 56-57). 

 

 O relativismo pós-moderno em muito se choca com o discurso da ciência e de 

exaltação da razão oferecido pela série Cosmos. Em linhas gerais, o pós-modernismo traz 

consigo a ideia de uma razão instrumentalizada – ideia desenvolvida principalmente por 

pensadores da Escola de Frankfurt –, por meio da qual a ciência torna-se um instrumento de 

dominação, poder e exploração, sustentada por uma ideologia cientificista que, como explica 

Kakutani, na perspectiva dos pós-modernos, seria mais uma narrativa a concorrer com outras. 

É o que podemos constatar, por exemplo, em Boaventura de Souza Santos, autor de 

Introdução a uma ciência pós-moderna, que diz:  

A ciência moderna não é a única explicação possível da realidade e não há 

sequer qualquer razão científica para considerá-la melhor que as explicações 

alternativas da metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia. A 

razão porque privilegiamos hoje uma forma de conhecimento que assente na 

previsão e no conteúdo dos fenômenos nada tem de científico. É um juízo de 

valor. (SANTOS apud ARAÚJO-JORGE et al, 2018, p. 31). 

 

 Esse discurso sobre a ciência vai frontalmente de encontro com aquele que Sagan, 

Tyson, Druyan, Soter e cia construíram por meio das duas versões da série aqui analisada, 

cujos apresentadores, por vezes, afirmam que a ciência não é perfeita, mas é a melhor 

ferramenta que temos (COSMOS, 1980, 2014). Embora concordemos com a série no 

entendimento de que a ciência possui, sim, vantagens e merece status privilegiado em relação 

a outros modos de saberes na compreensão da realidade – o que significa que discordamos do 

pensamento pós-moderno sintetizado na fala de Sousa Santos – em vez de nos aprofundarmos 

em reflexões filosóficas pertinentes à chamada “guerra das ciências” (brevemente citada e 

contextualizada no primeiro capítulo), entendemos que nos cabe voltar ao objeto para tratar 

dessa questão. Nesse sentido, é preciso reconhecer certa pertinência na visão pós-moderna de 

ciência, ao menos em parte, no que tange à instrumentalização da mesma pelo capital. Essa 

visão crítica é muito pouco presente em Cosmos. Em sua retórica, seus modos de 

representação e de desenvolvimento e exploração dos conflitos narrativos, a série apresentada 

por Sagan e Tyson é muito hábil em chamar a atenção para os riscos e problemas das crenças, 

religiões, superstições etc, mas incipiente ao tratar de como o capitalismo pode capturar a 

produção  científica e desvirtuar seu ethos que inclui preceitos como a objetividade e a 

supremacia dos interesses coletivos sobre os pessoais (e corporativos). 
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 Há, sim, críticas ao capitalismo, diluídas no discurso pacifista e antiarmamentista da 

primeira versão (críticas também cabíveis ao bloco socialista) ou no quanto às práticas 

econômicas e cotidianas são responsáveis pela degradação ambiental e aumento das emissões 

de gases de efeito estufa, por exemplo. Mas não são críticas na frequência e profundidade das 

aqui analisadas, que formam a polarização entre ciência e elementos do pensamento mágico 

religioso. As criticas ao capital, à razão instrumental, não ganham, por exemplo, uma 

abordagem dramatizada de modo a gerar conflito narrativo que, por sua vez, expõe o conflito 

dentro da própria ciência. Para ilustrar o que estamos falando, vamos usar como exemplo uma 

exceção: um caso em que a série dramatiza um conflito narrativo que representa o problema 

da razão instrumental na ciência. Exceção que, como todas as exceções, confirma a regra: a 

incipiência da representação desse tipo de problema.  

 Trata-se do episódio 7 da nova versão, Sala Limpa(mais detalhes no anexo), que 

aborda duas questões: o perigo que o chumbo, quando era diluído no combustível, 

proporcionava à saúde das pessoase ao meio ambiente, e qual a idade do planeta Terra. As 

duas questões possuem relação, pois foi por meio de suas pesquisas para saber a idade do 

planeta Terra que o geoquímico Clair Patterson chegou ao problema risco do chumbo. Além 

de ser um bom exemplo dos “achados laterais” que as pesquisas científicas podem 

proporcionar (quando a pesquisa mira em uma coisa e acerta outra ou as duas), o episódio é 

exemplificativo ao mostrar dois universos que podem ser conflitivos com a ciência: o do 

pensamento mágico religioso (amplamente explorado na série) e o do capital que 

instrumentaliza a razão (pouco explorado). O episódio começa com Tyson no Grand Canyon 

citando o arcebispo irlandês James Usscher, responsável por cálculos baseados na cronologia 

bíblica para chegar a uma possível idade da Terra. É o início de uma confrontação entre a fala 

da Igreja Católica e os experimentos de Patterson, que seriam mostrados mais adiante no 

episódio, medindo a quantidade de urânio e chumbo em amostras de zircônio, que apontaram 

que o planeta possui 4,5 bilhões de anos.  

Como quase todo mundo na sua época e de seu mundo, ele [o arcebispo 

Usscher] aceitou a conta bíblica da criação como algo certo. Mas a Bíblia 

não informa anos exatos. Então Usscher (...) somou as gerações de profetas e 

patriarcas, 139 linhas genealógicas do Velho Testamento, entre Adão e o 

tempo de Nabucodonosor, e descobriu que o mundo começou no dia 22 de 

outubro do ano 4.004 a.C. às 6h da tarde e era um sábado (COSMOS, 2014). 

 

 Tyson, não por acaso, expõe toda minúcia e detalhamento do cálculo do arcebispo. 

O motivo para isso é que quanto maior o nível de detalhamento de uma medição errada, mais 

se expõe o erro dessa medição, em uma proposta contemplada pelo dialogismo bakhtiniano 
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bem exemplificada no episódio. Detalhes como entonação e expressão facial do apresentador 

dão o tom irônico enquanto o detalhamento equivocado do clérigo é exposto. A partir das 

rochas do Grand Canyon, sedimentadas em camadas por cima de camadas, o astrofísico 

explica, então, como pode ser feita a contagem da idade do planeta, ou seja, um dos modos 

corretos (já que o arcebispo estava equivocado). Os sedimentos vão se comprimindo, e as 

camadas mais antigas ficam nas partes mais baixas.Ainda assim, a contagem de tempo 

baseada nos sedimentos rochosos era imprecisa. Chegou-se a números díspares, entre 3 e 

15bilhões de anos. Foi finalmente o trabalho de Clair Patterson que elucidou uma indagação 

feita pela humanidade desde a antiguidade e respondida de forma equivocada pela igreja. 

 Patterson ficou encarregado pela Universidade de Chicago de medir quantidades de 

chumbo em meteoritos para chegar à idade da Terra. Até então, o dialogismo e o conflito 

narrativo são em torno da palavra do arcebispo e da pesquisa de Patterson, ambas sobre a 

idade da Terra. Mas Patterson começa a encontrar muita dificuldade na medição e resultados 

muito discrepantes. O geoquímico supôs, então, que a alteração nos resultados estava 

acontecendo por conta dos níveis naturalmente altos de chumbo no ambiente do laboratório. 

Patterson inicia um trabalho meticuloso de esterilização do ambiente na busca por resultados 

mais factíveis para suas medições. A pesquisa do cientista, por conta do Instituto de 

Tecnologia da Califórnia, chega ao seu objetivo: o mundo tem 4,5 bilhões de anos, muito 

mais do que os cálculos do arcebispo católico.  

 Mas havia um novo problema: a pesquisa identificou quantidades muito elevadas de 

chumbo no ambiente. Neste momento, o conflito, que era entre ciência e crença (sobre a idade 

da Terra) passa a ser entre ciência e capital (sobre os índices elevados de chumbo e seus 

riscos). Isso porque os níveis de chumbo no ambiente estavam relacionados ao seu uso pela 

indústria como aditivo nos combustíveis. A série mostra como a publicidade promoveu o uso 

do chumbo pela indústria das tintas, dos calçados etc, convencendo a opinião pública de que o 

material era bom e seguro. Os mais poderosos setores industriais eram o automobilístico e o 

petroquímico. Assim como a publicidade, a ciência passa a ser usada como estratégia de 

convencimento pela indústria para promover o uso do chumbo.  

O setor precisava de um cientista para acalmar os temores do público e 

melhorar a imagem do chumbo. Encontraram o homem certo para o trabalho. 

Essa era uma das primeiras vezes que a autoridade da ciência foi usada para 

ocultar uma ameaça à saúde pública e ao meio ambiente (COSMOS, 2014). 

 

 O homem certo para a indústria petrolífera era o médico Robert Kehoe, que “foi 

contratado pela General Motors. Ele levantou dúvidas científicas na mente do público sobre 

os perigos do chumbo. O chumbo ocorria naturalmente no meio ambiente, ele disse” (Ibid). 



170 

 

Ele defendeu que não havia provas de que o chumbo apresentava ameaças aos consumidores e 

que, apesar de haver alguns riscos ocupacionais aos trabalhadores, isso poderia ser resolvido 

apenas com a autorregulação da indústria. Kehoe seria confrontado por Patterson em uma 

longa batalha político-científica que Cosmos dramatiza. As pesquisas de Patterson, que 

focavam na datação do planeta Terra, começam a enfrentar problemas com o establishment 

quando se voltam para o chumbo. O que fica claro neste diálogo entre o cientista e o reitor da 

universidade: 

Reitor: - de onde está vindo todo esse chumbo? 

Patterson: - Eu acho que sei. É da gasolina com chumbo. 

Reitor: - Bem, então temos um problema, Pet. Porque é o mesmo lugar de 

onde vem o dinheiro (Ibid). 

 

 Começa então uma série de ataques da indústria a Patterson, que incluem tentativas 

de aliciamento (imagem 53) a cortes de verbas e lobby por sua demissão. Os representantes da 

indústria são mostrados de forma levemente sombria e intimidadora, de forma semelhante ao 

modo como clérigos foram representados no episódio sobre Giordano Bruno (ver anexos). 

“Ao buscar a idade da Terra, Patterson encontrou a prova de um envenenamento em massa 

em uma escala sem precedentes”. Com o apoio do senador democrata Edmund Muskie, 

Patterson e algumas organizações ligadas à Defesa e à saúde pública que pediam o fim do uso 

do chumbo nos combustíveis enfrentaram, em audiências públicas no Congresso americano, 

Kehoe e as indústrias petroquímicas e outras a elas relacionadas, que defendiam o uso do 

material. Tudo isso é bem representado no conflito narrativo. “Se houvesse provas de danos, 

já teríamos as encontrado”, diz Kehoe. “Não se a proposta for vender chumbo”, responde 

Patterson, em uma das audiências (Ibid).   

 

Imagem 53: Representantes da indústria petroquímica vão à sala 

de Patterson tentar aliciá-lo e redirecionar suas pesquisas 

 

Fonte: Cosmos (2014). 
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 O século 20 ainda guardaria a vitória de Patterson sobre a indústria. “Hoje, os 

cientistas soam o alarme em outros perigos ambientais. Setores específicos ainda contratam 

cientistas para confundir a questão58” (Ibid), afirma Tyson, chamando a atenção para o modo 

como a ciência pode ser cooptada pelo capital. Podemos concluir, entretanto, que Cosmos é 

incipiente nesse alerta59, já que o caso de Patterson é exceção e não regra tendo em vista os 26 

episódios da série. Mas podemos dizer também que, comparativamente, a nova versão 

apresenta um modesto avanço em relação à original na caracterização de como o capital 

instrumentaliza a ciência e a razão, pois uma coisa são alguns comentários críticos e esparsos 

dos apresentadores; outra é o problema ser apontado e também dramatizado, com construção 

de personagens e conflito, por meio de longas sequencias, ocupando todo um episódio. Assim 

o assunto ganha em profundidade, densidade e detalhismo.  

 Podemos ir além e afirmar que, ainda que Cosmos mantenha um discurso sobre 

ciências de caráter antirrelativista (como vimos, principalmente, no primeiro capítulo), sua 

segunda versão incorporou, ao menos um pouco, o pensamento pós-moderno. Além do caso 

de Patterson e dos apelos estéticos que, conforme vimos por meio de León (2010), aproximam 

essa nova versão daquilo que o autor chama de “documentário científico pós-moderno”, os 

prismas de gênero e raça a respeito dos quais Kakutani (2018) nos fala em sua síntese do pós-

modernismo que aqui trouxemos também ganham algum espaço na versão de 2014 quando 

comparada a de 1980, deixando a Cosmos de Tyson um pouco mais polifônica que a de 

Sagan.  

 Começando pela representação de gênero, a versão original de Cosmos (1980) optou 

exclusivamente por cientistas homens para traçar a história da ciência e do pensamento. A 

exceção é Hipátia de Alexandria. Ainda assim, Hipátia não ganha nenhum tipo de 

caracterização dramatizada. Ela também não tem sua imagem apresentada em nenhum tipo de 

                                                 
58 O documentário Mercadores da dúvida, inspirado em livro homônimo escrito por Naomi Oreskes e Erik M. 

Conway, mostra como setores da indústria, por meio de técnicas de propaganda e lobby, implantam dúvidas 

junto à opinião pública sobre assuntos onde há consenso científico, dos riscos do tabaco ao aquecimento global. 

Link: <https://vimeo.com/155984532>.     
59 Há muitos casos de documentários cujo conflito narrativo se presta a esse alerta quanto ao problema da 

instrumentalização da ciência pelo capital de um modo que Cosmos não faz. Ao abordar assuntos científicos, 

diversos documentários põem como os “vilões da história” alguns setores da indústria. Podemos citar 

Cowspiracy (como a indústria pecuária vem degradando o ambiente e cooptando até ONGs ambientalistas que 

deveriam denunciá-la), What the healf (o lobby da indústria farmacêutica e alimentícia que faz com que elas 

ganhem espaço até nas universidades), Take your pills (novamente a indústria farmacêutica, que vende cada vez 

mais remédios para doenças cada vez mais banalizadas nos diagnósticos médicos) e o brasileiro O veneno está 

na mesa (que mostra como o lobby das empresas produtoras de agrotóxicos chegou nas escolas de agronomia e 

como até o sistema de financiamento rural passa a reconhecer no uso de certos defensivos agrícolas e sementes 

geneticamente modificadas exemplos de “boa técnica”, pré-requisitos para a concessão de crédito).   
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ilustração. A filósofa e matemática é apenas citada por Sagan e tem sua história contada 

brevemente.O panorama muda na nova versão. Embora o tom de historiografia oficial 

(masculino e eurocêntrico) ainda seja mantido, houve espaço para dramatizações de 

cientistas/personagens femininas e inserções críticas significativas quanto à invisibilização e 

cerceamento do papel da mulher na ciência. Dois episódios trazem claramente essas 

discussões: o 8, As irmãs do Sol, que conta a história das astrônomas Cecilia Payne, Annie 

Jump Cannon e Henrietta Swan Leavitt; e o 9, Os mundos perdidos do planeta Terra, que traz 

a geóloga e cartógrafa Marie Tharp como protagonista. 

 Quanto à questão do negro na ciência, diferentemente do caso das mulheres, o que 

diferencia a nova versão de Cosmos da anterior não é tanto as dramatizações e representações 

de cientistas negros, mas Neil deGrasse Tyson enquanto novo apresentador da série, por ser 

um cientista negro que por vezes discute a questão racial no campo científico. Sua presença 

faz com que a nova temporada se torne um exemplo de representação do negro na ciência, 

quebrando estereótipos dos quais o próprio Tyson diz ter sido vítima em boa parte da vida60. 

Há ainda um outro aspecto do recorte racial a ser destacado, que já mencionamos nesse 

trabalho. A nova versão de Cosmos teve seu primeiro episódio precedido de um vídeo61 do 

então presidente americano Barack Obama, primeiro negro a governar aquele país, destacando 

“o espírito de descoberta” da versão original e as novas fronteiras a serem exploradas pelos 

americanos. Cosmos, enquanto uma obra listada entre as que deram forma aos EUA, encarna 

certa autoimagem iluminista que se faz presente na nação americana desde os tempos de seus 

“pais fundadores”. Sob essa perspectiva, a releitura de Cosmos ser apresentada por um 

cientista negro, anunciada e reverenciada pelo presidente negro, é algo simbólico e relevante. 

 Acrescenta-se a esses aspectos a breve representação de pelo menos um cientista 

negro na segunda versão: o astrônomo John Michell. Seus estudos, no século 18, apontaram 

                                                 
60 Em uma mesa de debates científicos que participou, Tyson responde à pergunta sobre por que há menos 

mulheres do que homens na ciência: “Há similaridades no tema do acesso às oportunidades sociais que são dadas 

quando se fala sobre os negros e sobre as mulheres em uma sociedade dominada por homens brancos (...). Eu 

soube que queria ser astrofísico desde os 9 anos (...).  Então, eu tinha que ver como o mundo ao meu redor reagia 

ao expressar minhas ambições. E tudo o que posso dizer é: o fato de eu querer ser um cientista astrofísico teve 

grande resistência da maioria. As raízes das forças que naturalmente agem na sociedade. Toda vez que eu 

expressava esse interesse, os professores diziam: ‘você não quer ser um atleta ou outra coisa?’ Eu queria algo 

que estava fora dos paradigmas das expectativas das pessoas que estavam no poder. (...) E quando olho para trás, 

me pergunto: ‘onde estão os outros que poderiam estar aqui como eu?’ (...) Se não temos muitos negros 

cientistas e não temos muitas mulheres cientistas, é porque eu sei que essas forças são reais e tive que superá-las 

para estar aqui.”Link: <https://www.youtube.com/watch?v=azH49eq9rcg> 
61 Diz Obama: “A América sempre foi uma nação com exploradores destemidos, que sonham alto e chegam 

onde ninguém imagina. Assim como o espírito de descoberta que Carl Sagan captou em ‘Cosmos’ original, 

atualmente estamos fazendo o que podemos para trazer esse mesmo sentimento de descoberta para novas 

gerações. Porque há novas fronteiras para explorar. Nós precisamos que os americanos estejam sedentos por 

explorar. Não há limites. Então abra seu olhos, abra sua imaginação, pois a próxima descoberta pode ser sua” 

(Tradução nossa)  Link: <https://www.youtube.com/watch?v=qcdYYISYh0I>.  
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para a existência do que chamou de “estrelas escuras”, mais tarde chamadas de “buracos 

negros”. O ator negro que interpretou Michell apareceu brevemente e de costas, reforçando 

que o cientista foi invisibilizado na história da ciência. “Se alguma vez foi pintado, o retrato 

não existe mais. [Michell] foi descrito por um conhecido como um homem baixo, de pele 

escura e gordo” (COSMOS, 2014, ep 4), diz Tyson, em off. Há aqui uma analogia entre o 

cientista e sua produção científica: um cientista de pele escura identifica estrelas escuras. 

Ambos são invisíveis. O primeiro, no tempo. As segundas, no espaço.  

 Desse modo, as formas de representação do negro e da mulher na série convergem 

em um aspecto: não se trata apenas de representar, mas também de discutir a falta de 

representação, a invisibilidade e, no caso das mulheres, os problemas e dificuldades 

enfrentados. Em uma sequência do episódio 8, alguns pesquisadores homens, de Harvard, 

fazem, entreouvidos, comentários sexistas sobre Cannon, Leavitt e outras cientistas, 

chamando-as de “harém do Pickering” (COSMOS, 2014). No episódio 9, Marie Tharp ouve 

seu colega de pesquisa chamar seus apontamentos de “papo de menina” (COSMOS, 2014). 

Exemplos que mostram que a representação na segunda versão da série foi além da introdução 

de negros e mulheres no roteiro, mas também incluiu a caracterização da problemática, 

tentando expor ao público os problemas que os pesquisadores representados enfrentaram no 

campo científico.   

 Dito tudo isso e expostas algumas diferenças entre as concepções pós-modernas e 

iluministas sobre ciência, retomamos nossa problematização para respondê-la: até que ponto a 

perspectiva iluminista da ciência, desenvolvida em contraponto com o universo das crenças e 

superstições e com o pensamento e sociedade teocráticos, é pertinente na atualidade e 

suficiente para o entendimento de como a ciência, de fato, funciona? Conforme sintetiza 

Albergaria em sua pesquisa (2013), Sagan fala mais sobre o ethos da ciência ou mesmo como 

ela deveria ser do que sobre como tem sido na prática, avaliação com a qual concordamos ao 

tratarmos de Cosmos. Possivelmente isso se deve ao tom iluminista de exaltação da 

tecnociência, sobre o qual já falamos diversas vezes.  

 Nada disso, porém, tira a pertinência na atualidade do discurso sobre ciência que a 

série oferece. Isso porque, na prática, as crenças e religiões não foram superadas e com 

frequência ainda se chocam com a ciência moderna, em constantes embates político-

científicos. A despeito de como a indústria alimentícia vem manipulando resultados 

científicos quanto aos efeitos do açúcar62 - algo semelhante ao que foi feito pela indústria do 

                                                 
62<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/22/ciencia/1511374173_530869.html> 
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tabaco ao longo do século 20 e ainda é empreendido por diversos setores industriais e 

econômicos –, a Turquia retirou em 2018 a teoria da evolução de seu currículo escolar, 

classificada por membros da cúpula do governo como “cientificamente antiquada e podre”63. 

E existem mais situações similares. Nos Estados Unidos, quase metade da população rejeita a 

teoria da evolução: 46% dos americanos adotam uma visão criacionista do mundo.64 Na Índia, 

mitologia e crenças hindus têm sido cada vez mais frequentes nos congressos científicos.65 

Alguns acadêmicos afirmam que antigos hindus inventaram as pesquisas com células-tronco e 

que Newton e Einstein estavam errados, pois, enquanto o primeiro teria falhado ao tentar 

entender as “forças gravitacionais repulsivas”, o segundo teria formulado teorias enganosas. 

Um cientista indiano chegou a sugerir que as ondas gravitacionais deveriam se chamar “ondas 

de Narendra Modi”, uma referência ao primeiro-ministro do país. Ao citarmos problemas 

enfrentados pelos consensos científicos na Turquia, EUA e Índia, estamos nos referindo a 

enfrentamentos ao islamismo, cristianismo e hinduísmo, respectivamente. No Brasil, a 

ascensão do bolsonarismo ao poder traz consigo ataques a posicionamentos científicos com 

ampla aceitação ou mesmo consensuais na área acadêmica, como ao ensino da teoria da 

evolução nas escolas66, e à questão climática (conforme vimos no primeiro capítulo). Outra 

das áreas de pesquisa mais ameaçadas são os estudos de gênero67. No campo das ciências 

sociais (conforme já citamos no primeiro capítulo), a política armamentista do bolsonarismo 

vai de encontro a uma série de estudos, no Brasil e no exterior, que relacionam a maior 

flexibilização no uso de armas de fogo a um aumento da criminalidade68.  

 Daniel Cerqueira69, um dos coordenadores do Atlas da Violência, publicado pelo 

Ipea, fala sobre a necessidade de tomadas de decisões eficazes para as políticas públicas, no 

contexto da segurança pública. Junto com o Atlas da Violência, foi criado um portal para 

oferecer aos usuários conteúdo sobre segurança pública, com mapas e gráficos sobre 

incidentes violentos, entre outros dados sobre o tema no Brasil. Ao comentar a iniciativa, 

Cerqueira fala em consonância com a razão de ser da pesquisa que apresentamos: 

Essa é uma iniciativa do grupo de pesquisadores sobre segurança pública da 

Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia do 

                                                 
63<http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-06/turquia-retira-teoria-da-evolucao-de-darwin-do-

curriculo-escolar> 
64<https://veja.abril.com.br/ciencia/quase-metade-dos-americanos-rejeita-a-teoria-da-evolucao/> 
65<https://www.bbc.com/portuguese/geral-46780542> 
66<http://www.abc.org.br/2018/10/16/campanha-de-bolsonaro-aplica-seu-proprio-vies-politico-a-educacao/> 
67<https://www.dw.com/pt-br/ideologia-de-g%C3%AAnero-o-combate-a-um-campo-cient%C3%ADfico/a-

47053267> 
68<http://revistaquestaodeciencia.com.br/questao-de-fato/2019/01/18/armas-crime-morte-o-peso-da-evidencia> 
69 Cerqueira também é doutor em economia pela PUC-Rio, professor dos programas de MBA da FGV e membro 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  
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IPEA, junto com membros do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 

reúne policiais e estudiosos do tema. Acreditamos que a informação e a ciência 

libertam. Elas ajudam a desfazer mitos, possibilitam a reflexão, o 

tensionamento do sistema e das autoridades, além de tornar possível a análise 

racional das políticas públicas, que deveriam ser orientadas pelas evidências 

empíricas (CERQUEIRA, 2017).  

 

 A perspectiva da informação, da ciência e da busca por conhecimento enquanto 

libertadoras, a dissolução de mitos, a análise racional dos fatos e de políticas públicas e a 

persecução de evidências empíricas foram motivações desta dissertação e resumem boa parte 

do trabalho teórico de Sagan, apresentado na série Cosmos. Em um momento em que termos 

como fake news e pós-verdade estão em voga, impulsionando a opinião pública a tomar 

decisões com base em impressões, imprecisões e emoções, é importante discutir o 

protagonismo das evidências empíricas no debate público. Nesse sentido, o trabalho de Sagan 

soa como um chamamento de volta aos fatos. A ideia da ciência como, acima de tudo, um 

modo de pensar, é uma tentativa de se reposicionar as evidências no centro do debate público. 

Para Daniel Barros (2017), o método científico pode ser um bom antídoto contra os males da 

pós-verdade. “Educar cientificamente não é apenas divulgar resultados de pesquisa, mas 

ensinar as bases do método experimental” (2017, p. 71), o que possibilita melhores 

mecanismos de testagens de nossas próprias ideias e convicções. 

O trunfo do método científico é admitir as limitações do cérebro humano e 

criar mecanismos para superá-las. Desde a descrição de matérias e métodos 

utilizados, passando pela utilização de controles e chegando ao uso das 

estatísticas para verificar se resultados que parecem verdadeiros são frutos 

do mero acaso, a ciência bem-feita nos protege de nossos bugs cerebrais. Os 

experimentos colocam em xeque as hipóteses tentando negá-las, não 

confirmá-las (BARROS, 2017, P. 71). 

 

 A matéria-prima dessa espécie de reforço cognitivo em prol do pensamento 

científico, como vimos ao longo da pesquisa, é a linguagem, que trabalha dialogismos, 

gêneros discursivos, metáforas, analogias etc. Bakhtin faz um tipo de fusão entre linguística e 

astronomia para tratar de como a consciência humana se desenvolve por meio do dialogismo. 

Fiorin explica essa fusão em sua leitura do teórico russo. “O dialogismo é o princípio de 

constituição do indivíduo e o seu princípio de ação. (...). A consciência constrói-se na 

comunicação social, ou seja, na sociedade, na história” (FIORIN, 2017, p. 60). Com isso o 

linguista brasileiro quer dizer que o mundo interior do sujeito é constituído de diferentes 

vozes em relação de concordância e discordância. Nesse processo, essas vozes são 

assimiladas de diferentes maneiras, formando diferentes tipos de consciência. Bakhtin inspira-

se na astronomia e divide vozes e consciências em “ptolomaicas”, mais rígida; e “galileanas”, 
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mais abertas. Vimos as diferenças entre as concepções espaciais de Ptolomeu e Galileu ao 

tratarmos da suspenção cotidiana e da transição da astrologia para a astronomia. 

Há aquelas [vozes] que são incorporadas como voz de autoridade. São 

aquelas a que se adere de modo incondicional, que são assimiladas como 

uma massa  compacta e, por isso, são centrípetas, impermeáveis, resistentes 

a impregnar-se de outras vozes, a relativizar-se. A voz de autoridade pode 

ser a voz da Igreja, do Partido, do grupo de que se participa. 

Outras vozes são assimiladas como posições de sentido internamente 

persuasivas. São vistas como uma entre outras. Por isso, são centrífugas, 

permeáveis a impregnação por outras vozes, à hibridização, e abrem-se 

incessantemente à mudança.  

Sendo a consciência sociossemiótica, ou seja, formada de discursos sociais, 

(...) cada indivíduo tem uma história particular de constituição de seu mundo 

interior, pois ele é resultante do embate e das inter-relações desses dois tipos 

de vozes. Quanto mais a consciência for formada de vozes de autoridade, 

mais ela será monológica, ptolomaica. Quanto mais for constituída de vozes 

internamente persuasivas, mais será dialógica, galileana. 
Bakhtin qualifica de ptolomaica a consciência mais rígida, mais organizada 

em torno de um centro fixo, como era o sistema cosmológico de Ptolomeu, 

em que a Terra era fixa. Já galileana é a consciência mais aberta, mais 

móvel, não organizada em torno de um centro fixo (FIORIN, 2017, p.61-62).  

 

 Isso nos ajuda a entender as diferenças entre fé e confiança, que discutimos por meio 

de Heller; entre o pensamento dogmático e o pensamento científico; entre a rigidez da 

pseudociência astrológica, que é fotografia, e a astrologia, que é cinema, em constante 

movimento. Fiorin reporta relatos do nascimento da ciência moderna quando, em meio às 

observações de Galileu, algumas autoridades intelectuais da época estavam tão impregnadas 

por vozes e consciências ptolomaicas que se negavam a olhar, elas próprias, pelo telescópio 

para ver o que Galileu defendia. Fiorin associa a consciência de Galileu à maior abertura para 

a realidade, para as mudanças, o que coincide com a frase de Sagan: “Devemos manter a 

mente aberta, mas não tão aberta a ponto de o cérebro cair”70.  

 Podemos, então, nos perguntar em que medida o discurso sobre ciência contido em 

Cosmos não terminaria por, de forma paradoxal, fortalecer um tipo de dogma científico, 

sacralizar a própria ciência, pelo fato de enaltecer o discurso científico como melhor do que 

outras narrativas ou mesmo por usar elementos discursivos de religiões e crenças para, por 

meio do imaginário, lançar mão de suas técnicas de sedução. Não temos respostas conclusivas 

para essas questões e entendemos que, talvez, um dos caminhos para encontrá-las seriam 

estudos de recepção com fãs da série e de Sagan e cia. Por outro lado, também entendemos 

que sempre há o risco de, ao se combater alguns dogmas, criar-se outros. O conceito de 

ceticismo organizado proposto por Merton (CUPANI, 1998) ou mesmo a forma como Heller 

                                                 
70<https://hypescience.com/nosso-kit-detector-de-baboseira-parte-1/> 
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e Sokal falam sobre “confiança” parecem a busca por um equilíbrio, caminho pelo qual a série 

tenta seguir. Não chegamos nem perto do que se possa chamar de estudo de recepção, mas 

consideramos conveniente apresentar aqui algumas ilustrações, retiradas de grupos de 

admiradores de Sagan e da série, que apontam para uma possível visão sacralizada da ciência 

(imagens 54 a 57). Se não isso, no mínimo, rendem bons exemplos de dialogismo, pela forma 

como satirizam a religião, e apontam para outros caminhos de pesquisa. 

 

Imagem 54: da esquerda para a direita, em sentido 

horário,nomes da ciência e divulgação científica são 

representados como deuses mitológicos:Bill Nye, Carl 

Sagan, Neil deGrasse Tyson e Michio Kaku 

 

Fonte: Facebook. 
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Imagem 55: sátira a curas espirituais e ao tele-evangelismo 

 

Fonte: Facebook. 

 

Imagem 56: Ciência e consumo: camisa que exalta nomes da ciência  

como se formassem a Santíssima Trindade 

 

Fonte: Facebook. 
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Imagem 57: a série é interpretada nos termos da religião,  

como um tipo de panteísmo ou louvor ao universo 

 

Fonte: Facebook. 

 

 Sigmund Freud dizia que “a ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar 

que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar.”71 A frase ilustra muito da 

                                                 
71<https://livrepensamento.com/2014/01/31/freud-a-ciencia-e-as-ilusoes/> 
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proposta de nosso objeto de pesquisa, que nos apresenta a ciência em competição com a 

magia no encantamento de corações e mentes. De certo modo, parece uma religião 

competindo com outras. Entretanto, o que torna a análise complexa é que quando fazemos tal 

afirmação (a ciência apresentada enquanto religião), caímos no paradoxo de Cosmos: trata-se 

de uma religião que se pretende não-dogmática. O seguinte trecho marca o encerramento da 

série original e é uma das últimas falas do último episódio:  

Nós, humanos, desejamos estar conectados com nossas origens. Então, 

criamos rituais. A ciência é um outro modo de expressar esse desejo. Ela 

também nos conecta com nossas origens. E ela também tem seus rituais e 

seus mandamentos. Sua única verdade sagrada é que não há verdades 

sagradas. Todas as suposições devem ser examinadas criticamente. Os 

argumentos de autoridades são inúteis. O que for inconsistente com os fatos, 

não importe o quanto gostemos, deve ser revisado ou descartado (COSMOS, 

1980, ep 13). 

 

 Assim como Freud, Sagan diz, em O pálido ponto azul, texto poético baseado em 

uma fotografia do planeta Terra feita a seis bilhões de quilômetros de distância, que “em 

nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício que de algum 

outro modo virá algum socorro que nos salve de nós mesmos” (COSMOS, 2014, ep 13). Há 

aqui o mesmo senso de responsabilidade que na frase do pai da psicanálise: a ideia de que o 

homem precisa resolver seus problemas por meio de si próprio. A ciência é apresentada como 

a principal ferramenta, mas não como perfeita. Por diversas vezes, nas duas versões da série, 

equívocos da ciência são representados e a exaltação da ciência é mitigada por afirmações de 

que a ciência não é perfeita e sobre o quanto o empreendimento científico possui de 

autocorreção (e se algo é autocorretivo não pode ser perfeito). Mais uma vez, o paradoxo de 

Cosmos: o discurso religioso-científico da série prega não a fé, mas a confiança em uma 

“religião” sabidamente imperfeita, que é, ainda assim, a melhor alternativa. A proposta de 

Sagan é de que “a ciência é mais do que um conjunto de conhecimentos. É uma forma de 

pensar, uma forma de interrogar o universo ceticamente, com um conhecimento profundo das 

falhas humanas.”72 

 Na disputa com o universo do pensamento mágico-religioso pela conquista de 

corações e mentes, Cosmos estabelece com o mesmo uma relação de emulação. Ao mesmo 

tempo que o confronta e o desconstrói – aparentemente com certo cuidado em não soar 

desrespeitoso – também tenta mostrar que a ciência tem sua própria magia e que essa magia é 

também capaz de provocar encantamento e, na medida do possível, esperança, assim como a 

                                                 
72<https://jornalggn.com.br/ciencia/marchapelaciencia-a-ignorancia-nos-torna-refens-do-proximo-

charlatao/?fbclid=IwAR2NMKOxuLgdDQWlXNOgtDozKcXUwhh2fvzOO8-NDqDGdLfMX-OriROtDI0> 
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magia das crenças e mitos. Em sua obra A magia da realidade, Richard Dawkins (2012) 

trabalha conceitos que nos ajudam a caracterizar esse tipo de divulgação científica e 

popularização da ciência feitas em emulação com o universo do pensamento mágico-

religioso. Dawkins define três tipos de magia: a magia sobrenatural, a magia de palco e a 

magia poética. 

 A sobrenatural é aquela encontrada nos mitos, milagres e histórias de ficção. “É a 

magia ficcional da bruxa que transforma um príncipe num sapo, ou da fada madrinha que faz 

uma abóbora virar uma luxuosa carruagem” (DAWKINS, 2012, p. 20). É um tipo de magia 

contida em histórias como as de Aladim, dos irmãos Grimm, de Hans Christian Andersen e 

J.K. Rowling. Histórias que apreciamos, mas “todos sabemos que esse tipo de magia é apenas 

ficção e não acontece na realidade” (Ibid). Para o autor, o caso do milagre é um pouco mais 

complexo, pois embora passagens das histórias religiosas também sejam ficcionais, 

diferentemente dos contos infantis, são vistas como reais por muitas pessoas.  

Por exemplo, uma lenda conta que, há cerca de 2 mil anos, um pregador 

judeu itinerante chamado Jesus estava em uma festa de casamento quando o 

vinho acabou. Ele pediu água e usou seus poderes milagrosos para 

transformá-la em vinho (...). Pessoas que ririam da ideia de que uma abóbora 

pode se transformar em carruagem e que sabem perfeitamente que lenços 

não viram coelhos acreditam que um profeta transformou água em vinho ou, 

como creem devotos de outra religião, voou para o céu em um cavalo alado 

(DAWKINS, 2012, p. 247). 

 

 Em contraste, a magia de palco realmente acontece, porém, como uma espécie de 

simulacro. “Alguma coisa acontece, embora não seja o que a plateia está pensando”. É uma 

espécie de falsidade honesta. Ao se ver um espetáculo de mágica, sabe-se que o mágico não 

possui poderes sobrenaturais, mas não se sabe exatamente como ele chega a certos resultados 

e efeitos que parecem sobrenaturais e desafiadores das leis da física. Essa é a graça do 

espetáculo. “Lenços de seda não podem ser transformados em coelhos (...), sapos não podem 

virar príncipes. O que vemos no palco é apenas um truque. O mágico se empenha em iludir 

nossos olhos” (DAWKINS, 2012, p. 20). 

 O terceiro tipo, a magia poética, é o encantamento que a realidade é capaz de nos 

provocar. Dawkins ressalta que uma bela música, o arco-íris ou o pôr do Sol podem nos 

emocionar. Nesse sentido, “mágico” quer dizer “comovente”, “estimulante”. Cosmos tenta 

mostrar que a ciência deve ser valorizada, pois, além de funcionar, também é bela. É a beleza 
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do real. E é essa extração de beleza do real em Cosmos que Druyan chama de “senso de 

deslumbramento”73, que Dawkins conceitua como magia poética.   

O mundo real, como é entendido cientificamente, tem sua própria magia. Eu 

a chamo de magia poética, uma beleza inspiradora que é ainda mais mágica 

porque é real e podemos compreender como funciona. Em comparação à 

verdadeira beleza e magia do mundo real, o sobrenatural e os truques de 

palco parecem vulgares e sem graça (DAWKINS, 2012, p. 31). 

 

 Dawkins diz que “a realidade – os fatos do mundo real como são compreendidos 

através dos métodos da ciência – é mágica no sentido poético, o sentido de que é bom estar 

vivo” (2012, p. 22). Esse espírito é claro em Cosmos desde o primeiro episódio da segunda 

temporada, por exemplo, quando Tyson, ao convidar o telespectador para a experiência, diz 

que “precisaremos de imaginação, mas a imaginação não é suficiente, pois a realidade da 

natureza é mais maravilhosa do que qualquer coisa que possamos imaginar” (COSMOS, 

2014, ep 1). Ou no fim do episódio 10, sobre Michael Faraday, que termina com a frase do 

cientista: “Nada é tão maravilhoso para ser verdade se for compatível com as leis da natureza” 

(COSMOS, 2014, ep 10). Para Hawking, “proporcionar acesso à emoção e ao espanto da 

revelação científica, criando maneiras inovadoras e acessíveis de atingir o maior público 

jovem possível, aumentará e muito nossas chances de encontrar um novo Einsten” 

(HAWKING, 2018, p. 236).  

 Cosmos é uma prosa de deslocamento da esperança e do encanto, das crenças, mitos 

e religiões, para a ciência. Os deslizamentos de sentido, como ressalta Fiorin (2017), fazem 

parte dos dialogismos. Mas, sendo a ciência uma forma de conhecimento humano 

sistematizado, isso significa dizer que, no fim, a esperança se desloca não somente para a 

ciência, mas, principalmente, para a ação do homem, em uma narrativa que chama a atenção 

para a responsabilidade do ser humano no mundo, com a natureza, com a humanidade e com 

as futuras gerações. Uma narrativa que propõe, não pela fé, mas pelo empreendimento 

científico e responsabilidade humana, uma forma de lidarmos com os riscos e incertezas de 

estarmos vivos em um universo imenso, em grande parte desconhecido e por vezes hostil.                 

 

 

 

 

                                                 
73 Disse Druyan, na ocasião do lançamento da nova versão de Cosmos: “Quando Sagan era vivo, não tentávamos 

pregar para os convertidos. Queríamos evocar nas pessoas, que talvez fossem até hostis à ciência, um senso de 

deslumbramento”. Link: <http://cienciahoje.org.br/acervo/o-cosmos-da-nova-

geracao/?fbclid=IwAR2itlIVWvB299GX8e5gKa2gcI7BCzjftqUd5INUI_brpOKeVbgrq4UOKXI> 
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ANEXO 1 

COSMOS – UMA VIAGEM PESSOAL (1980) 

 

EPISÓDIO 1 – AS MARGENS DO OCEANO CÓSMICO 

 

Templo x conhecimento 

Tempo: 40:15 

Forma: dualidade sintética 

Conteúdo: dualidade de contraposição   

Descrição: 

 Sagan está no que restou da Biblioteca de Alexandria, a primeira grande instituição de 

produção de conhecimento que se tem notícia. É um porão deteriorado e escuro. Segundo Sagan, “ele 

fica no anexo da biblioteca, o Serapion, que era um templo, mas depois foi reconsagrado para o 

conhecimento”74. O uso da conjunção adversativa “mas” põe em contraste um templo religioso e um 

local de conhecimento. O espaço somente torna-se um local de conhecimento quando “reconsagrado” 

como parte da biblioteca.  

 

Beroso x cronologia do antigo testamento 

Tempo: 48:15 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Em uma reconstrução por computação gráfica de como seria a Biblioteca de Alexandria, 

Sagan caminha por pergaminhos enquanto lamenta pela destruição das obras que lá um dia estiveram e 

pelo quanto essa perda do conhecimento pode ter retardado novos avanços. Dentre as obras 

desaparecidas, Sagan diz que “conhecemos uma história do mundo, agora perdida, escrita por um 

sacerdote babilônio chamado Beroso. O volume 1 lidava com a criação do mundo até a inundação. 

Período que ele dizia ter 432 mil anos. Ou cerca de cem vezes a cronologia do antigo testamento”. 

Dentre tantas obras perdidas, Sagan destaca justamente uma que refuta a narrativa bíblica sobre a 

criação do mundo, ainda que escrita por uma figura também religiosa. A ideia é expor a imprecisão 

daperspectiva cristã sobre a história da criação do mundo, que dominaria o ocidente após o fim da 

Biblioteca de Alexandria. O trabalho perdido de Beroso é citado por Sagan sendo incluído no 

conhecimento legítimo, o qual ele lamenta ter sido perdido.   

 

                                                 
74 Conferimos a frase na versão original para nos certificarmos de que a conjunção adversativa também foi 

utilizada. E foi: “Serapeum which was once a temple, but was later reconsecrated to knowledge”. A dublagem de 

Cosmos não costuma comprometer as análises, em nenhuma das temporadas.  
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EPISÓDIO 2 – UMA VOZ NA SINFONIA CÓSMICA 

 

Crença japonesa nos samurais caranguejos x seleção artificial  

Tempo: 4:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Há uma lenda no Japão que remonta ao século 12, quando o país era governado por um clã 

conhecido como os Reiki. O clã foi derrotado em uma batalha e os poucos sobreviventes suicidaram-

se lançando-se ao mar, incluindo Antoku, o menino imperador. Desde então, os pescadores japoneses 

passaram a acreditar que os espíritos dos samurais vagavam no fundo do mar em forma de caranguejo. 

Esses caranguejos, segundo os pescadores, tem as costas com um formato que lembra o rosto humano, 

mais especificamente similar ao de um samurai. Os caranguejos, quando pescados eram devolvidos ao 

mar, por causa da lenda. Com o passar do tempo, cada vez mais essa espécie de caranguejo foi 

desenvolvendo semelhança com o rosto humano (imagem 58). Uma vez que aqueles exemplares com 

maior semelhança ao rosto humano eram sempre devolvidos ao mar enquanto os que não 

apresentavam tamanha semelhança eram consumidos, prevaleceu geneticamente, com o passar de 

gerações, os exemplares mais assemelhados com o rosto dos samurais, em um processo de seleção 

artificial (quando há a intervenção do homem – neste caso, a dos pescadores). 

Trecho de destaque: 

 “Esta lenda levanta um problema instigante: como é possível que o rosto de um guerreiro 

fique marcado na carapaça de um caranguejo japonês? Como pode ser? A resposta parece ser que os 

humanos fizeram esse rosto.”  

Imagem 58: Caranguejo com “feições” de samurai 

 

Fonte: Cosmos (1980) 
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A ideia de um grande projetista x teoria da evolução e a seleção natural, de Darwin e Wallace  

Tempo: 15:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Da mesma forma que um relógio não se monta sozinho e precisa de um relojoeiro, na visão 

de nossos ancestrais, só poderia haver um “relojoeiro”, ou seja, Deus, o grande projetista, responsável 

por criar e desenvolver o mecanismo complexo da vida. Mas Darwin deu uma explicação “muito mais 

convincente”. 

Trecho de destaque: 

 “A ideia de um projetista é interessante. Uma explicação totalmente humana para o mundo 

biológico, mas como Darwin e Wallace mostraram, há um outro jeito. Igualmente humano e muito 

mais convincente”.  

 

EPISÓDIO 3 – A HARMONIA DOS MUNDOS 

 

Astrologia e astronomia  

Tempo: 1:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade e de contraposição 

Descrição: 

 Logo na primeira frase do episódio, fica claro o conflito a ser explorado entre a realidade 

material, objeto da investigação científica, e, do outro lado, nossos desejos, projetados nos corpos 

celestes: “Há dois caminhos para ver as estrelas: como elas realmente são e como podemos querer que 

elas sejam.” Sagan explica que a astrologia está relacionada com a superstição e que ela sobrevive até 

hoje, ainda que sem evidências de que os astros influenciam no comportamento das pessoas, “porque 

ela parece dar um significado cósmico à rotina das nossas vidas diárias. Ela alega satisfazer nosso 

desejo de estarmos ligados ao universo”. Para Sagan, esse desejo pode ser preenchido pela astronomia, 

em vez de pela astrologia. E nisso consiste a similaridade desta dualidade. Ao mesmo tempo que há 

uma contraposição entre astrologia e astronomia, há uma semelhança entre ambas que também é 

explorada. O sentimento de pertencimento é preenchido pela ciência, não pela pseudociência.    

Trechos de destaque: 

 “O desejo de estar ligado ao cosmo reflete-se em uma realidade profunda. Nós estamos 

ligados, não do jeito trivial que promete a pseudociência da astrologia, mas dos modos mais 

profundos. Nosso pequeno planeta está sob a influencia de uma estrela. O Sol nos aquece, dirige o 

clima, sustenta todas as coisas vivas. Há quatro bilhões de anos ele produziu a vida na Terra.”   
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 “Você já reparou como é fácil achar uma revista sobre astrologia? Virtualmente, todo jornal 

dos EUA tem uma coluna diária de astrologia, e quase nenhum deles tem sequer uma coluna mensal 

de astronomia”. 

 

A busca pela regularidade por meio da ciência = Culto do povo Anasazi, da América do Norte, 

ao deus Sol  

Tempo: 09:46 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade  

Descrição: 

 A dualidade mostra que diversos povos sempre foram muito atentos aos movimentos dos 

corpos celestes, pois se tratava de uma questão de sobrevivência entender as mudanças de estação para 

a caça e a plantação. Essa capacidade de reconhecer padrões é uma das características da ciência que 

faz com que ela nos ajude a sobreviver e a “melhorar a nossa vida”. Sagan vai às ruínas de um templo 

do povo Anasazi, que viveu nos EUA, dedicado ao Deus Sol. Nesta sequência, há uma similaridade 

entre religiosidade e ciência baseada na leitura da regularidade dos astros: do mesmo modo que a 

ciência busca o entendimento dessa regularidade, a mesma regularidade produz uma metáfora de 

imortalidade nos céus, do ponto de vista de algumas crenças, de sobrevivência à morte.   

Trechos de destaque: 

 “A volta do Sol após um eclipse total, seu nascer de manhã após uma enfadonha ausência à 

noite e o reaparecimento da Lua crescente depois da Lua nova sempre falaram aos nossos ancestrais da 

possibilidade de sobreviver à morte. Lá em cima, nos céus, havia uma metáfora da imortalidade.” 

 

Martinho Lutero, Ptolomeu, a igreja e a visão centrada na Terra X Copérnico e a visão centrada 

no Sol 

Tempo: 21:15 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Há aqui um conflito entre duas concepções diferentes do movimento dos astros no sistema 

solar: a concepção cristã da época da “Idade das Trevas”, defendida por Lutero, baseada em Ptolomeu, 

de que a Terra era o centro do universo e que os planetas giravam em volta dela; e uma outra 

concepção, emergente, defendida por Copérnico, de que a Terra girava em torno do Sol. Lutero disse 

sobre Copérnico: “As pessoas dão ouvidos a um astrólogo presunçoso. Esse tolo quer reverter toda a 

ciência da astronomia.” Uma fala que evidencia que a teoria de Ptolomeu era abarcada pelo conceito 

de ciência da época. Ciência era aquilo que Ptolomeu dizia. 

Trechos de destaque: 
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 “Apoiado pela igreja na Idade das Trevas, o modelo de Ptolomeu evitou efetivamente o 

avanço da astronomia por 1.500 anos”   

 

Kepler astrólogo e místico e Kepler astrônomo e cientista 

Tempo: 24:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade e contraposição 

Descrição: 

 “A confrontação entre as duas visões do cosmo, centrada na Terra e centrada no Sol, atingiu 

seu clímax com um homem que, como Ptolomeu, era tanto astrônomo quanto astrólogo”. Com essa 

frase, Sagan se refere a Johannes Kepler. A frase faz a ponte entre a sequência anterior, sobre a disputa 

entre o modelo defendido pela igreja e o de Copérnico, e as sequências seguintes, protagonizadas 

porKepler. Aqui há conflito entre dois conjuntos de ideias opostas que vivem em um mesmo 

indivíduo, que era ao mesmo tempo astrônomo e astrólogo. “Ele viveu numa época em que o espírito 

humano estava restrito, e a mente acorrentada. Quando imaginava-se que havia anjos e demônios e 

esferas de cristal no céu. Ainda faltava à ciência a menor noção das leis físicas que sustentam a 

natureza. Mas a luta corajosa e solitária desse homem era prover a centelha que acendeu a revolução 

científica moderna”, diz Sagan, sobre Kepler. A astronomia moderna aos poucos distanciou-se das 

superstições, principalmente por meio de Kepler, que “descobriu que havia uma força física no 

movimento dos planetas e desmistificou o céu”, dando origem ao que se chama de ciência moderna.    

 Kepler aqui é visto como um ponto de interseção histórico entre a Idade Média e o início da 

revolução científica, portanto, guarda dentro de si uma educação formal e religiosa baseada em valores 

e conceitos medievais, ao mesmo tempo em que seu espírito de descoberta fazia com que ele 

começasse a questionar essa base de conhecimento que trazia consigo. Essa educação religiosa rígida 

o dificultou de interpretar o movimento dos astros de uma forma diferente da dos paradigmas da 

época. Além disso, ele formulava suas hipóteses ainda com base na ideia pitagórica dos sólidos 

perfeitos, um conceito místico vindo da Grécia antiga. 

 Os conflitos internos entre seus lados religioso e científico são aqui explorados: “Ele 

desesperou-se por jamais conseguir a salvação. Mas Deus para ele era mais do que punição. Deus 

também era o poder criativo do universo. E a curiosidade do jovem Kepler sobre Deus era maior ainda 

do que seu medo. Ele queria saber o plano de Deus para o mundo. Ele queria ler a mente de Deus. (...) 

Isso iria inspirar todos os seus grandes empreendimentos. Esta era sua obsessão. Isso iria tirá-lo, e a 

Europa, do claustro do pensamento medieval.” Esse texto em off de Sagan é posto sobre imagens de 

um jovem estudante, a dramatização do jovem Kepler, em um austero templo protestante no período 

da Reforma. No final do episódio, Sagan resume: “Quando descobriu que suas crenças há muito 

estimadas não concordavam com as observações mais precisas, ele [Kepler] aceitou os fatos 

desconfortáveis. Ele preferiu a dura verdade às suas ilusões mais caras. Isso é o coração da ciência.” 
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Sagan diz isso sobre Kepler, que viu que a ideia dos sólidos perfeitos estava errada e teve que mudar 

suas hipóteses de pesquisa. Uma espécie de movimento de retorno em relação à primeira frase do 

episódio sobre dois modos de vermos as estrelas: como elas realmente são e como gostaríamos que 

elas sejam. Kepler precisou abandonar concepções defendidas pela igreja quanto aos movimentos dos 

corpos celestes e encarar os fatos que ele próprio analisara. Essa predisposição em deixar de lado suas 

ilusões mais caras diante de evidencias abriria espaço para o ethos da ciência moderna.   

Trechos de destaque: 

 “A geometria é o próprio Deus.”, frase que o apresentador atribui a Kepler. 

  

Vida e obra de Kepler x exílios impostos pelos conflitos religiosos  

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição 

 Embora os problemas que Kepler viveu por conta dos conflitos entre cristãos comecem a ser 

citados no minuto 36, esse assunto vai e vem na narrativa do episódio. O astrônomo precisou mudar 

algumas vezes de cidade fugindo do conflito entre protestantes e católicos, o que prejudicou sua vida 

pessoal e suas pesquisas. A mãe de Kepler foi acusada de bruxaria, mas conseguiu escapar da morte. 

Trecho de destaque: 

 “Para Kepler esse foi apenas o primeiro de uma série de exílios impostos por religiosos 

fanáticos.” 

 “O conflito, explorado pelos dois lados como uma guerra santa, era mais uma exploração do 

fanatismo religioso pelos que tinham fome de terra e poder”. 

  

EPISÓDIO 4 – CÉU E INFERNO 

  

Povos antigos e suas explicações sobre os cometas x Edmund Halley e explicações científicas 

Tempo: 11:00 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: povos antigos alimentavam superstições em relação aos cometas. Para eles, em uma época 

que o céu era visto como algo estático, imutável, os cometas previam desastres, como a morte de 

príncipes e a queda de reinos. Com descobertas de Edmund Halley, em 1705, os cometas começam a 

perder o “fardo de superstição”. Em um monastério, monges avistam a colisão de um cometa com a 

Lua, em 1178. Há uma analogia, por meio das imagens e da dramatização, entre a vida estática dos 

religiosos de um monastério com a ideia que se tinha dos céus, influenciada pela religião, de que os 

céus também eram estáticos. Diz Sagan: “Era uma época em que se pensava que os céus eram 

imutáveis. A Lua, as estrelas e os planetas eram julgados puros, porque seguiam uma rotina 
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celestialinvariável. Esperava-se que eles se comportassem sem distúrbios inconvenientes, como 

monges em um monastério. Seria sábio discutir tal visão?”  

Trechos de destaque:  

 “Nós humanos gostamos de pensar no céu como estável, sereno, imutável. Mas os cometas 

de repente aparecem (...). Então, a ideia desenvolvida era de que o cometa tinha que estar lá por 

alguma razão. E a razão era que os cometas eram um tipo de predição de desastre. Eles prediziam a 

morte de príncipes e a queda de reinos.” 

 “Em 1705, Edmund Halley finalmente descobriu que o mesmo cometa espetacular passava 

pela Terra a cada 76 anos, como um relógio (...). Nesse ponto o assunto começou a perder um pouco 

de seu fardo de superstição.” 

 

Supressão de ideias na religião x supressão de ideias na ciência 

Tempo: 30:00 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Esta dualidade se refere aos cientistas que suprimiram ideias do psiquiatra Immanuel 

Velikovsky por considera-las absurdas demais. Ele relacionava os movimentos de corpos celestes à 

narrativa bíblica e teria dito que um cometa expelido de Júpiter interferiu na rotação da Terra e 

possibilitou que o Mar Vermelho se abrisse para que Moisés passasse com os hebreus. Enquanto 

caminha por uma grande maquete do sistema solar e seus planetas, Sagan usa o caso de Velikovsky 

para ressaltar que por mais absurdas que as ideias possam parecer elas não devem ser suprimidas, pois 

a supressão não se coaduna à construção do conhecimento coletivo por meio da ciência, um processo 

autocorretivo. Para que a ciência mantenha-se autocorretiva, ela precisa registrar, debater e refutar as 

ideias absurdas.  

Trecho de destaque: 

 “A supressão de ideias desconfortáveis pode ser comum na religião ou na política, mas não 

é o caminho para o conhecimento e não há lugar para isso no esforço da ciência.” 

 

EPISÓDIO 5 – O BLUES DO PLANETA VERMELHO 

 

Marte ficcional, das lendas x Marte real, das expedições científicas 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 A sequência dualista se inicia logo no início do episódio e toma-o praticamente por inteiro. 

O contraponto aqui é, de um lado, toda a “arena mítica” que envolvia Marte, incluindo histórias de 
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invasões marcianas, como Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, dramatizada anos depois por Orson 

Welles, juntamente com as percepções equivocadas de que havia vida inteligente no planeta, tidas por 

Percival Lowell; e, do outro lado, os empreendimentos científicos fundamentais para as expedições 

espaciais, desde o projetista de foguetes Robert Goddard, nos primeiros anos do século 20, até as 

expedições da Viking, que chegou a Marte na década de 70. As histórias e lendas sobre Marte 

ajudaram a povoar o imaginário popular sobre o planeta vermelho e o transformaram em uma arena 

mítica onde sonhos e fantasias foram depositados. Toda essa mítica foi aos poucos reduzida pelas 

descobertas das explorações científicas naquele planeta. O que o episódio faz, em meio a imagens 

espaciais de Marte, de livros ilustrados de marcianos e de projeções sombrias de uma paisagem fictícia 

para ilustrar um planeta de habitantes perigosos, é mostrar que a ciência aeroespacial é tão incrível e 

mágica como todas essas lendas, mas com algumas vantagens: além de ser real, foi ela que deu certo, 

que obteve êxito em levar a presença do homem ao planeta vermelho. 

 Sagan relembra uma de suas histórias de ficção favoritas, a de John Carter, um americano 

da Virgínia que travava batalhas épicas em Marte. Sagan diz: “John Carter ia para Marte ficando em 

um campo aberto, abrindo as mãos e desejando muito estar em Marte. Eu lembro de passar horas da 

minha infância, ao anoitecer, com os braços resolutamente estendidos em um campo aberto, 

implorando ao que eu acreditava ser Marte para ser transportado para lá. Mas nunca deu certo. Tinha 

que ter um jeito melhor. E tinha.” O jeito melhor era a ciência, era o desenvolvimento do foguete, a 

começar por Goddard, e todo o desenvolvimento das pesquisas e tecnologia aeroespacial. A narrativa 

do episódio, principalmente a fala de Sagan aqui destacada, têm o sentido de mostrar que por meio da 

ciência conseguiu-se aquilo que não era possível pela súplica, pela prece, pela magia. Assim, o 

encantamento que havia na Marte mítica é deslocado para a ciência espacial, que foi capaz, de fato, de 

levar o homem ao planeta vermelho. Pois “Marte verdadeiro é um mundo de maravilhas. Suas 

perspectivas futuras são muito mais intrigantes do que nossas antigas apreensões sobre ele (...). Em 

nossa época preenchemos um século de sonhos.”, diz o apresentador, sobre as conquistas do período 

da corrida aeroespacial.    

Trechos de destaque: 

 “O desafio contemporâneo mais sério às ideias de Lowell veio de uma fonte improvável, o 

biólogo Alfred Russel Wallace, codescobridor da evolução pela seleção natural. Wallace mostrou 

corretamente que o ar em Marte era frio e rarefeito demais para permitir a existência de água líquida. 

Ele escreveu que só uma raça de loucos iria construir canais sob tais condições.” 

 “Os marcianos de Lowell eram benignos e auspiciosos, um pouco como deuses. Muito 

diferentes da ameaça malévola proposta por H. G. Wells e Orson Welles em A guerra dos mundos. Os 

dois conjuntos de ideias passaram para a imaginação pública através dos suplementos dominicais, da 

ficção científica e de agitadas gerações de crianças de oito anos, ao fantasiarem que um dia poderiam 

viajar para o distante planeta Marte.”  
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Existe algo em nós além de moléculas? 

Tempo: 42:20 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Em um laboratório cheio de tubos de ensaio, com cores e fumaça, reforçando o estereótipo 

de laboratórios de cientistas, Sagan discute a composição da vida e seus elementos necessários, 

enquanto faz conjecturas sobre como poderia ser a composição da vida em outros planetas. O carbono 

e a água são fundamentais para a vida na Terra, o que o leva a crer que também seriam necessários em 

outros planetas. Ele questiona sobre a intencionalidade do ordenamento dos elementos que 

possibilitaram a vida e se haveria algo além dessa nossa composição orgânica: “Eu sou uma coleção 

de moléculas orgânicas chamadas Carl Sagan. Você é uma coleção de moléculas quase idênticas com 

uma etiqueta coletiva diferente. Mas isso é tudo? Não há nada aqui dentro além de moléculas? Tem 

gente que acha essa ideia um tanto humilhante para a dignidade humana. Mas eu acho enobrecedor e 

divertido descobrir que vivemos em um universo que permite a evolução de máquinas moleculares tão 

intrincadas e sutis como nós”. 

 Nesse exemplo de dialogismo de concepção estrita, Sagan traz para a sua fala a perspectiva 

de pessoas que possuem uma visão dualista do ser humano, ou seja, ele seria constituído de corpo e 

alma, ideia que, nas maiores religiões monoteístas, remete ainda a ideia de um criador e de vida após a 

morte. Mas Sagan, em sua fala, destaca que, independentemente de algo além, a própria composição 

intrincada de moléculas orgânicas que possibilitou a existência do ser humano já é algo nobre por si 

só. É a noção de maravilhamento por meio da ciência. Na hipótese de sermos “apenas” moléculas 

orgânicas, a frustração de alguns é contraposta ao encantamento de Sagan com essa mesma hipótese.   

 

EPISÓDIO 6 – HISTÓRIAS DE VIAJANTES 

 

Universidade da Holanda iluminista acolhe Galileu Galilei, em fuga da perseguição da igreja 

Tempo: 17:57 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: É neste episódio que Cosmos deixa mais clara sua visão iluminista da ciência e da 

racionalidade. É feita uma comparação entre os exploradores espaciais do período da corrida espacial 

com os navegadores do século 17. O episódio termina com uma animação que transforma uma nave 

espacial em uma caravela a flutuar pelo espaço. O país escolhido como melhor exemplo de iluminismo 

é a Holanda, retratada como uma sociedade “racional, disciplinada e criativa”, com forte inclinação 

para o empreendimento científico e que serviu de refúgio para filósofos, cientistas e intelectuais 

perseguidos em outras partes da Europa.  
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 O conflito entre o iluminismo e a Idade Média permeia vários episódios e grande parte do 

sentido de Cosmos. Essa polarização também significa um confronto entre a ciência/razão e o 

pensamento mágico. Esse “pano de fundo” torna-se explícito – e isso é o que nos interessa – nesta 

passagem: “A universidade holandesa de Leyden ofereceu um cargo de professor a um cientista 

italiano chamado Galileu, que tinha sido forçado pela Igreja Católica, sob a ameaça de tortura, a 

desdizer a posição ‘herege’ de que a Terra girava em volta do Sol e não vice-versa,” diz Sagan.  

 

A ciência é minha religião 

Tempo: 23:19 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 “O mundo é meu país. A ciência é minha religião.” Frase dita por Sagan, em off, e atribuída 

ao físico e astrônomo holandês Christiaan Huygens, em mais uma forma de ilustrar o espírito 

cosmopolita e iluminista da Holanda do século 17. A comparação entre ciência e religião aqui é 

explícita. A religião é usada como metáfora de algo que dá sentido à vida, que funciona como uma 

espécie de missão. A escolha das falas dos personagens a serem reportadas indica a intencionalidade 

de quem as reporta. 

 

Aceitação do universo centrado no Sol, de Copérnico x superstição influenciada por autoridades 

Tempo: 28:38 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 “Ele ficou encantado pelo sistema de Copérnico ter sido amplamente aceito no dia a dia da 

vida na Holanda e reconhecido por todos os astrônomos, exceto os que ele escreveu que eram um tanto 

lerdos ou que estavam sob as superstições impostas simplesmente por autoridades humanas.” Fala 

reportada por Sagan, atribuída a Huygens, e que explora o conflito entre as novas ideias (para a época) 

científicas e as religiões institucionalizadas e superstições.    

  

EPISÓDIO 7 – A ESPINHA DORSAL DA NOITE 

 

Explicações tribais e mitológicas sobre os céus e conhecimento científico sobre os céus 

Tempo: 9:10 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade e de contraposição 

Descrição: 
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 O título do episódio “A espinha dorsal da noite” é emprestado de uma lenda da tribo dos 

homens-arbusto ou bushmen (ou bosquímanos), do deserto de Kalahari, na Botsuana. Para eles, “as 

estrelas seguravam o céu. Sem elas, ele cairia”. Por isso elas são a espinha dorsal da noite, dando ao 

céu sustentação. O título é uma metáfora para as estrelas e ponto de partida para se discuti-las no 

episódio.   

 Além do próprio título, que se vale de uma lenda tribal de um país africano para explicar o 

que são as estrelas, outra explicação é extraída da mitologia grega. “Os antigos gregos explicavam 

aquela banda de brilho difuso no céu noturno como o leite da deusa Hera, esguichado de seus seios 

para os céus.” A lenda deu origem ao nome “Via Lactea”. Por meio dessa construção narrativa, 

explicações científicas sobre as estrelas são, em contraposição, oferecidas, como a afirmativa de que 

estrelas são sóis distantes. 

Trechos de destaque:  

 “Em gratidão aos muitos trabalhos dos deuses, nossos ancestrais criaram trabalhos de 

sobrepujante beleza. Isto é tudo que resta do templo de Era, rainha do céu. Uma única coluna de 

mármore de pé em um vasto campo de ruínas na ilha grega de Samos”, diz Sagan, em off, com 

imagens das ruínas.  

 

Cosmos x caos 

Tempo: 15:42 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição:  

 Este capítulo, principalmente esta dualidade, é chave para o entendimento da presente 

pesquisa. Nesta dualidade, o apresentador desenvolve uma construção argumentativa antitética. Sagan 

grava na Grécia Antiga, mais precisamente na ilha de Samos, onde identifica o surgimento da ciência. 

Segundo ele, naquela região, há 25 séculos, houve um “glorioso despertar. De repente havia gente que 

acreditava que tudo era feito de átomos, que os seres humanos e outros animais tinham evoluído de 

formas simples, que as doenças não eram causadas pelos demônios ou pelos deuses, que a Terra era 

apenas um planeta girando em torno de um Sol que estava muito distante. Esta revolução tirou o 

cosmos do caos. Aqui, no século 6 antes de Cristo uma nova ideia se desenvolveu, uma das grandes 

ideias da espécie humana. Foi discutido que o universo era reconhecível. Por que? Porque ele era 

ordenado. Porque há regularidades na natureza que permitiam que os segredos fossem descobertos. A 

natureza não era totalmente imprevisível. Havia regras que até ela tinha que obedecer. Esta 

característica ordenada e admirável do universo foi chamada de cosmo. E ela foi estabelecida em 

frontal contradição à ideia de caos. Este foi o primeiro conflito que conhecemos entre a ciência e o 

misticismo. Entre a natureza e os deuses”. Sagan contrapõe a visão da natureza enquanto caprichos 

dos deuses e o entendimento da natureza por meio da ciência. 
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Trechos de destaque: 

 “Quando estamos abertos para questionar rituais e práticas tradicionais, descobrimos que 

uma pergunta leva a outra. O que fazemos quando nos apresentam deuses diferentes, cada um 

reclamando o mesmo território? O babilônio Marduk e o grego Zeus, cada um era considerado o rei 

dos deuses, mestre do céu. Poder-se-ia decidir, já que eles normalmente tinham atributos bem 

diferentes, que um deles foi meramente inventado pelos sacerdotes. Mas se um, por que não os dois? 

Então foi aqui que surgiu a grande ideia. A compreensão de que poderia haver um meio de conhecer o 

mundo sem a hipótese do deus. De que poderia haver princípios, forças, leis da natureza (...). Foi neste 

lugar que nasceu a ciência.” 

 

Cientistas x místicos 

Tempo: 34:10 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição:  

 Há um conflito entre duas matrizes de pensamento. Sagan aponta alguns fatores que foram 

propícios para o surgimento da ciência com o povo jônico. Um deles foi a grande circulação de 

pessoas e ideias vindas de diferentes cidades-estados em uma mesma região, diferentemente de outras 

partes do mundo que eram comandadas por grandes impérios e avessas ao intercâmbio com 

estrangeiros. Outro fator foi a inclinação desse povo às atividades práticas, o que guarda relação com a 

prática do experimento, fundamental para a produção científica. Para o apresentador, a grande 

revolução científica foi conseguida “pelo mesmo povo prático e produtivo que fez a sociedade 

funcionar. O poder político estava nas mãos dos mercadores que promoviam a tecnologia, da qual 

dependiam sua prosperidade. Os pioneiros da ciência foram os mercadores, artesãos e seus filhos.”  

 Conforme Sagan, a ciência floresceu de um “híbrido de pensamento abstrato com a 

experiência do dia a dia”. Entretanto, “a Jônia também era o lar de uma outra tradição intelectual 

muito diferente”: o pensamento místico. Enquanto os cientistas jônios eram experimentalistas, o 

pensamento místico tinha uma tendência bem maior à abstração, a dispensar o experimento, como por 

exemplo acreditar que as leis da natureza podem ser deduzidas por puro pensamento. Sagan reconhece 

as origens do misticismo em alguns traços do trabalho de Pitágoras, cujo pensamento possuía “ironias 

e contradições” apesar das contribuições do filósofo para a produção de conhecimento e ciência. No 

entanto a maior expressão do misticismo é em Platão, que “acreditava que as ideias eram muito mais 

reais que o mundo natural. Ele aconselhou os astrônomos a não perderem tempo observando as 

estrelas e planetas. Era melhor, acreditava, apenas pensar neles. Platão expressou hostilidade à 

observação e ao experimento”, dois princípios fundamentais da ciência. “Ele pregou desdém pelo 

mundo real e desprezo à aplicação prática do conhecimento científico.” Desse modo, o pensamento 

místico, desconectado da matéria e do experimento sobre a matéria, e até ressentido quanto à matéria, 
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se opõe ao empreendimento científico. O pensamento platônico é apresentado como uma base para o 

pensamento cristão e medieval. 

Trechos de destaque: 

 “Os pitagóricos foram importantes nas confirmações matemáticas da natureza, uma das duas 

ferramentas científicas mais poderosas. A outra é o experimento. Mas em vez de usar sua percepção 

para avançar na viagem coletiva do descobrimento humano, eles fizeram dela um pouco mais do que a 

mágica de um culto misterioso. A ciência e a matemática seriam removidas das mãos dos mercadores 

e artesãos. Essa tendência encontrou seu advogado mais efetivo em um seguidor de Pitágoras chamado 

Platão. Ele preferia a perfeição dessas abstrações matemáticas às imperfeições da vida diária. Ele 

acreditava que ideias eram muito mais reais que o mundo natural (...). Platão expressou hostilidade à 

observação e ao experimento. Ele pregou desdém pelo mundo real e desprezo à aplicação prática do 

conhecimento científico. Os seguidores de Platão foram bem-sucedidos em apagar a luz da ciência e 

do experimento que tinha sido acessa por Demócrito e os outros jônios.” 

 “Os livros dos cientistas jônios foram totalmente perdidos. Suas visões foram suprimidas, 

ridicularizadas e esquecidas pelos platônicos e pelos cristãos, que adotaram muito da filosofia de 

Platão.”         

 “Os pitagóricos e seus sucessores tinham a noção peculiar de que a Terra estava 

contaminada de algum jeito ruim, enquanto que os céus eram imaculados e divinos.”     

 

EPISÓDIO 8 – VIAGENS NO ESPAÇO E NO TEMPO 

 

Os mandamentos da Teoria Geral da Relatividade.  

Tempo: 16:00 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 Aqui temos um exemplo de estilização, que é uma forma de dialogismo de concepção 

estrita. As características do texto parodiado, no caso, os 10 mandamentos, ficam propositalmente 

evidentes, servindo como referencial. Ao explicar e dramatizar o funcionamento da velocidade da luz, 

Sagan transforma as leis da “teoria especial da relatividade”, de Einstein, em mandamentos. A 

estilização se difere da paródia. Enquanto “a paródia é uma imitação de um texto ou de um estilo, que 

procura desqualificar o que está sendo imitado, ridicularizá-lo, negá-lo” (FIORIN, 2017, p. 46), a 

estilização “é a imitação de um texto ou estilo, sem a intenção de negar o que está sendo imitado, de 

ridicularizá-lo, de desqualifica-lo” (FIORIN, 48, p. 48). 

 Sagan “estiliza” em duas passagens da sequencia em que está nas ruas da Toscana, na Itália, 

abordando os efeitos da velocidade da luz com o uso de bicicletas, motos e carroças. Aos 16:20, ele 

diz: “Tu não deves somar a minha velocidade à velocidade da luz”. Aos 19:20, diz “O mandamento 
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aqui ainda é: tu não deves viajar mais rápido do que a luz”. O uso da mesma linguagem, com a mesma 

forma de conjugação verba (no imperativo), e o uso explícito da palavra “mandamento” tornam óbvio 

o recurso dialógico. Enquanto na primeira passagem, o objetivo é explicar que a luz de um objeto viaja 

sempre na mesma velocidade, ou seja, é constante, não importando se o objeto está parado ou em 

movimento; na segunda, afirma-se que, devido às leis da física, não é possível ultrapassar o limite 

cósmico de velocidade, que é a velocidade da luz. No máximo, pode-se aproximar dela, mas nunca 

atingi-la, muito menos ultrapassá-la.     

 

O curso da história e as deusas parcas 

Tempo: 38:00 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 Aqui o assunto é viagem no tempo, e, durante a sequência há uma dualidade sintética que 

usa uma alegoria mitológica. O tema aqui é viagem no tempo. Chega-se a esse tema por conta das 

discussões sobre a velocidade da luz e como o tempo se distorce o quanto mais próximos conseguimos 

viajar da velocidade da luz. Sagan então faz conjecturas sobre a possibilidade de voltar no tempo e 

mudar acontecimentos históricos. A história, no entanto, é mostrada como fios que se enlaçam. “A 

história consiste, em sua maior parte, de uma multidão complexa de fios profundamente entrelaçados. 

Forças biológicas, econômicas e sociais que não são facilmente desemaranhadas. Recorre-se, neste 

momento, à mitologia grega75, enquanto as imagens mostram o trabalho de tecelãs em seus teares: “Os 

gregos antigos imaginavam que o curso dos eventos humanos era um tipo de tapeçaria criada por três 

deusas, as parcas”.    

 

Superstição, ganância e estupidez x compaixão, inteligência e tecnologia 

Tempo: 55:55 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 “Se capitularmos à superstição, à ganância e à estupidez, poderíamos mergulhar o nosso 

mundo em uma escuridão mais profunda do que o tempo entre o colapso da civilização clássica e o 

Renascimento italiano. Mas também somos capazes de usar a nossa compaixão e a nossa inteligência, 

nossa tecnologia e riqueza, para fazer uma vida plena e significativa para todo habitante deste planeta. 

Para aumentar enormemente o nosso entendimento do universo e levar-nos às estrelas”. Nessa 

                                                 
75 Embora Sagan remeta as deusas parcas à mitologia grega, encontramos referências que situam as parcas na 

mitologia romana. Elas seriam a versão romana das deusas moiras, estas sim, da mitologia grega. Tanto as parcas 

quanto as moiras possuem a mesma simbologia de tecelãs dos acontecimentos.   
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dualidade, contrapostas estão, de um lado, a superstição, juntamente com a ganância e a estupidez, que 

podem nos levar à escuridão; e, de outro, está a tecnologia, ao lado da compaixão, inteligência e 

riqueza, que podem nos levar às estrelas e ampliar nosso conhecimento. A superstição está situada 

com elementos negativos, se opondo à tecnologia e demais elementos positivos. Há ainda, aqui, mais 

uma vez uma crítica à Idade Média, também chamada de “idade das trevas”, período situado entre “o 

colapso da civilização clássica e o renascimento italiano”. Novamente, a polarização entre luz e 

escuridão. A questão da contraposição entre a idade das trevas e o Iluminismo, como já dito, é 

recorrente em Cosmos, e carrega, também, uma dualidade entre a religião e o nascimento da ciência 

moderna.  

 Havia ainda um subtexto pertinente à época, que era o perigo nuclear da Guerra Fria. A 

superstição era um caminho para a derrota, a morte, o uso irracional da tecnologia que poderia nos 

levar a uma autodestruição: “E no nosso pequeno planeta, neste momento, aqui, nós enfrentamos um 

ponto de ramificação crítico na história. O que fizermos com o nosso mundo neste instante vai se 

propagar pelos séculos e afetar poderosamente o destino de nossos descendentes. Por certo nós 

poderíamos destruir a nossa civilização e também, talvez, a nossa espécie”.   

 

EPISÓDIO 9 – AS VIDAS DAS ESTRELAS 

 

Culto de nossos ancestrais ao deus Sol = nossa composição química 

Tempo: 52:20 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 Após abordar o modo como povos antigos, como os Anasazis, se relacionavam com a 

astronomia, Sagan cita a veneração dos antigos e traça um paralelo com conceitos da biologia e 

astronomia para justificar a veneração: “Nossos ancestrais veneravam o Sol e eles estavam longe de 

ser tolos. É de bom senso reverenciar o Sol e as estrelas, porque nós somos seus filhos”. O calor do 

Sol gera energia para plantas e animais na Terra e a matéria da qual somos compostos veio de “estrelas 

vermelhas gigantes”: “As plantas colhem luz do Sol, convertendo energia solar em energia química. 

Nós e os outros animais somos parasitas das plantas. Então somos, todos nós, movidos a energia 

solar”.   

 

EPISÓDIO 10 – O LIMIAR DA ETERNIDADE 

 

A experiência do nascimento 

Tempo: 01:00 

Forma: sintética 



206 

 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 “As nossas lembranças do nascimento são indistintas, na melhor das hipóteses. Elas têm 

mais a sensação e a aura de transfigurações místicas do que de memórias. Seria assombroso se essa 

profunda experiência precoce não influenciasse nossos mitos e religiões. Nossa filosofia e nossa 

ciência. O nascimento de uma criança evoca o mistério de outras origens. Os inícios e fins de mundos. 

Infinito e eternidade.” 

 Sagan fala em transfigurações místicas, mitos e religiões, mas, diferentemente da maioria 

das outras dualidades, o que pesa nesta é a imagem (reproduzida nesta pesquisa por meio de ilustração 

que está no capítulo 2). Há aqui a exploração semiótica de uma imagem tipicamente associada a 

experiências pós-morte. Sagan está no final de um grande túnel de luz. Só é possível ver sua silhueta, 

enquanto a câmera vai se aproximando com o zoom, até que possamos reconhecê-lo. O texto fala da 

experiência do nascimento para introduzir o expectador no assunto principal do episódio: como surgiu 

o universo?    

 

A investigação cosmológica sobre o surgimento do universo e as explicações das religiões a esse 

respeito 

Tempo: 35:20 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade e contraposição 

Descrição: 

 “Se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto, o que 

havia antes disso? O universo era desprovido de toda matéria e, depois, a matéria foi criada de repente, 

de algum jeito? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um Deus ou 

deuses criaram o universo do nada. Mas, se quisermos perseguir essa questão com coragem, temos que 

fazer a próxima pergunta: de onde veio Deus? Se decidirmos que essa é uma pergunta irrespondível, 

por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irrespondível? Ou, 

se dissermos que deus sempre existiu, por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre 

existiu, que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí. Não são perguntas fáceis.” 

 O texto desta dualidade merece destaque, por isso, aqui foi reproduzido na íntegra. Ela 

reflete bem o modo como a série constrói o discurso da racionalidade científica e apresenta as 

explicações da ciência à base de um contraponto com as proposições religiosas e a mitologia. O texto 

cita expressamente a “religião” e o “mito”. É um exemplo claro de dialogismo bakhtiniano, trazendo a 

voz da religião – a criação do universo como obra de Deus ou deuses – para o meio da explicação 

científica para, então, questioná-la, fazer ponderações e observações. E, apesar do questionamento, o 

texto também busca a similaridade entre ambos os campos ao dizer que “a cosmologia nos põe frente a 

frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito.” 
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Hinduísmo e Vedas = nascimento e expansão do universo segundo a ciência moderna  

Tempo: 36:40 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição:  

 “Quem sabe com certeza? Quem aqui o declara? De onde nasceu? De onde veio a criação? 

Os deuses são posteriores a formação deste mundo. Então, quem pode conhecer as origens do mundo? 

Ninguém sabe de onde surgiram as criações, ou se ele as fez ou não as fez. Ele, que vigia dos céus 

elevados, só ele sabe. Ou talvez não saiba.” O trecho, citada por Sagan, é de uma coletânea de hinos 

sânscritos chamada Rig Veda, e dá início a uma sequencia dualista que recorre ao hinduísmo para 

estabelecer uma construção analógica entre a cosmologia contida nas tradições religiosas da Índia e a 

cosmologia da ciência moderna. Para o apresentador, “as ideias cosmológicas mais sofisticadas vieram 

da Ásia e, particularmente, da Índia”. Enquanto a maior parte das culturas imaginava que o mundo 

tinha a idade de “apenas algumas centenas de gerações”, os hindus supuseram que o cosmo era muito 

mais antigo. “É a única religião em que as escalas de tempo correspondem, sem dúvida por acaso, 

àquelas da moderna cosmologia científica”, diz Sagan. 

 Ressalta-se ainda a aberta incerteza contida nas frases citadas. O trecho do Rig Veda não 

afirma como o universo surgiu e até questiona a onisciência divina – pressuposto judaico-cristão 

ocidental – já que talvez nem mesmo Deus ou os deuses tenham essa resposta. O ceticismo da 

concepção hindu é mais uma característica usada para efeito de comparação com o ceticismo 

científico: “Aqui, há uma tradição de questionamento cético e humildade sem constrangimento diante 

dos grandes mistérios cósmicos.”            

 A sequência narrativa conta com trilha sonora típica da Índia, pessoas com traços hindus, 

muitas imagens de rituais, templos e estátuas de deuses hindus. Além da semelhança quanto à 

cronologia, Sagan usa a imagem de Shiva para abordar a ideia de ciclos cósmicos (imagem 59). Shiva, 

em uma das quatro mãos, traz um tambor com o som da criação do universo e, em outra, traz uma 

língua de fogo, que representa a destruição do universo. Criação e destruição formam ciclos. A série 

explora, neste caso, a similaridade entre a concepção hindu e explicações científicas. As ideias hindus 

são “um tipo de premonição das ideias astronômicas modernas”. Sagan fala sobre uma hipótese 

científica que prevê que o universo pode passar por uma “sucessão muito indiana de ciclos – expansão 

seguida de contração”. Deste modo, usando a concepção hindu de ciclos na natureza, Sagan aborda o 

Big Bang não como a criação do cosmos, mas como o fim do ciclo anterior: “a destruição da última 

encarnação do cosmo”. Trata-se de uma hipótese. A outra é a de que o universo expande-se para 

sempre.  

 Anterior à sequencia do hinduísmo, o episódio também retratou o trabalho de Milton 

Humason, que de cocheiro responsável por transportar as peças de um grande telescópio para um 
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observatório no alto da montanha, passa a operador do telescópio, responsável por conduzir o trabalho 

dos astrônomos. Seu trabalho levou os cosmólogos a aceitar a teoria do Big Bang: “As esmeradas 

observações de Milton Humason, astrônomo e ex-cocheiro, estabeleceram a expansão do universo”. 

Trechos de destaque: 

 “No meio da rotina da vida diária de, digamos, colher e separar os grãos, as pessoas em todo 

o mundo imaginaram: de onde veio o universo? Fazer essa pergunta é uma marca de nossa espécie. Há 

uma tendência natural para entender a origem do cosmo em termos familiares conhecidos. O 

acasalamento de divindades cósmicas, o chocar de um ovo cósmico ou, talvez, a entonação de alguma 

frase mágica. O Big Bang é mito da moderna criação científica. Ele vem da mesma necessidade 

humana de resolver a charada cosmológica.” 

 “Se há ciclos nos anos dos humanos, pode não haver ciclos nas eras dos deuses? A religião 

hinduísta é o único dos grandes credos do mundo dedicado a ideia de que o próprio cosmo passa por 

um número imenso, realmente infinito, de mortes e renascimentos.”   

 “Estas ideias profundas e lindas são centrais para as antigas crenças hinduístas, conforme 

exemplificado (...). Elas são um tipo de premonição das ideias cosmológicas modernas.” 

 

Imagem 59: Sagan, ao lado da imagem de Shiva, falando sobre criação e destruição do universo 

 

Fonte: Cosmos (1980) 

 

Como conhecer o universo: pelo misticismo ou pela ciência? 

Tempo: 50:00 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição:  
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 “Nós vivemos em um universo que se expande para sempre ou em um em que há um 

conjunto embutido de ciclos infinitos? Há um jeito de descobrir a resposta. Não por misticismo, mas 

através da ciência, fazendo um censo preciso da quantidade total de matéria no universo ou olhando 

para a beira do cosmo”. Sagan aponta o caminho da ciência, em detrimento do misticismo, para 

obtermos mais respostas sobre as origens do universo, diante de duas hipóteses sobre seu surgimento e 

destino. A fala é o gancho para apresentar o funcionamento dos radiotelescópios, que “olham para a 

beira do cosmo” captando sinais. “Os radiotelescópios são capazes de detectar quasares distantes a 

bilhões de anos luz, expandindo-se com o tecido do espaço”, o que ajuda a mensurar o tamanho e 

funcionamento do universo. “Enquanto os murmúrios da beira do cosmo acumulam-se lentamente, 

cresce o nosso entendimento.” 

 

A hipótese do cosmo fechado: concordância entre a ciência e a religião 

Tempo: 55:16 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 “Se o cosmo é fechado, há uma possibilidade estranha, assustadora, evocativa. Uma das 

conjecturas mais refinadas da ciência ou da religião. Ela é totalmente indemonstrável, talvez jamais 

seja provada, mas é arrebatadora. Todo o nosso universo, até a galáxia mais distante, não é mais do 

que um elétron fechado em um universo bem maior que jamais podemos ver. E esse universo é apenas 

uma partícula elementar em um outro universo ainda maior. E assim por diante, para sempre. E 

também cada elétron em nosso universo é todo um cosmo em miniatura contendo galáxias, estrelas, 

vida e elétrons. Cada um desses elétrons contem um universo ainda menor. Regressões infinitas para 

cima e para baixo.” 

 O texto explora claramente a similaridade de conjecturas científicas e religiosas, em um 

desdobramento de sequencia anterior (na Índia, sobre as relações entre a cosmologia da ciência 

moderna e a do hinduísmo), mas em uma outra sequência, em um complexo de radiotelescópios. A 

hipótese do Cosmo fechado, entretanto, é considerada superada nos dias atuais. O consenso é de que o 

universo segue em expansão.   

 

Quem fez o fazedor de bolhas? 

Tempo: 58:40 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade e de contraposição 

Descrição: 

 Com um canudo, Sagan sopra uma bacia com água e sabão para que se formem bolhas. O 

formato irregular das bolhas sobre a água é uma metáfora visual do formato e mapeamento das 
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galáxias, para uma construção argumentativa analógica sobre como as galáxias estão dispostas no 

universo. “As galáxias estão na superfície das bolhas. Os interiores das bolhas parecem não apresentar 

quase galáxia alguma.” O apresentador chama a atenção para as contradições da ciência sobre o 

surgimento das galáxias. Enquanto a maioria dos cosmólogos afirma que as galáxias surgiram de 

irregularidades pré-existentes no surgimento do universo, as medições das radiações do Big Bang, 

feitas por radiotelescópios, parecem uniformes, sem irregularidades. Diante do “mistério” que a 

ciência não consegue, até então, responder, Sagan retoma, desta vez valendo-se do simplório recurso 

visual da bacia com sabão (imagem 60), a mesma ideia que discutiu no meado do episódio: se Deus 

criou, quem criou deus? Um caminho de raciocínio que faz com que uma “retrogradação infinita” se 

forme. “Talvez vocês estejam pensando que as bolhas implicam em um fazedor de bolhas. Mas então 

eu teria que perguntar: quem fez o fazedor de bolhas?” 

 

Imagem 60: Sagan assopra uma bacia de água e sabão: comparação entre bolhas e galáxias 

 

Fonte: Cosmos (1980). 

 

EPISÓDIO 11 – A PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA 

 

O livro como forma de fazer magia 

Tempo: 40:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 “Que coisa assombrosa é um livro. É um objeto plano feito de uma árvore, com partes 

flexíveis, nas quais estão impressos muitos rabiscos escuros engraçados. Mas em uma olhada estamos 
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dentro da mente de outra pessoa. Talvez alguém que tenha morrido há milhares de anos. Através de 

um milênio, um autor fala clara e silenciosamente dentro da nossa cabeça. Diretamente a nós. Escrever 

talvez seja a maior das invenções humanas”. Diz Sagan, enquanto caminha por uma sala da biblioteca 

pública de Nova Iorque. “Um livro é a prova de que os humanos são capazes de fazer mágica. E esta 

sala está cheia de mágica.” 

 O episódio fala sobre o empreendimento coletivo da ciência, que soma o trabalho de 

gerações, bits de informação e a importância da escrita. O que todas essas coisas têm em comum é que 

a escrita facilitou a organização e transmissão da informação, o que ajudou a impulsionar também a 

ciência em seu esforço de, passo a passo, buscar e descobrir pequenas respostas sobre o mundo em que 

vivemos e sobre nós mesmos. A fala com os mortos, portanto, não se dá através do espiritismo ou 

quaisquer experiências sobrenaturais, mas, por meio dos livros e da escrita, o homem conseguiu a 

proeza. A magia não é a feitiçaria, como a conhecemos, mas a produção, organização, somatório e 

transmissão do conhecimento.  

Trechos de destaque: 

 “Isto aqui é mágica chinesa do século 12”, diz o apresentador, enquanto mostra as páginas 

de um livro antigo chinês.  

 “De repente os livros estavam sendo impressos no mundo todo. A mágica estava por toda 

parte”, sobre as mudanças significativas na transmissão do conhecimento a partir do surgimento do 

tipo móvel, no século 15.     

 

EPISÓDIO 12 – ENCICLOPÉDIA GALACTICA 

 

Relatos de contatos com alienígenas e ufologia e trabalho de egiptólogos e da radioastronomia 

Tempo: 01:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade e contraposição 

Descrição: 

 O episódio começa falando sobre relatos de OVNIs e contatos com alienígenas e aborda um 

famoso caso de abdução, vivido por Betty e Barney Hill, nos EUA, segundo relato dos mesmos. A 

posição de Sagan é de que esse assunto “tem mais a ver com religião e superstição do que com 

ciência”. Portanto, logo no início da abordagem a série já situa a ufologia no campo das crenças 

religiosas, em oposição à ciência. Quanto a isso, Sagan diz que “alegações extraordinárias requerem 

evidências extraordinárias”, mas não há evidencias robustas de que seres alienígenas façam contato 

conosco. O apresentador questiona a veracidade dos contatos: “Isso aconteceu de fato? O que conta 

não é o que parece plausível, não é o que queríamos acreditar, não é o que uma ou duas testemunhas 

alegam, mas apenas o que é apoiado por forte evidência, o que é examinado rigorosa e ceticamente”. 

E, assim, contrapõe a crença à análise dos fatos.  
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 A similaridade é também explorada. A ufologia desperta a imaginação e o fascínio de 

muitos. O apresentador lembra que é “irresistível a ideia de descobrir uma prova, talvez uma simples 

descrição, que fornecesse a chave para entender uma civilização alienígena e exótica. Esse é um apelo 

que nós humanos já sentimos antes”. É o gancho para a narrativa voltar ao século 18, para abordar o 

trabalho de egiptólogos como o linguista Jean-François Champollion. Foi ele quem decifrou os 

hieróglifos, abrindo a possibilidade de conhecimento mais profundo sobre uma civilização, assim 

como a alienígena, também exótica (para a sociedade ocidental): o Egito antigo. Achava-se que os 

hieróglifos eram um tipo de código pictórico de mensagens obscuras. Foram muitos os equívocos e 

especulações. “Como na busca por inteligência extraterrestre hoje, a especulação desenfreada por 

amadores serviu para assustar muitos profissionais”, sentencia Sagan. A série mostra de que forma 

Champollion decifrou textos gravados na Pedra de Roseta, um pedaço de um templo que foi 

derrubado, concluindo que os hieróglifos eram letras e sílabas. 

 Seguindo o mesmo fio condutor, a mesma construção argumentativa analógica iniciada com 

os relatos de contatos com alienígenas, o episódio parte do trabalho dos egiptólogos para as pesquisas 

dos astrônomos “atuais” (nas décadas de 1970 e 1980). “Hoje nós estamos procurando mensagens de 

uma civilização antiga e exótica. Uma civilização também escondida de nós, não no tempo, mas no 

espaço.” A ciência é o caminho para a interação entre civilizações: “Todas as civilizações técnicas no 

cosmo, não importa quão diferentes sejam, devem ter uma língua incomum, uma língua chamada 

ciência,” que seria a “pedra de roseta cósmica”. O episódio então mostra, mais uma vez, o trabalho da 

radioastronomia. Novamente há um deslocamento do encanto da superstição para a ciência. É a 

ciência quem se mostra capaz de saciar o interesse humano de descobrir provas de civilizações 

alienígenas e exóticas. 

Trechos de destaque: 

 “O próprio psiquiatra dos Hills descreveu a história deles como um tipo de sonho. Não há 

evidencias que o corroborem (...). E, mesmo assim, esse é um dos casos mais atestados de contatos 

imediatos com OVNIs. Pelo que sabemos, podemos ser visitados por civilizações extraterrestres a 

cada segunda terça-feira do mês, mas não há apoio para essa ideia fascinante. As alegações 

extraordinárias não são apoiadas por evidências extraordinárias.”   

 “Alguns relatórios de objetos voadores não identificados acabam sendo uma outra coisa, 

como a imagem retratada de um planeta brilhante ou a reentrada de um satélite artificial. Algumas são 

aberrações psicológicas, outras são mistificações. Nunca há uma evidencia física convincente.”  

  

EPISÓDIO 13 – QUEM PODE SALVAR A TERRA? 

 

Deuteronômio 30:19 

Tempo: 00:30 

Forma: sequencial 
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Conteúdo: de similaridade e contraposição 

Descrição: 

 “Eu conclamo céu e terra hoje para testemunharem contra ti. Eu coloquei vida e morte 

perante ti. Benção e maldição. E escolherás vida, para que vivas tu e teus descendentes (Deuteronômio 

30:19)”. Com essa citação bíblica o episódio se inicia. Por ter sido produzida em plena Guerra Fria, a 

primeira versão de Cosmos incorporou fortemente a narrativa antinuclear e o “histrionismo 

radiofônico”76, por meio do qual a difusão do medo de uma hecatombe nuclear poderia fazer com que 

ela fosse evitada. Esse trecho é retirado de Deuteronômio como metáfora para, de forma sintética, 

caracterizar o que a humanidade vivia naquele contexto. “Vida e morte” aqui significam paz e 

destruição, duas possibilidades do período da Guerra Fria. Assim como no trecho bíblico, o homem 

tinha a possibilidade de escolher: de um lado, a convivência pacífica entre os povos; de outro, a guerra 

e a autodestruição.  

 Partindo de Deuteronômio, Sagan aborda ao longo do capítulo algumas atividades e funções 

cerebrais inerentes aos humanos e de que modo elas podem pesar na nossa escolha entre paz ou 

guerra, entre “bênção e maldição”. Partes antigas, relacionadas ao medo, territorialidade, ritual e 

agressão, coexistem com partes novas, ligadas à compaixão, percepção e razão. Ao final, na 

atualização (adendos que foram emendados a alguns capítulos na primeira metade dos anos 90), 

Sagan, em um contexto de paz pós-Guerra Fria, faz novamente uma referência a Deuteronômio 30:19: 

“Talvez tenhamos, afinal, decidido escolher a vida”, referindo-se ao aos avanços da conscientização 

ambiental e antiarmamentista, já que “o imperativo de tratar bem a Terra e proteger o ambiente global 

que sustenta todos nós tornou-se largamente aceito. E começamos, finalmente, o processo de redução 

do número obsceno de armas de destruição em massa”. O lado da razão estaria prosperando.   

 

Crença do povo Tlingts no deus corvo x expedição francesa de La Pérouse  

Tempo: 01:10 

Forma: sequencial  

Conteúdo: de contraposição 

Descrição:  

 Após a citação bíblica anteriormente descrita, a narrativa remonta o contato entre o povo 

Tlingit, do Alasca, e a expedição francesa comandada por Jean François Galaup, o conde de la 

Pérouse. Os tlingts não conheciam as embarcações europeias, e veneravam o deus corvo. Ao verem a 

embarcação de La Pérouse, imaginaram que fosse o próprio deus corvo, o que os deixou apavorados, 

pois sabiam que quem olhasse diretamente para o deus viraria pedra. A expedição era, na verdade, “a 

viagem científica mais elaboradamente planejada do século 18, que foi enviada para circundar o 

mundo para reunir conhecimento sobre geografia, história natural e povos de terras distantes. Mas para 

                                                 
76 Termo cunhado por Erick Hobsbawm. 
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os Tlingts, cujo mundo estava confinado às ilhas e enseadas do sul do Alasca, esse grande navio só 

poderia ter vindo dos deuses”. Há aqui uma contraposição entre as crenças e expectativas dos Tlingts e 

o que de fato eram as embarcações: um expedição científica.  

 A narrativa remonta o encontro entre os povos por meio de dramatização com atores. Os 

Tlingts colocam um de seus guerreiros, velho e quase cego, para se aproximar da embarcação. Ele 

rema até ela, e a imagem da proa é mesclada com a de um boneco de corvo, simulando as expectativas 

do povo nativo. Passado o medo inicial e a desmitificação do encontro, iniciou-se um contato pacífico, 

ao menos no que diz respeito àquela expedição científica, entre duas culturas diferentes. A história é 

baseada na tradição oral dos Tlingts e na historiografia de La Pérouse.  

Trecho de destaque: 

 “O velho olhou fixamente para o corvo e viu que ele não era um grande pássaro do céu, mas 

o trabalho de homens, como ele mesmo”. 

 

Expedição francesa de La Pérouse x expedição espanhola de Cortez  

Tempo: 5:15 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição:  

 Apesar do caso envolvendo La Pérouse e os Tlingts, “nem todos os encontros entre nações 

foram tão pacíficos”. Os astecas também acreditaram, inicialmente, que os visitantes europeus eram 

enviados dos deuses. Entretanto, o contato que tiveram com a expedição espanhola de Henán Cortés 

não foi amistoso. “Ao contrário da expedição La Pérouse, os conquistadores não buscavam 

conhecimento, mas ouro. Eles usaram suas armas superiores para pilhar e matar. Em sua loucura, eles 

destruíram uma civilização. Em nome da devoção, zombando da religião dos conquistados, os 

espanhóis destruíram totalmente uma sociedade com arte, astronomia e arquitetura iguais a qualquer 

coisa na Europa”.  

 Observa-se aqui que o elemento religioso é situado junto à ambição da expedição espanhola, 

em contraposição ao interesse científico e pacifismo da expedição francesa do Alasca. De um lado, 

ambição, fé católica (imagem 61) e guerra; de outro, ciência e paz.  A sequência é preenchida com 

ruídos de armas, imagens de guerra, armas, santos, pessoas ajoelhadas em devoção, cruzes e Jesus, 

enquanto Sagan resume: “Nós desprezamos os conquistadores espanhóis por sua crueldade e miopia, 

por escolherem a morte. Admiramos La Pérouse e os Tlingts por sua coragem e sabedoria. Por 

escolherem a vida”. Novamente, a ideia de escolha entre vida e morte, proposta em Deuteronômio. 

Também a ideia de partes antigas (ritual, territorialidade) e partes novas (razão, compaixão) do 

cérebro.  
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Imagem 61: imagem religiosa relacionada à violência da colonização espanhola 

 

Fonte: Cosmos (1980). 

 

Bagagem evolutiva: propensão ao ritual e desejo de aprender com a história e a experiência 

Tempo: 7:10 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição e similaridade 

Descrição:  

 Sagan faz aqui uma analogia entre os impulsos do comportamento humano e as ideias 

dualistas de antigas mitologias: “Como os antigos criadores de mitos sabiam, nós somos filhos 

igualmente da terra e do céu. Em nossa ocupação deste planeta nós acumulamos uma bagagem 

evolutiva perigosa: propensão à agressão e ao ritual, submissão aos líderes, hostilidades com 

forasteiros, e tudo isso põe a nossa sobrevivência em dúvida. Mas nós também adquirimos compaixão 

pelos outros, amor por nossos filhos, um desejo de aprender com a história e a experiência e uma 

grande, elevada e apaixonada inteligência. As ferramentas claras para nossa contínua sobrevivência e 

prosperidade”.  

 De um lado, temo um ethos científico, cujas características foram traçadas ao longo de 

alguns episódios, que inclui senso prático e empirismo (valorização da experiência) e insubordinação a 

argumentos de autoridade, frutos de uma hierarquização. De outro, temos outras características, 

associadas ao modus operandi da liturgia, como os rituais e a submissão aos líderes. Toda essa 

contraposição é construída dentro de uma analogia com “os antigos criadores de mitos”, que sabiam 

que somos filhos do céu e da terra, que trazemos o bem e o mal. 

 A ideia é retomada mais tarde (24:15): “Os antigos apelos raciais, sexuais, religiosos e 

chovinistas e o fervor nacionalista raivoso estão começando a não dar certo. Desenvolve-se uma nova 
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consciência que vê a Terra como um organismo único. E que reconhece que um organismo em guerra 

consigo mesmo está condenado.” A ideia de que o uso da razão é o caminho para a sobrevivência.         

 

A história da Biblioteca de Alexandria: Hipátia x Cirilo 

Tempo: 25:00 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Andando por uma simulação do que seria a Biblioteca de Alexandria, a maior da civilização 

clássica, Sagan conta a história de Hipátia, última cientista a trabalhar no local. Morta um ano antes de 

a biblioteca ser destruída por conta de conflitos políticos com o bispo Cirilo de Alexandria, sua morte 

se situa em um período considerado como o declínio da antiguidade clássica. Ao contar a história, 

mais uma vez Cosmos se vale do conflito entre ciência e religião, aqui representada pelos cristãos. 

Segundo o apresentador, “o crescimento da igreja cristã estava consolidando o seu poder e tentando 

erradicar a influência e a cultura pagãs. Hipátia ficou no foco, no epicentro de forças sociais 

poderosas. Cirilo, o bispo de Alexandria, a desprezava, em parte por sua amizade íntima com o 

governador romano, mas também porque ela era um símbolo do aprendizado e da ciência que eram 

largamente identificados pela igreja nos primórdios com o paganismo”. Então, no ano 415 depois de 

Cristo, Hipátia “foi atacada por uma multidão fanática de seguidores de Cirilo. Eles a puxaram da 

carruagem, rasgaram suas roupas e tiraram a carne dos ossos (...). Seus restos mortais foram 

queimados, seus trabalhos destruídos, seu nome esquecido. Cirilo foi feito santo”.  

Trecho de destaque: 

 “As grandes conquistas intelectuais da antiguidade tiveram poucas aplicações práticas. A 

ciência jamais capturou a imaginação da multidão. Não havia contrapeso para a estagnação, para o 

pessimismo, para a rendição mais abjeta ao misticismo. Então, quando depois de muito tempo, a 

multidão veio para botar fogo aqui [na biblioteca], não havia ninguém para impedí-la”. 

 

Os “rituais” e “mandamentos” da ciência 

Tempo: 47:50 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 “Nós, humanos, desejamos estar conectados com nossas origens. Então, criamos rituais. A 

ciência é um outro modo de expressar esse desejo. Ela também nos conecta com nossas origens. E ela 

também tem seus rituais e seus mandamentos.” Umas das últimas “falas” do último episódio de 

Cosmos faz essa comparação clara entre ciência e religião. O mesmo episódio que localiza o ritual 

junto com agressão e territorialidade, afirma que a ciência tem seus rituais. Enquanto a palavra “ritual” 
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é dita, em off, uma imagem de um ritual tradicional japonês com mulheres em trajes típicos e pagode 

japonês. Em seguida, surge a imagem de um cientista em seu laboratório, com tubos de ensaio, cores e 

fumaça, de forma estereotipada. São os rituais da ciência. E continua, sobre a ciência: “Sua única 

verdade sagrada é que não há verdades sagradas. Todas as suposições devem ser examinadas 

criticamente. Os argumentos de autoridades são inúteis. O que for inconsistente com os fatos, não 

importe o quanto gostemos, deve ser revisado ou descartado.” 

 

Compilado de imagens de produção científica e de mitos e religiões 

Tempo: 52:00 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade e de contraposição 

Descrição: 

 “Estas são algumas das coisas que os átomos de hidrogênio fazem com 15 bilhões de anos 

de evolução cósmica. Tem o som de mito épico, mas é simplesmente uma descrição do cosmo 

conforme revelada pela ciência de nossa época.” A frase é coberta por imagens de atividades 

científicas, como astronautas flutuando no espaço, e de entidades religiosas, como Shiva. 
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ANEXO 2 

COSMOS – UMA VIAGEM NO ESPAÇO E TEMPO (2014) 

 

EPISÓDIO 1 – DE PÉ NA VIA LÁCTEA 

 

Giordano Bruno x Igreja 

Tempo: 16:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 “Há apenas quatro séculos nosso mundo era ignorante em relação ao resto do Cosmo (...). O 

universo era só aquilo que podíamos ver a olho nu. Em 1599, todos sabiam que o Sol, planetas e 

estrelas eram apenas luzes no céu que rodavam ao redor da Terra. E que nós éramos o centro de um 

pequeno universo. Um universo feito para nós. Havia apenas um homem em todo o planeta que 

anteviu um cosmo infinitamente maior. E onde ele passou a véspera de ano novo de 1600? Na prisão, 

é claro.” Trata-se de Giordano Bruno, retratado em dramatização animada, como de praxe na nova 

versão. O monge dominicano desafiou a falta de liberdade de pensamento da igreja da época e propôs 

um universo infinito. Não se trata de um conflito entre um cientista e a igreja, já que Tyson ressalta 

que Bruno não era um cientista. O conflito narrativo polariza, de um lado, a proposta de Bruno, que 

depois seria aceita pela ciência moderna, e, de outro, seus perseguidores da igreja católica (imagem 

62), institucionalmente presa ao geocentrismo e à ideia de um universo limitado ao observável na 

época. Autoridades eclesiásticas são retratadas com feições soturnas, de vilões. Bruno “foi 

excomungado pela Igreja Católica Romana em sua pátria, expulso pelos calvinistas na Suíça e pelos 

Luteranos, na Alemanha.” 

 Bruno argumenta que há outros sóis e que, próximo dos outros sóis, há outros mundos 

semelhantes há Terra, mas os clérigos questionam Bruno com base na Bíblia e em Aristóteles, que 

defendera o geocentrismo. Bruno é retratado como alguém perseverante na defesa de suas ideias, e, 

por causa de sua insistência, é condenado pela igreja à morte, como um herege (imagem 63), para que 

fosse preservada a autoridade das escrituras. “Dez anos depois, Galileu usou pela primeira vez o 

telescópio, percebendo que Bruno estava correto o tempo todo”.  

Trecho de destaque:   

 “Copérnico fez uma proposta radical: a Terra não era o centro, era só um dos planetas, e, 

como eles, girava ao redor do Sol. Muitos, como o reformista protestante Martinho Lutero, 

consideraram essa ideia um afronta às escrituras (...). Mas, para um homem, Copérnico poderia ir mais 

além. Seu nome era Giordano Bruno.” 
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Imagem 62: Clérigo representado de forma sombria e traços malévolos 

 

Fonte: Cosmos (2014) 

 

Imagem 63: Giordano Bruno preparado para ser queimado na fogueira da inquisição 

 

Fonte: Cosmos (2014) 

 

EPISÓDIO 2 – COISAS QUE AS MOLÉCULAS FAZEM 

 

Seleção natural e artificial = conto de fadas e mito 

Tempo: 0:30 

Forma: sintética  
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Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 Assim que começa o episódio, ao falar sobre as muitas espécies diferentes de cães, Tyson 

introduz o tema dos processos de seleção natural e artificial no surgimento e modificação das espécies 

(já explicados nas dualidades categorizadas no episódio 2 da versão original, no anexo), atribuindo a 

esses processos características fantásticas semelhantes àquilo que se espera do mundo mágico: “Por 

que não há só um tipo de vida na Terra? De onde vieram todos os tipos diferentes de criaturas vivas? 

A resposta é uma força transformadora que parece saída de um conto de fadas ou mito. Mas não é 

nada disso.”  

  

Evolução por seleção natural, proposta por Darwin e crença tradicional (criacionista) 

Tempo: 15:42 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade e contraposição 

Descrição: 

 A partir das exemplificações sobre seleções natural e artificial, a narrativa aborda a teoria da 

evolução, alternando similaridade e contraposição em relação ao pensamento mágico, à perspectiva 

cristã da criação. Tyson, caminhando em um bosque, relembra o “alvoroço” causado pela teoria da 

evolução – alvoroço este que “nunca diminuiu” – por ela se chocar com ideias antigas sobre o 

surgimento do homem. “Entendemos o desconforto causado pelo fato de pensar que compartilhamos 

um ancestral comum com os símios (...). Uma premissa central da crença tradicional é a de que fomos 

criados separadamente de todos os outros animais. É fácil ver por que essa ideia prevaleceu. Com ela, 

nos sentimos especiais”. Mais um caso de dialogismo, em que as considerações e pretensões de 

explicações, em princípio, divergentes das explicações científicas, são inseridas no texto para serem 

desconstruídas por meio de um discurso científico que retira do homem o protagonismo perante outras 

espécies. Uma árvore do bosque é usada em uma construção analógica para exemplificar a genealogia 

das espécies, em que cada galho fino é uma espécie e os troncos maiores são os ancestrais em comum 

(imagem 64).     

 Ele prossegue: “Darwin descobriu o mecanismo real da evolução. A crença que prevalecia 

era que a complexidade e a variedade da vida devem ser o trabalho de um criador inteligente (...). 

Dizia-se que os seres vivos são muito complexos para resultarem de uma evolução descontrolada”. Às 

explicações de Darwin, a série confere o mérito do real, o status de realidade, tomando um 

posicionamento claro em favor de um dos polos: “Alguns dizem que a evolução é apenas uma teoria, 

como se fosse apenas uma opinião. A teoria da evolução, assim como a teoria da gravidade, é um fato 

científico. A evolução realmente aconteceu”. 

 Enquanto contrapõe as diferentes explicações sobre as origens do homem, Tyson destaca 

que, mesmo espiritualmente, a explicação científica não é menor que a religiosa: “Nosso parentesco 
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com todas as formas de vida não é só ciência. Em minha opinião, é também uma incrível experiência 

espiritual.” A percepção da espiritualidade do processo científico é expressa explicitamente. Tyson 

demonstra extrair espiritualidade do conhecimento científico formal das origens do homem. Por isso, 

consideramos a sequência não apenas de contraposição, mas também de similaridade. Essa 

similaridade consiste no fato de que a mesma “grandiosidade espiritual” da percepção criacionista 

cristã pode, segundo o apresentador, ser extraída e sentida por meio do entendimento científico das 

origens da vida.    

Trecho de destaque: 

 “Entre os membros densos e emaranhados da vasta árvore da vida, você está aqui. Um 

galhinho minúsculo entre inúmeros outros. A ciência revela que toda a vida na Terra é uma só.”         

 

Imagem 64: a árvore da vida, misturando efeitos visuais computadorizados à imagem real de  

uma árvore. Essa combinação é uma das características marcantes da nova versão da série 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

EPISÓDIO 3 – QUANDO O CONHECIMENTO VENCEU O MEDO 

 

Reconhecimento de padrões: cometa enviado pelos deuses e explicações científicas 

Tempo: 02:15 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição e similaridade 

Descrição: 

 Tyson destaca o dom dos seres humanos para reconhecer padrões na natureza, uma 

ferramenta para a sobrevivência. “Quem era bom em saber o que era presa ou predador, diferenciar 
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plantas venenosas das nutritivas, tinha melhor chance de viver e se reproduzir.” Esse dom é usado, 

desde muitas gerações, para ler o “calendário dos céus”. Os cometas, no entanto, feriam os padrões 

compreendidos, então eram associados por diversas culturas a algum tipo de mensagem dos deuses. E 

normalmente eram más notícias. A palavra “desastre” vem do grego “má estrela”. Para tratar do 

assunto, desenhos de antigas civilizações são mesclados a animações. Tyson explica o que significava 

a passagem de um cometa para as diversas culturas, como para os zulus, que a viam como um 

prenúncio de guerra. 

 “O talento humano para reconhecimento de padrões é uma faca de dois gumes. Somos 

muito bons para descobrir padrões, mesmo quando não estão realmente lá, algo conhecido como falso 

reconhecimento de padrão. Somos faminto por significado, por sinais de que nossa existência pessoal 

tem significado especial para o universo. Assim estamos prontos para enganar a nós mesmos e aos 

outros. Ver uma imagem sagrada em um sanduíche de queijo quente ou encontrar um aviso divino em 

um cometa.” O conflito, portanto, é entre o falso reconhecimento, onde se situam as superstições 

quanto aos cometas e os avistamentos de “imagens sagradas”, e os padrões verdadeiros, descortinados 

pelo método científico.  

 Cosmos apresenta como contraponto às superstições o trabalho de cientistas como o 

astrônomo holandês Jan Oort, que, segundo Tyson, recebera da ciência o “dom da profecia”. Ele 

contribuiu para explicar a formação dos cometas. A vida e as pesquisas de Isaac Newton e Edmond 

Halley com cometas são dramatizadas. Halley bancou a edição, publicação e divulgação do livro de 

Newton, que estabeleceu a estrutura matemática para a física do movimento, o que foi fundamental 

para o entendimento do movimento de corpos celestes. “Ao descobrir as leis naturais que governam as 

idas e vindas de cometas, ele dissociou o movimento dos céus de seus vínculos milenares e nossos 

medos”. Halley foi responsável ainda pela escala do sistema solar, a identificação de que as estrelas 

que eram consideradas fixas não são fixas e a coleta de observações astronômicas de cometas entre 

1472 e 1698, que o levou a descoberta de que cometas ficam presos ao Sol em longas órbitas elípticas. 

Halley concluiu que um mesmo cometa voltava à Terra a cada 76 anos, “em um incrível exemplo de 

verdadeiro reconhecimento de padrões”.   

Trechos de destaque: 

  “Aquele mundo pré-científico, o mundo governado pelo medo, estava à beira de uma 

revolução”, diz Tyson, sobre os impactos que o nascimento da revolução científica, impulsionada em 

grande parte pelo trabalho de Newton, causaria em um mundo cujos cometas estavam envoltos à 

superstição. As imagens são de caveiras flamejantes no ar e cometas com expressões malévolas.   

 “Quando Isaac Newton nasceu nesta casa, em 1642, o mundo era muito diferente. Todos 

olhavam para a perfeição dos movimentos dos planetas no céu. E só podiam entendê-los como a obra 

de um relojoeiro mestre (...). Havia só uma resposta para eles: Deus (...). Com o pé ainda na Idade 

Média, Isaac Newton imaginou todo o sistema solar. As leis da gravidade no movimento de Newton 
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revelaram como o Sol manteve mundos distantes unidos. Suas leis acabaram com a necessidade de um 

relojoeiro mestre para explicar a precisão e a beleza do sistema solar.”   

 “A matéria obedecia a mandamentos que podíamos descobrir. Leis que a Bíblia não 

mencionava”. 

 “Por milênios, cometas foram usados por místicos, que os consideravam simplesmente 

profecias de eventos humanos. Halley destruiu o monopólio deles, derrotando-os em seu próprio jogo. 

Um jogo que jamais um cientista tinha jogado antes: a profecia. Halley disse simplesmente que o 

cometa retornaria no final de 1758, de uma determinada parte do céu, seguindo um curso específico. 

Nenhum místico na história jamais tentou uma profecia com tamanha precisão”.  

 

Newton místico x Newton cientista 

Tempo: 20:22 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Durante a dramatização da biografia de Isaac Newton, desde seu nascimento até o auge de 

sua carreira científica, o lado mágico do cientista é retratado, mas com desdém, associado ao fracasso. 

Ele é descrito como “um místico apaixonado.” Tentou experimentos na alquimia, para “converter 

metais ordinários em prata e ouro e talvez até fazer o elixir da vida, a chave da imortalidade.” Outra 

linha de pesquisa de Newton retratada pela série como obsessão mística foi a busca por decodificações 

divinas nos textos bíblicos, que o fez estudar as escrituras em vários idiomas. O físico fez cálculos 

para descobrir detalhes da cronologia bíblica. “Sua longa pesquisa na alquimia e cronologia bíblica 

nunca o levou a lugar nenhum”, sentencia Tyson. O que levaria Newton a algum lugar seriam seus 

empreendimentos científicos sobre espaço, tempo, movimento dos cometas, a natureza da luz etc.  

 

EPISÓDIO 4 – UM CÉU CHEIO DE FANTASMAS 

 

Estrelas = fantasmas 

Tempo: 01:00 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 O episódio começa retratando o astrônomo William Herschel. Ele caminha na praia com seu 

filho, John, que pergunta se ele acredita em fantasmas. Ele responde que sim, mas “não no tipo de 

fantasma humano”. Os fantasmas que Herschel se refere são as estrelas. O título do episódio expõe a 

metáfora. Em forma de diálogo entre o astrônomo e seu filho, a comparação vai sendo explicada: 

“Toda estrela é um Sol tão grande e brilhante quanto o nosso. Imagine o quanto você precisaria se 
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afastar para que ele parecesse tão pequeno e fraco quanto uma estrela”. A luz das estrelas, embora 

viaje rápido, leva alguns anos até chegar a Terra, devido à distância que elas estão do planeta, podendo 

levar décadas e até séculos para chegar. “Algumas estrelas estão tão distantes que se passam eras até 

que sua luz chegue à Terra. Quando a luz de algumas estrelas chega aqui, elas já estão todas mortas. 

Dessas estrelas, só vemos os seus fantasmas. Vemos sua luz, mas o corpo já pereceu”, esclarece ao 

filho.  

 As gigantescas escalas do espaço desafiam nossa noção de tempo. Por isso, olhar para os 

corpos celestes é olhar para o passado. O planeta Netuno observável na Terra, por exemplo, está 

sempre há quatro horas no passado. É o tempo que sua imagem leva para chegar até aqui, viajando a 

anos-luz. As estrelas do aglomerado das Plêiades ficam a 400 anos-luz de distância. “Quando aquela 

luz deixou as Plêiades, há cerca de 400 anos, Galileu estava usando um telescópio pela primeira vez”, 

ressalta Tyson.  

 

Fotografia como forma de ver os fantasmas.  

Tempo: 38:00 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 O filho de William Herschel, John Herschel, o mesmo que caminhara na praia com o seu pai 

e lhe perguntara sobre fantasmas, nesta dualidade é retratado já adulto. Ele se tornou também 

astrônomo, além de matemático e inventor. “John costumava se lembrar daquelas noites de verão com 

seu pai. Talvez seja por isso que buscou uma forma de preservar o passado. John Herschel foi um dos 

fundadores de uma nova forma de viagem no tempo. Uma forma de capturar luz e recordações”, diz 

Tyson, sobre John Herschel, um dos colaboradores para o desenvolvimento da fotografia. “Se 

pensarmos bem, a fotografia é uma forma de viajar no tempo”, filosofa o apresentador, à frente de uma 

fotografia de Herschel. “Este homem está nos olhando através dos séculos. Um fantasma preservado 

pela luz.”  

 Usa-se em relação à fotografia a mesma argumentação analógica usada para abordar as 

estrelas: a comparação com fantasma. A luz é o fio condutor das duas construções argumentativas. 

Enquanto na primeira, a imagem leva tempo para chegar aos nossos olhos, viajando pela imensidão 

espacial há anos-luz; no caso da fotografia, a luz foi capturada para percorrer os séculos em forma de 

registro fotográfico em arquivo. Uma forma de ver fantasmas, de comunicação com os mortos. Uma 

analogia semelhante àquela usada por cosmos para abordar o desenvolvimento e utilização da escrita. 

Nesse mesmo episódio, a arte também é abordada de forma similar, como uma forma de se derrotar a 

morte. Sobre os modos de revisitar o passado, Tyson relembra seus momentos com Sagan e, seguindo 

a mesma argumentação, compara o apresentador da primeira versão da série às “estrelas no céu. 

Aquelas que ainda nos mostram seu brilho muito depois de terem desaparecido”, ressaltando o legado 
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do trabalho do cientista, em um exemplo da “transcendência histórica” (SHERMER, 2011) na 

narrativa audiovisual (assunto que discutimos no capítulo 3).    

 A fotografia é um motivo que percorre o episódio em diferentes sequencias (por isso 

consideramos essa dualidade sequencial). Sobre Einstein, Tyson diz que o físico tinha as fotografias de 

outros cientistas em sua sala (imagem 65): Faraday, Newton e James Clerk Maxwell. Não cabe a esta 

pesquisa analisar se, de fato, Einstein mantinha as fotos dessas personalidades consigo, mas cabe 

ressaltar que, na narrativa, essa passagem textual dramatizada funciona como um recurso literário para 

ressaltar a ciência enquanto empreendimento coletivo, um somatório de esforços, vez que Faraday, 

Newton e Maxwell fizeram, assim como Einstein, pesquisas sobre a natureza da luz.  

Trecho de destaque:       

  “O centro de nossa própria galáxia fica há cerca de 30 mil anos-luz da Terra. A luz que 

vemos hoje vindo do centro da Via Láctea saiu de lá quando nossos ancestrais estavam aperfeiçoando 

uma forma de derrotar a morte: fazendo arte, com o poder de inspirar aqueles que viriam muito depois 

que eles tivessem morrido” (10:15). 

 

Imagem 65: Einstein e as fotos de outros cientistas: 

a fotografia como forma de vencer a morte e ver fantasmas. 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

Cronologia bíblica x tudo que está além da nebulosa do caranguejo 

Tempo: 09:05 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 
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 Em meio às sequências que falam das estrelas por meio de uma construção argumentativa 

analógica que as comparam a fantasmas, há espaço para a refutação da cronologia bíblica que, 

segundo a série, indica, de forma equivocada, que a criação do universo e da Terra teria 

aproximadamente 7 mil anos. Considerando o tempo que imagens de longínquos corpos celestes 

levam para chegar à Terra viajando há anos-luz, não haveria tempo o bastante para vermos esses 

corpos tão distantes no espaço. “A nebulosa do caranguejo está há cerca de 6.500 anos-luz da Terra. 

“Há quem acredite que essa é a idade de todo o universo. Se o universo tivesse apenas 6.500 anos de 

idade, como poderíamos ver a luz de qualquer coisa que estivesse além da nebulosa do caranguejo? 

Seria impossível. Não teria decorrido tempo suficiente para a luz chegar à Terra de qualquer lugar com 

distância superior há 6.500 anos-luz a qualquer direção. Acreditar em um universo tão jovem, quanto 6 

mil e 7 mil anos, é extinguir a luz da maior parte da galáxia”.  

 Portanto, o que a série faz é usar como parâmetro a escala de tempo da cronologia bíblica 

que corresponde à criação do universo para mostrar que, no máximo, daria para ver uma nebulosa que 

está relativamente próxima, ainda dentro da Via Láctea. Embora não cite a Bíblia de modo explícito, 

há aqui um caso de dialogismo explícito, que se vale de uma indeterminação (“há quem acredite”). 

Trata-se de uma dualidade sintética, visto que a proposta de contrapor a idade do universo ao que diz a 

Bíblia não chega a ser explorada de forma prolongada, mas é abordada apenas “de passagem”, pelo 

texto do apresentador, no meio de uma sequência que explora outra dualidade: a comparação entre 

estrelas e fantasmas.       

 

Mandamento da Teoria Geral da relatividade 

Tempo: 21:30 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 Após dizer que “Einstein ficou chocado ao perceber que muito do que já tinha sido aceito 

como verdade, até mesmo pelas maiores autoridades do assunto, estava totalmente errado”, Tyson, a 

exemplo do que Sagan fez na primeira versão, cita “mandamentos” da Teoria Geral da Relatividade, 

em mais um exemplo de estilização: “não adicionarás minha velocidade à velocidade da luz”. O 

apresentador está, mais uma vez, no interior da Itália, onde viveu Einstein. “O trabalho dos físicos é 

descobrir esses mandamentos, que não variam de uma cultura para a outra ou de uma época para a 

outra”. Mais explicações sobre essa apropriação do texto cristão já foram expostas na dualidade sobre 

os mandamentos, no anexo 1, referente à versão original.   

 

EPISÓDIO 5 – ESCONDIDO NA LUZ 

 

Mozi x os rituais e as autoridades 
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Tempo: 04:20 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 O episódio parte de onde o anterior parou, falando sobre a luz. Inicia-se com o filósofo 

chinês Mozi, descrito com inúmeras qualidades. Ele “lutou contra todas as formas de escuridão. Um 

gênio militar, que só usava seus talentos para evitar a violência”. Defendia o fim da pobreza e lutava 

contra a desigualdade. Mozi foi um dos primeiros “a argumentar contra a obediência cega a rituais e 

autoridade.” A fala em off de Tyson é coberta com imagens em animação de duas mulheres chinesas 

se curvando a um sacerdote. Mozi, do chinês Mo Tzu, que quer dizer “mestre da luz”, de um lado; os 

rituais, de outro, como uma das formas de escuridão. Luz x trevas. Segundo a série, nos escritos de 

Mozi, que viveu há cerca de 400 a.C., é possível encontrar os primórdios da abordagem científica.  

 

Ciência, um tipo de feitiçaria 

Tempo: 15:00 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 A narrativa do episódio foca, agora, em Ib Alhazen, que, assim como Mozi, seria também 

um “mestre da luz.” Segundo Tyson, ele foi “a primeira pessoa a estabelecer as regras da ciência (...). 

Uma forma de examinar os erros em nosso raciocínio”, algo que inclui verificação, ceticismo e 

autocrítica. Ainda assim, conforme a narrativa, Alhazen se impressionaria com os resultados do que 

ele ajudou a criar: “O método da ciência, tão poderoso que levou nossos emissários robóticos à 

fronteira do sistema solar e além, dobrou nossa expectativa de vida, trouxe os mundos perdidos do 

passado à vida. A ciência nos permitiu prever eventos em um futuro distante e nos comunicarmos na 

velocidade da luz, como estou fazendo com você nesse exato momento [diz Tyson, dirigindo-se ao 

público]. Essa forma de pensar nos deu poderes que o próprio Alhazen teria considerado como 

feitiçaria”.         

 

EPISÓDIO 6 – APROFUNDANDO 

 

Cosmos x caos  

Tempo: 17:10 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 
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 “Ouve um momento em que acordamos para uma nova forma de pensar e ver. Foi há cerca 

de 2.500 anos, nas ilhas gregas.” Lá foram desenvolvidos “os elementos mais fundamentais” para a 

ciência moderna e o modo como vivemos hoje. Tyson fala sobre o surgimento do teatro e a ideia 

embrionária da democracia, por exemplo. “Contudo, na minha opinião, a inovação mais revolucionária 

que esse mundo antigo nos deu foi a ideia de que os eventos naturais não eram punições nem 

recompensas de deuses caprichosos. O funcionamento da natureza pode ser explicado sem invocar o 

funcionamento de forças sobrenaturais”, diz o apresentador. Assim como na primeira temporada, a 

série destaca o confronto entre o cosmos e o caos ocorrido na Grécia. “Tales acendeu uma chama que 

continua queimando até hoje: a ideia do cosmos saído do caos. Um universo governado pelas leis 

naturais, que podemos efetivamente entender”.  

 Dando continuidade à mesma sequência animada, após Tales, quem prossegue com a chama 

do cosmos, ou seja, do que um dia viria a ser entendido como ciência moderna, foi Demócrito. Ele 

“era um verdadeiro cientista, um homem com um desejo apaixonado de conhecer o cosmos”. 

Demócrito foi um dos primeiros atomistas, os que defendiam que tudo era composto por átomos. Um 

de seus seguidores o questiona: “Então é só isso? É só isso? Só alguns átomos num vácuo?”. 

Demócrito responde: “O mundo tem que ser feito de inúmeras partículas indivisíveis em um vácuo. 

Do contrário, nada poderia se mover, ou crescer, ser dividido ou mesmo mudado. Sem átomo e sem 

espaço vazio em que eles possam se mover, o mundo seria sólido, estático e morto. Então não fique 

triste, meu amigo. Pense nas possibilidades infinitas que surgem dos diferentes arranjos desses 

átomos”. Com uma taça de vinho em mãos, Demócrito celebra a beleza da vida – e dos átomos. A 

pergunta do discípulo é o gancho narrativo para a introdução do dialogismo explícito, entre aqueles 

que acham que a realidade é pouco e os que encontram relevante beleza nela, um exemplo de “magia 

poética” (DAWKINS, 2016). “Um brinde aos átomos, nesta taça e neste vinho, e para a alegria que 

possibilitaram”.    

Trecho de destaque: 

 “Quando o trovão ressoava ou a terra tremia, não era porque você fez algo que desagrada 

deuses muito exigentes. Era o resultado de processos naturais que éramos capazes de entender.” 

 

Não destruirás nem criarás energia 

Tempo: 36:04 

Forma: sintética  

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 “Para que uma ideia se torne uma lei científica ela deve ser inquebrável”, sentencia Tyson, 

para então proferir mais um mandamento, semelhante aos mandamentos da Teoria Geral da 

Relatividade, dualidade que já expusemos neste anexo e no anterior. Desta vez a estilização é sobre a 

lei de conservação de energia. Para apresentar uma lei científica, o texto se assemelha a 
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ummandamento bíblico: “não destruirás nem criarás energia”. Tyson exemplifica: “Quando o projetil 

de canhão é liberado, não é possível ganhar mais energia do que a que tinha no início”. 

 

Como agem a ciência e a mitologia egípcia diante do mistério do surgimento do universo 

Tempo: 37:10 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 “No século 13 a.C., os egípcios construíram esse templo (...). para Ramsés II. O templo foi 

projetado de forma que a luz do Sol só pudesse entrar no santuário em dois dias do ano. Conforme os 

raios entravam no templo, eles tocavam as estátuas dos deuses com sua luz dourada. Porém, um deus 

continuava na sombra, Ptah, senhor da criação, mostrando que a origem do universo deve ficar sempre 

oculta”. Os egípcios se referiam ao mistério do surgimento do universo e nossa limitação em 

desvendá-lo de “muro do para sempre”. Enquanto antigos egípcios achavam que a origem do universo 

deveria ficar oculta, a ciência luta para compreendê-la. Essa é a proposta da série nesta dualidade, mais 

uma expressão do embate entre crença e ciência.      

 

EPISÓDIO 7 – SALA LIMPA 

 

Idade da Terra segundo a Igreja x idade da Terra segundo os experimentos de Clair Patterson 

Tempo: 04:45 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 O episódio aborda, principalmente, duas questões: o perigo que o chumbo diluído no 

combustível proporcionava à saúde das pessoas e ao meio ambiente e qual a idade do planeta Terra. 

As duas questões possuem relação, já que foi por meio de pesquisas buscando a datação da idade da 

Terraque o geoquímico Clair Patterson chegou à medição de índices perigosos da quantidade de 

chumbo no planeta77. Enquanto no segundo caso, o conflito é entre Patterson e a indústria dos 

combustíveis78, que insistia no uso do chumbo; no primeiro, há uma confrontação entre a fala da 

                                                 
77 O caso de Patterson é um bom exemplo de como, em muitos casos, a ciência mira em uma coisa e acerta outra, 

ou mesmo acerta várias coisas no curso de uma mesma pesquisa. O geoquímico, ao pesquisar a idade da Terra, 

descobriu os riscos do uso de chumbo pela indústria. “Petterson não podia imaginar o quanto essa tarefa mudaria 

o curso de sua vida e da nossa. O que parecia ser pura pesquisa científica acabou sendo muito mais”, diz Tyson. 

Casos semelhantes são frequentes na história da ciência. Por isso é preciso ponderação e bom senso quando se 

questiona, de forma muito ortodoxa, objetivos e finalidades de pesquisas.   
78 O interessante deste conflito entre Patterson e a indústria automobilística é que se trata de um dos raros 

conflitos de Cosmos, somando suas duas temporadas, que polariza não entre a ciência e o pensamento mágico, 

mas entre um modo aparentemente genuíno de se fazer ciência (o de Patterson) e uma ciência patrocinada, em 

que a indústria financiou cientistas para “comprovar” aquilo que lhe era conveniente. “Essa foi uma das 
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Igreja Católica e a dos experimentos de Patterson medindo a quantidade de urânio e chumbo em 

amostras de zircônio, que apontaram que o planeta possui 4,5 bilhões de anos. 

 O episódio começa com Tyson no Grand Canyon citando o arcebispo irlandês James 

Usscher, responsável por cálculos baseados na cronologia bíblica para chegar a uma possível idade da 

Terra. “Como quase todo mundo na sua época e de seu mundo, ele aceitou a conta bíblica da criação 

como algo certo. Mas a Bíblia não informa anos exatos. Então Usscher (...) somou as gerações de 

profetas e patriarcas, 139 linhas genealógicas do Velho Testamento, entre Adão e o tempo de 

Nabucodonosor, e descobriu que o mundo começou no dia 22 de outubro do ano 4.004 a.C. às 6h da 

tarde e era um sábado”, explica Tyson, que, não por acaso, expõe toda minúcia e detalhamento do 

cálculo do arcebispo. O motivo para isso é que quanto maior o nível de detalhamento de uma medição 

errada, mais se expõe o erro dessa medição. Detalhes como entonação e expressão facial do 

apresentador dão o tom irônico enquanto o detalhamento equivocado do clérigo é exposto. A partir das 

rochas do Grand Canyon, sedimentadas em camadas por cima de camadas, o astrofísico explica como 

pode ser feita a contagem da idade do planeta. Os sedimentos vão se comprimindo, e as camadas mais 

antigas ficam no fundo.  

 Ainda assim, a contagem de tempo baseada nos sedimentos rochosos era imprecisa. 

Chegou-se a números díspares, entre 3 e 15bilhões de anos. Foi o trabalho de Clair Patterson que 

elucidou uma indagação feita pela humanidade desde a antiguidade.  

Trecho de destaque: 

 “A cronologia de Ussher virou palavra sagrada no mundo ocidental, até consultarmos outro 

livro sobre a idade da Terra. Aquele que foi escrito nas próprias rochas”. 

 “Quer saber a idade da Terra? Descubra quanto tempo levou para depositar cada camada e 

aí, em vez de contar as linhas genealógicas [da Bíblia], é só contar todas as camadas”. 

 

Roma antiga: deus Saturno = o envenenamento por chumbo 

Tempo: 23:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 Para os antigos romanos, Saturno era o deus do chumbo. Cosmos usa um signo extraído da 

mitologia, um deus romano, para falar sobre os riscos do chumbo para a saúde, uma pauta decorrente 

da abordagem das pesquisas de Clair Patterson. Tyson circula pelas ruínas de um templo que fora 

consagrado a Saturno. “Na Roma antiga, este deus (...) é um espírito frio, taciturno e vagaroso, 

inclinado a ataques irracionais de ódio. Cometeu um ato de violência inominável contra seu pai e 

                                                                                                                                                         
primeiras vezes em que a autoridade da ciência foi usada para ocultar uma ameaça à saúde pública e ao meio 

ambiente”, afirma Tyson. A “vilania” coube à Robert Kehoe, médico contratado pela General Motores para 

enganar a opinião pública sobre os efeitos nocivos do chumbo. “Durante décadas ninguém o questionou, até que 

Clair Patterson começou a pesquisar a idade da Terra”.  
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devorou seus próprios filhos”. Tyson traça um paralelo entre o perfil do deus e efeitos colaterais do 

chumbo: “Não há como negar que os aspectos mais negativos da personalidade de Saturno refletem o 

milenar conhecimento dos sintomas de envenenamento por chumbo”. Há uma similaridade entre a 

mitologia romana e o entendimento que os romanos já possuíam sobre os riscos do chumbo. Ainda 

assim eles o utilizaram em larga escala. A partir da analogia com a mitologia, a narrativa parte para 

explicações sobre como o chumbo engana as enzimas das células no organismo humano e bloqueia 

neurotransmissores.    

 

EPISÓDIO 8 – IRMÃS DO SOL  

 

Lendas e mitologias sobre as plêiades x o trabalho de mulheres cientistas na astronomia 

Tempo: 02:30 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Nesta dualidade, Cosmos aborda pontos importantes desta pesquisa, como o 

reconhecimento de padrões (que já foi abordado neste anexo, no episódio 3) e a questão do imaginário. 

Através da inteligência para reconhecer padrões e o uso da imaginação, foram criadas fantásticas 

histórias sobre as estrelas e constelações. “Os nomes, as personalidades dos deuses e heróis, animais 

das fazendas e objetos familiares, variavam de uma cultura a outra”, mas todas tinham suas 

explicações. Tyson toma o exemplo das Plêiades e narra algumas lendas sobre esse agrupamento de 

estrelas. Para os celtas, elas estavam relacionadas a espíritos; para ameríndios dos EUA e antigos 

gregos, eram sete virgens que subiram aos céus.     

 “Numa época em que nossa imaginação era o único palco em que as histórias ganhavam 

vida, antes que houvesse filmes, TV ou qualquer tipo de dispositivo eletrônico, todas as culturas 

humanas ligaram os pontos para formarem suas figuras”, diz o apresentador, remetendo as explicações 

mitológicas e antigas lendas sobre as estrelas à questão do imaginário. Sua fala seguinte insere a 

ciência na mesma questão: “Nossos ancestrais fabricaram histórias incrivelmente brilhantes, mas elas 

não podem nos levar mais perto das estrelas que nossos sonhos. Foram necessários mais alguns 

milhares de anos para que três cientistas brilhantes descobrissem os segredos da verdadeira vida das 

estrelas.” Tyson refere-se às astrônomas Cecilia Payne, Annie Jump Cannon e Henrietta Swan Leavitt, 

de Harvard. São elas as irmãs do Sol, que dão nome ao título deste episódio. Foi por meio da ciência 

que a humanidade chegaria à verdade sobre as estrelas, não pelas “histórias incrivelmente brilhante 

dos antigos”, apesar da riqueza e beleza das mesmas. Daí a contraposição dualista.  

 As astrônomas citadas catalogaram milhares de estrelas. Cannon criou categorizações para 

elas de acordo com as linhas espectrais. Swan Leavitt descobriu a lei que os astrônomos usam para 



232 

 

medir a distância entre as estrelas. Payne determinou a composição química e o estado físico das 

estrelas.        

Trecho de destaque: 

 “Nós humanos não somos maiores, mais fortes nem mais velozes que os animais com quem 

competíamos. Mas tínhamos um ponto a nosso favor: nossa inteligência. Um aspecto disso era o dom 

para reconhecer padrões. Noite após noite, olhávamos as estrelas, e, com o tempo, nossos ancestrais 

notaram que os movimentos das estrelas pelas noites do ano prediziam mudanças na Terra, que 

ameaçavam ou aumentavam nossas chances de sobrevivência.” 

 

Nossos ancestrais adoravam o Sol, e nós temos os seus elementos 

Tempo: 36:00 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 O Sol é uma estrela, e somos filhos das estrelas. “Nossos ancestrais adoravam o Sol e eles 

não eram nada bobos. Reverenciar o Sol e as estrelas é uma boa ideia, porque somos seus filhos. O 

silício das rochas, o oxigênio do ar, o carbono em nosso DNA, o ferro em nossos arranha-céus, a prata 

em nossas joias foram todos feitos nas estrelas há bilhões de anos. Nosso planeta e nós mesmos somos 

todos poeira de estrelas”, explica Tyson. Diferentemente da dualidade anterior, que foca na 

contraposição entre as lendas dos antigos sobre as estrelas e a verdade a respeito delas que só foi 

revelada pelo procedimento científico, nesta, explora-se a similaridade entre louvar ao Sol e o fato de 

termos elementos das estrelas na composição de nossos corpos e de materiais importantes do cotidiano 

e nossas vidas, além da importância da luz solar como fonte de energia para nutrir os diversos tipos de 

vida. Explora-se a coincidência entre o louvor e a química; destaca-se a inteligência e sabedoria dos 

antigos.     

 

EPISÓDIO 9 – OS MUNDOS PERDIDOS DO PLANETA TERRA   

 

Movimento das placas tectônicas x punição por mau comportamento 

Tempo: 24:50 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 A crosta terrestre se move, por conta do calor da formação da Terra e pela desintegração de 

elementos do núcleo terrestre. “De tempos em tempos atinge um ponto de quebra. Quando isso 

acontece, a Terra treme. Não é porque alguém se comportou mal e está sendo punido. São forças 

aleatórias governadas pelas leis da natureza.” Embora não cite deus explicitamente, há aqui um caso 
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de dialogismo explícito, entre a explicação sobre como funcionam as placas tectônicas e a voz que 

acredita que as catástrofes são decorrentes de punições divinas, com algum tipo de intencionalidade. 

Essa voz é inserida no texto para ser negada. Pois “o grande motor interno das placas tectônicas é 

indiferente à vida.” Tyson completa: “Nosso senso de estabilidade na Terra é uma ilusão por nossas 

vidas durarem tão pouco. Se pudéssemos olhar nosso planeta em sua própria escala de tempo, em que 

grandes mudanças levam milhões de anos para ocorrerem, veríamos a Terra como o organismo 

dinâmico que realmente é”, o que, como já discutimos no capítulo 3, coloca a ciência apresentada na 

série na perspectiva da suspensão do cotidiano, proposta por Agner Heller (2000). 

 

A influência dos planetas em nossa vida 

Tempo: 32:40 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição e similaridade 

Descrição: 

 “Os planetas influenciaram nossa vida, mas não do jeito que você pensa.” Com essa frase, 

olhando para a câmera, Tyson nega o modo como o telespectador crê que os planetas influenciam sua 

vida. E como seria esse modo? Dentro do contexto geral da série, esse modo são os pressupostos da 

astrologia. Há, portanto, contraposição. Tyson explica: “A atração gravitacional de Vênus, pequena, 

mas próxima, e a de Júpiter, distante, mas enorme, inclinou o eixo da Terra (...) e alterou ligeiramente 

a forma de sua órbita,” o que alterou a incidência da luz solar sobre o globo terrestre e levou a outras 

diversas alterações em cadeia. Os planetas, portanto, de fato, nos influenciam. 

  

EPISÓDIO 10 – O GAROTO ELÉTRICO (OU O VISIONÁRIO DA ELETRICIDADE)   

 

Telecomunicações, um tipo de bruxaria, de poder místico 

Tempo: 00:05 

Forma: sintética 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 “Você consegue me ver? Consegue me ouvir? Eu posso estar a milhares de quilômetros, 

mas assim que liga o dispositivo que está levando minha voz e minha imagem até você, estou aí, 

instantaneamente. Como isso é possível? Para nossos ancestrais, teria parecido uma bruxaria. Para 

eles, a velocidade da comunicação era igual a do cavalo mais veloz ou a dos navios. Nossas 

mensagens viajam instantaneamente na velocidade da luz. Como alcançamos tais poderes místicos?” 

Essa fala de Tyson é a primeira deste episódio que trata do desenvolvimento da eletricidade e do uso 

de ondas eletromagnéticas na radiotransmissão. Logo no início o astrofísico compara a radiodifusão à 

“bruxaria”, a “poderes místicos”. O ideário, o sonho místico da projeção astral, da consciência fora do 



234 

 

corpo, assim como o recorrente recurso ficcional do teletransporte, foi de certo modo alcançado. E 

graças a quem? “Tudo começou na mente de uma pessoa. Um garoto pobre de quem não se esperava 

nada,” diz Tyson, referindo-se a Michael Faraday. “Cedo ou tarde, alguém provavelmente teria 

chegado a algumas de suas descobertas. Mas se Michael Faraday nunca tivesse existido, talvez ainda 

estivéssemos como nossos ancestrais, no século 17, sem saber dos exércitos de servos invisíveis 

aguardando nossos comandos”. Os “servos invisíveis” que os homens dominam são os elétrons, que 

levam nossas mensagens pela radiodifusão de rádio, TV etc. 

Trecho de destaque: 

 “Faraday seguiu piamente a fé cristã fundamentalista de sua família. Sempre permaneceu 

como fonte de força, conforto e humildade para ele”. A frase insere a questão religiosa na história do 

cientista. Entendemos que ela não chega a ser uma dualidade, por não explorar nem uma 

contraposição nem uma similaridade entre pensamento científico e crenças. Ela se insere no contexto 

narrativo muito mais como uma forma de humanizar o perfil do cientista. Faraday, a propósito, é 

retratado de uma forma bastante humanizada, por meio de uma história que inclui a dramatização 

animada de todas as suas dificuldades e privações, perseveranças e êxitos. 

 Entretanto, consideramos incluir a passagem, pelo menos como “trecho de destaque”, tendo 

em vista as frases seguintes: “Ele [Faraday] foi mandado para trabalhar como encadernador aos 13 

anos. Durante o dia, encadernava os livros, e, à noite, os lia. Foi o início de um longo fascínio pela 

eletricidade”. Os planos mostram, primeiramente, Faraday rezando à mesa de refeição com sua 

família; depois, trabalhando, encadernando os livros; e, por fim, lendo os livros. Os planos e o texto 

criam um “caminho” que vai da fé, como fonte de ”força”, até o interesse pela eletricidade. Não há 

contraposição, nem similaridade, mas há uma relação: a religião como apoio emocional ao seu 

trabalho de cientista, na superação das adversidades.  

 

Eletricidade = mágica 

Tempo: 07:15 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição:  

 Diferentemente da grande maioria das dualidades identificadas em Cosmos, essa se dá de 

forma imagética e não textual. A narrativa remonta as apresentações, em Londres, do químico 

Humphry Davy. O cientista desenvolveu pesquisas no campo da eletroquímica, eletromagnetismo e 

fenômenos elétricos. Davy explorou, no século 19, “um novo tipo sensacional de entretenimento: 

ciência para o público”. A animação ilustra o cientista se apresentando como um mágico (imagem 66), 

com capa de mágico. Dave fazia shows mostrando as “maravilhas” de uma eletricidade ainda 

insipiente, usando por exemplo, milhares de baterias químicas abaixo do palco e operadas por seus 

assistentes. O químico é mostrado como um cientista que sabia entreter o público e um de seus shows 
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foi responsável por mudar os rumos da vida de Michael Faraday, que ganhara um ingresso para assisti-

lo. O próprio Faraday é retratado, mais tarde, fazendo algo parecido: um show de “mágica” com 

eletricidade, voltado para crianças, em apresentações com o objetivo de aproximar o público infanto-

juvenil da ciência.  

 

Imagem 66: Humphry Davy, em uma de suas apresentações de “mágica” 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

 

EPISÓDIO 11 – OS IMORTAIS 

 

Escrita = imortalidade e comunicação com os mortos 

Tempo: 00:10 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 Tyson está no Iraque, para falar sobre como a humanidade começou a vencer sua “infinita 

batalha contra o tempo”, com o desenvolvimento da escrita. “Foi aqui que aprendemos a escrever. A 

morte não podia mais nos silenciar, e a escrita nos deu o poder de estender o nosso alcance pelos 

milênios e falar dentro da cabeça dos vivos”. Esta dualidade, que compara a escrita com a imortalidade 

e com a comunicação entre vivos e mortos, é uma ideia explorada também na versão original e já 

explicada neste anexo. Neste episódio, ela se relaciona com outra dualidade, que compara o modo 

como meteoritos em trânsito no espaço podem carregar microrganismos e a história da arca de Noé 

(discutiremos adiante). Ambas as dualidades seriam formas de imortalidade, de vencer a morte, e dão 

nome ao episódio. 
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 A ligação está na história de Gilgamesh, um personagem épico da Mesopotâmia. Ele 

buscava a imortalidade. “Em suas viagens, Gilgamesh encontrou um sábio que lhe contou a história de 

uma inundação que destruiu o mundo”. O sábio conta a Gilgamesh que teria sido instruído por um 

deus para construir uma arca e, por meio dela, resgatar sua família e os animais. E assim teriam 

sobrevivido. É uma história contada dentro de uma história. “O relato mais antigo que sobreviveu da 

lenda da inundação foi escrito na Mesopotâmia, mil anos antes de ser recontado como a história de 

Noé do Velho Testamento”. Sendo assim, por sua história ter sobrevivido por tantos anos, Tyson 

afirma que “pode-se dizer que Gilgamesh alcançou sua busca pela imortalidade. Ainda lemos o épico 

de Gilgamesh, e a cada leitor ele revive (...). Um outro tipo de imortalidade. Uma história enviada de 

uma civilização para a outra, por milhares de anos.”    

 

Panspermia = arca de Noé 

Tempo: 07:00 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de similaridade 

Descrição: 

 A partir da história de Gilgamesh, da relação entre escrita e imortalidade e da perenidade 

das mensagens escritas, Tyson faz a ponte para falar do código genético, as “mensagens da vida”, 

aquelas “inscritas em nossos corpos”. A mensagem da vida tem sido copiada e recopiada por mais de 3 

bilhões de anos. Mas, “De onde veio essa mensagem? Isso ninguém sabe”, Tyson se pergunta e ele 

próprio responde. Sem considerar uma intencionalidade, ou seja, a possibilidade de uma criação divina 

para explicar as origens da vida na Terra, Cosmos trata da hipótese relacionada à panspermia79, que 

diz que a vida veio de meteoritos vindos do espaço. Esses meteoritos podem abrigar micróbios que 

podem sobreviver no espaço, por milênios, que Tyson chama de “sementes da vida”. Trata-se, 

portanto, de “uma arca interplanetária”.  

 Segundo essa teoria astronômica, grandes meteoros se chocam com planetas, provocando 

impactos, que, por sua vez, geram detritos que são ejetados para o espaço. Há, portanto, uma troca de 

materiais entre os corpos celestes. “Na primeira metade de sua vida grandes asteroides bombardeavam 

o planeta [Terra] (...). Muitas dessas rochas carregavam bactérias vivas dentro de si”. Algumas das 

rochas ejetadas ficam a orbitar o próprio planeta, podendo voltar a ele. “Algumas delas voltariam a se 

encontrar com a Terra, entrando novamente na atmosfera como meteoritos e entregando sua preciosa 

carga de vida para novamente semear o planeta, como a arca de Noé. Com isso, vemos que a vida não 

precisa começar de novo do zero após cada catástrofe. Ela pode continuar de onde parou”. A teoria é 

ilustrada com imagens de grandes catástrofes produzidas por impactos de meteoros, e com um caso 

ocorrido no Egito, em 1911, quando um meteorito vindo de Marte atingiu a vila de Nakhla. Por sua 

                                                 
79<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-panspermia/> 
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vez, Tyson mostra uma cratera em Marte que fora provocada pelo impacto de um grande asteroide, 

indicando a troca de matéria entre os planetas.      

Trecho de destaque: 

 “Precisamos morrer? Há seres no cosmo que vivem para sempre. Boiando numa jornada 

infinita pelo rio do tempo”. Trata-se da primeira frase do episódio, que vale tanto para o épico de 

Gilgamesh quanto para a “arca de Noé” da panspermia. 

 “Todo ser vivo é uma obra de arte escrita pela natureza e editada pela evolução.” 

 

Mudanças climáticas e catástrofes ambientais: explicações baseadas nos deuses x entendimento 

científico e a comunicação global 

Tempo: 26:50 

Forma: sequencial 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição: 

 Na abordagem sobre a derrocada da civilização da Mesopotâmia, Tyson explica que uma 

das causas foi que o “conhecimento técnico se sobrepôs ao entendimento da natureza”, já que o 

sistema de irrigação desenvolvido por eles salinizou excessivamente a terra, matando as plantações. 

Isso, somado a uma seca de grandes proporções, enfraqueceu a civilização. “Houve fome e anarquia. 

Os bárbaros invadiram. As cidades estavam apinhadas de mortos. Só podia haver uma explicação: o 

deus supremo estava bravo, porque um dos seus templos havia sido destruído. O povo da mesopotâmia 

não tinha como saber que a mesma seca estava destruindo as civilizações que nasciam no Egito, 

Grécia, Índia, Paquistão e China”. O texto é ilustrado com animações de deuses da mitologia das 

civilizações citadas, todos com expressões entre o aborrecimento e a ira e olhos avermelhados 

(imagem 67). “Todos os deuses da Terra deviam estar muito bravos com alguma coisa. Mesmo com 

todo seu brilhantismo, os povos dessas civilizações não faziam ideia de que estavam passando por uma 

abrupta mudança climática”.  

 Em seguida, os dias atuais: “Hoje, temos uma única civilização global”, diz Tyson, com 

imagens de satélites orbitando o globo terrestre e luzes nas cidades, mostrando como as 

telecomunicações e o entendimento de ciência pode evitar que os povos atuais cometam os mesmos 

erros das antigas civilizações, que não conseguiram ter a total dimensão das mudanças climáticas e, 

nem mesmo, se adaptar a elas, restando a eles atribui-las à vontade dos deuses. A narrativa propõe o 

conhecimento científico como arma para a sobrevivência, para evitar as mudanças climáticas atuais, 

autoinfligidas.  

Trecho de destaque:   

 “Ainda carregamos conosco os ecos dessas antigas civilizações distintas, em nossos idiomas 

e mitos.” 
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Figura 67: ira dos deuses: a explicação dada pelos povos antigos  

paramudanças climáticas e problemas com a agricultura 

 

Fonte: Cosmos (2014). 

  

EPISÓDIO 12 – O MUNDO LIVRE 

 

Não foi encontrado o padrão das dualidades neste episódio. 

 

EPISÓDIO 13 – SEM MEDO DA ESCURIDÃO 

 

Os mitos da era pré-científica 

Tempo: 06:30 

Forma: sintética 

Conteúdo: de contraposição 

Descrição:  

 Tyson dirige-se ao telespectador e, apontando para a imensidão do cosmo, pede que ele faça 

o que chama de “experiência do pensamento”. Ele aponta para uma dentre as centenas de estrelas 

visíveis no plano: “Ela é orbitada por dezenas de planetas e luas. Suponha que em um desses planetas 

viva uma espécie inteligente. Uma das dez milhões de vida daquele planeta e que exista um subgrupo 

daquela espécie que acredita já ter entendido tudo. O mundo deles é o centro do universo. Um 

universo feito pra eles e que já sabem tudo que precisam saber. Seu conhecimento é completo. Você 

levaria a afirmação deles a sério”?  

 Tyson traz ao texto a concepção religiosa de universo e de entendimento do mundo, que 

predominou durante milênios e que foi diversas vezes abordada ao longo de episódios das duas 

versões e discutida por nós nesta pesquisa. Ele questiona essa concepção, que a ciência demonstrou 
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equivocada, na mesma perspectiva de Heller de suspensão do cotidiano (2000), apontando a imensidão 

para dar uma ideia de nossa pequeneza. “Nossos ancestrais acreditavam que o universo foi feito pra 

eles. Era natural acreditar que estávamos no centro. Afinal, parece que o Sol e as estrelas giram ao 

nosso redor. Ainda falamos que o Sol está nascendo. A arquitetura de nossa linguagem, mitos e sonhos 

vem daquela época pré-científica”. 
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