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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar, através de uma análise histórica da 
Astronomia no Brasil, a trajetória da astronomia enquanto ferramenta útil no 
cotidiano do cidadão comum para a astronomia enquanto uma área de 
conhecimento mais restrita à comunidade acadêmica, com a chegada da astrofísica 
ao país e o crescimento do positivismo na sociedade brasileira. Anos depois, o Brasil 
inicia um processo de levar ao público geral o conhecimento científico que antes 
estava restrito à academia. Dos centros de divulgação científica e museus criados 
nas décadas de 1970 e 1980, destaco o Planetário da Gávea, local onde realizei 
meu trabalho de campo. Nos meses que pude acompanhar as atividades da 
Fundação Planetário, observei o cotidiano dos astrônomos responsáveis pela 
divulgação científica, as visitações do público geral e o principal público do 
Planetário: as escolas. Acompanhei também os astrônomos em visitações que eles 
realizavam indo às escolas, um projeto que tinha o objetivo de levar o Planetário 
para as escolas públicas que, por corte de verbas, não podiam ir ao Planetário. A 
análise que faço do meu trabalho de campo consiste em analisar dois pontos: o 
público-alvo da divulgação científica e as formas de transmissão de conhecimento, o 
motivo pelo qual a Ciência é tão importante para todos. 

Palavras-chave: antropologia da ciência, divulgação científica, astronomia, 
educação, transmissão de conhecimento 



 

ABSTRACT 

This work aims to show, through a historic analysis of Astronomy in Brazil, 
the trajectory of astronomy as an useful tool in the daily life of the common citizen to 
astronomy as area of knowledge restricted to the academic community, with the 
arrival of astrophysics in the country and the growth of positivism in Brazilian society. 
Years later, Brazil starts a process of taking to the general public the scientific 
knowledge that once was restricted to the Academy. Of all the science 
communication centers and museums created in the 1970s and 1980s, I highlight 
Planetário da Gávea, the place I did my field work. During the months I followed the 
Foundation's activities, I observed the daily life of the astronomers responsible for the 
science communication, the visitations of the general public and its main public: 
schools. I also followed astronomers in visitations to public schools, which had 
suffered of budget cuts and couldn't visit the Planetário. The analysis I make of the 
field work I made consists of analysing two points: the target audience of the science 
communication and forms of knowledge transmission, the reason why Science is so 
important for everyone.  

Keywords: anthropology of science, science communication, astronomy, 
education, knowledge transmission 
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INTRODUÇÃO 

A área de Antropologia da Ciência é uma área relativamente recente na Antropologia. 

Surge em meados dos anos 1970 com o livro “A Vida de Laboratório”, de Bruno Latour e 

Steve Woolgar (1997). Um trabalho inovador que traz a mesma análise antropológica que era 

feita em aldeias com povos nativos de lugares como a África e a Oceania para uma outra 

aldeia, a aldeia dos cientistas. Este trabalho serviu como fonte inspiradora para minha 

monografia, pois me mostrou a Antropologia como uma área de conhecimento que, do ponto 

de vista epistemológico, pôde buscar uma simetria: nós ocidentais podemos ser objeto de 

estudo assim como os grupos distantes que a Antropologia se propôs a estudar desde que se 

instituiu como um campo de conhecimento específico. 

O trabalho de campo: 

O meu desejo de estudar cientistas se fundiu à minha curiosidade em relação ao Espaço 

e à Astronomia. Iniciei minha jornada nesse campo em novembro de 2017 no Observatório do 

Valongo, a escola de astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Apesar 

da minha entrada ao campo da astronomia ser apenas parte de um trabalho da disciplina de 

metodologia, esse breve trabalho de campo, que durou apenas cinco visitas entre novembro de 

2017 e março de 2018, me ajudou a ter uma noção geral do que é a astronomia não apenas no 

Rio de Janeiro, mas também no Brasil, visto que boa parte dos astrônomos brasileiros se 

graduaram lá. Nesse período, minha pesquisa foi feita através da observação de alunos e 

professores nas aulas de introdução à astronomia (2017.2 e 2018.1) e de astrofísica 

extragaláctica (disciplina de pós-graduação, 2017.2) e de entrevistas com professores e alunos. 

Após esse período, decidi mudar o meu trabalho de campo para um contexto que não 

fosse relacionado à formação de astrônomos, visto que eu estava muito mais interessada na 

atuação dos astrônomos do que sua formação. Em setembro de 2018, portanto, iniciei meu 

trabalho de campo na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, um local que não 

apenas tinha astrônomos que trabalhavam na área como pesquisadores, como também era um 

centro de ensino de astronomia, visto que tinha cursos variados de astronomia. 

Ao iniciar esse novo trabalho de campo eu não tinha muita noção do que eu planejava 

estudar. O Planetário é um local com muitas opções do que poderia ser observado e eu 

esperava que a pesquisa me mostrasse algo que me chamasse a atenção para que eu pudesse 
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definir melhor o que eu abordaria. Foi em uma entrevista com um dos meus interlocutores que 

surgiu a questão principal da minha pesquisa. Eu comentei que provavelmente teria muita 

dificuldade em entender o que seria discutido entre os astrônomos, mas que gostaria de 

aprender com eles. Foi quando meu interlocutor disse que ele era um divulgador de ciência e 

que o trabalho dele, antes de tudo, era fazer com que eu entendesse o que estivesse sendo dito. 

Se eu não estivesse entendendo o que estava sendo dito ele não teria feito seu trabalho direito. 

A partir desse ponto comecei a observar formas de transmissão de conhecimento e de 

divulgação científica, ou seja, como os astrônomos ensinam astronomia. 

Problemas: 

O entendimento do que é a Ciência em nossa sociedade tem se mostrado algo de difícil 

compreensão para o público leigo. Seja por ataques à ciência através de fake news ou crenças 

em fatos comprovadamente falsos, como o terraplanismo e o movimento antivacina, a Ciência 

como um modo de conhecimento específico vem sendo cada vez mais questionada por 

aqueles que não estão familiarizados com o tema. Nesse sentido, considero relevante uma 

análise que busque entender como se dá a divulgação científica no Brasil, em especial em 

espaços de divulgação científica na cidade do Rio de Janeiro. 

Ao iniciar minha pesquisa pude perceber que os grandes problemas dos centros de 

divulgação científica envolviam o público. Nestes espaços, não há tantas visitações nos dias 

de semana, o que levou a uma questão central para este trabalho: onde está o público para o 

qual se destinam os projetos de divulgação científica? As visitações de escolas aos centros de 

divulgação científica como o Planetário, por exemplo, são raras. As poucas visitações que 

ocorrem são, principalmente, de escolas particulares, mais raro ainda são as visitações de 

escolas públicas. 

Em relação às visitações escolares aos centros de divulgação científica, pude perceber 

em meu trabalho de campo que as escolas públicas não conseguem mais fazer as visitações ao 

Planetário por questões relacionadas à precariedade das verbas destinadas a esse tipo de 

atividade, como a falta dinheiro para alugar os ônibus para o passeio. Diante de tal situação, o 

Planetário desenvolveu um projeto para que essas escolas não ficassem prejudicadas: a 

visitação dos astrônomos às escolas municipais. Várias outras questões se desdobraram a 

partir dessas visitações, como, por exemplo, quem são essas crianças prejudicadas pelo 

descaso do município? Qual é a situação socioeconômica e qual o conhecimento sobre ciência 
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a que essas crianças têm acesso? Quais são as suas reações, perguntas e entendimento sobre o 

que lhes foi apresentado nas visitações dos astrônomos? 

 Além do público, há, ainda, a questão dos próprios astrônomos. Quem são essas 

pessoas e o que fazem pela divulgação científica? Qual a sua opinião sobre essas visitas? Os 

astrônomos estão de acordo com esse tipo de projeto? O que esperam como resultado? A 

opinião dos astrônomos é, portanto, central para compreender o contexto em que esse projeto 

é realizado. 

Justificativa: 

Diante da relação que o público leigo tem com a ciência nos dias de hoje, torna-se 

relevante o entendimento, tanto da origem dessa relação, como do modo como ela se atualiza. 

A desvalorização da ciência e do ensino de ciências não é algo recente no país e o que busco 

apresentar neste trabalho é justamente um panorama que mostra como surgiu esse processo. 

Além disso, o conhecimento científico encontra uma enorme dificuldade para chegar a 

certos públicos e até mesmo àqueles que fomentam essa área. A Ciência, aqui não me refiro 

apenas àquelas relacionadas à astronomia, mas à Academia de um modo geral, o que inclui 

diversas áreas do conhecimento, precisa, da perspectiva da atual política do Estado brasileiro, 

se provar útil sempre, justificar o investimento de dinheiro público e provar que não é uma 

perda de tempo. Além, é claro, do que já foi dito acerca das fake news, a própria legitimidade 

da Ciência está sendo contestada. 

A partir do estudo de um caso específico observado em uma instituição de divulgação 

científica na qual realizei meu trabalho de campo, procuro descrever e analisar as questões 

diretamente relacionadas à comunicação e divulgação de ciência, aos diferentes públicos que 

têm acesso a esse espaço e às formas de ensinar ciência em dois diferentes contextos em que 

meus interlocutores se encontram: as visitações ao Planetário e as visitações dos astrônomos 

às escolas. 

Objetivos: 

Tendo como objetivo descrever e analisar o modo como a ciência é divulgada no Rio de 

Janeiro, através de instituições específicas, pretendo oferecer um panorama da história da 

ciência no Brasil e, particularmente, no Rio de Janeiro. Ao tentar reconstituir esse contexto é 

possível perceber o momento em que a Astronomia, a ciência que estou tomando como objeto 

de estudo neste trabalho, deixa de ser valorizada sob o argumento de que é menos útil, no 
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sentido não possuir uma razão prática
1
. A partir deste tipo de concepção da Astronomia, esta 

área de conhecimento acabou restrita a espaços de divulgação científica ocupados em sua 

maioria por uma elite branca e masculina, que são maioria entre os cientistas. Portanto, 

considero fundamental a democratização desse conhecimento e do acesso a esses espaços de 

divulgação da Ciência. 

Pretendo focalizar, assim, as questões acerca do conhecimento científico, em especial o 

astronômico: quem o produz e quem o divulga? Em espaços como o Planetário, como se dá a 

divulgação científica? Por que o acesso à Astronomia não é democrático, visto que nem todos 

podem fazer as visitações? Busco analisar também as maneiras de transmissão de 

conhecimento, ou seja, como é possível tornar mais compreensível o conhecimento 

astronômico para crianças e quais as ferramentas que os astrônomos utilizam para sua melhor 

compreensão. 

Metodologia: 

Para alcançar esses objetivos realizei trabalho de campo de setembro de 2018 a junho de 

2019. O trabalho de campo foi realizado através de visitas periódicas ao Planetário, indo uma 

ou duas vezes por semana, e fazendo visitações em escolas com os astrônomos durante uma 

semana. Separo dois contextos para a melhor compreensão de como o trabalho de campo foi 

realizado: o contexto do Planetário, no qual eu ia até o Planetário fazer as observações dos 

astrônomos e do público, e o contexto das escolas, onde eu fazia visitações com os 

astrônomos e observava os alunos. 

Nesses dois contextos realizei dois tipos de observação, a participante e flutuante. A 

observação participante é um método de observação popularizada por Malinowski em 

Argonautas do Pacífico Ocidental que consiste em participar do convívio dos nativos que 

estão em observação. Significa participar do dia a dia, viver entre eles e participar da sua 

rotina. A observação flutuante, por outro lado, introduzida por Colette Pétonnet que consiste 

em um olhar distanciado em espaços urbanos. Como diz Pétonnet: 

“Ele consiste em permanecer vago e disponível em toda a circunstância, em não 

mobilizar a atenção sobre um objeto preciso, mas em deixá-la ‘flutuar’ de modo 

que as informações o penetrem sem filtro, sem a priori, até o momento em que 

                                            
1  Sobre razão prática ver “Cultura e Razão Prática” de Marshall Sahlins, 2003 
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pontos de referência, de convergências, apareçam e nós chegamos, então, a 

descobrir as regras subjacentes.” (2008: 103) 

A observação participativa foi a metodologia que adotei na minha pesquisa no 

Planetário, enquanto eu observava a rotina dos astrônomos, participando de conversas e 

realizando entrevistas. Também adotei a observação participante como ferramenta analítica no 

contexto das visitações dos astrônomos às escolas, enquanto conversava com os astrônomos 

entre as sessões de apresentação. A observação flutuante foi utilizada em dois eventos que 

ocorreram no Planetário: um chamado “Astronomia Cultural: uma viagem pelos céus 

indígenas”, evento com representantes indígenas de vários países que vieram falar da 

interpretação de suas culturas sobre céu, e outro evento de observação do céu no dia dos 

namorados. Essa observação também foi utilizada no contexto das escolas, enquanto eu 

assistia as apresentações dos astrônomos e as reações dos alunos. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO HISTÓRICO DA ASTRONOMIA NO BRASIL E NO RIO 

DE JANEIRO 

Antes de apresentar o Planetário e as questões que pretendo trabalhar é necessário traçar 

o contexto histórico da constituição da ciência no Brasil e qual a relação do público leigo com 

esse conhecimento. Partindo de uma análise dos dois volumes de um livro chamado “História 

da Astronomia no Brasil”, organizado por Matsuura et al. pelo MAST (Museu de Astronomia 

e Ciências Afins), procuro apresentar brevemente a história da Ciência registrada do Brasil até 

os dias atuais. Dito isto, boa parte desse capítulo se debruça sobre a constituição das 

instituições científicas dedicadas à Astronomia no Rio de Janeiro. Tal enfoque se justifica pela 

importância histórica da cidade que foi capital da colônia, do império e do país por 200 anos. 

Deste modo, o Rio de Janeiro se tornou um importante centro de astronomia, tanto de no que 

se refere à pesquisa quanto à divulgação científica. 

Dentre os pontos analisados nesse recorte dos últimos 500 anos, busco discutir as 

questões relacionadas à noção de utilidade da astronomia, da astronomia enquanto ciência 

pura, da missão de divulgar a ciência em um período de distanciamento e de desconfiança em 

relação à ciência e, por fim, apresento a história da Fundação Planetário da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

1.1: A Astronomia enquanto ferramenta útil 

Minha análise se inicia com os primeiros relatos sobre a relação estabelecida entre o céu 

e a terra pelos povos originários com a chegada dos europeus nas terras hoje conhecidas como 

o Brasil
2
. Observando relatos de Américo Vespúcio, Jean de Léry, Claude d’Abbeville e Yves 

d’Evreux, entre outros, sobre povos Tupinambá que habitavam a costa brasileira (LIMA et al, 

2013) é possível notar a importância da astronomia nessas culturas. Através dos astros que se 

marcavam o tempo. A posição dos astros indicava a passagem do tempo, pelos meses lunares, 

e estação em que se estava, se era época de chuva ou de seca. 

                                            
2 É importante observar que Lévi-Strauss, nos quatro volumes das “Mitológicas”, se debruçou sobre as 

mitologias dos povos ameríndios e abordou, a partir da lógica interna às cosmologias ameríndias, o tema da 

relação entre céu e terra, além de outros temas relacionados às concepções dos astros e do espaço, que nós 

classificamos como Astronomia. Neste trabalho, me limito a reproduzir as interpretações e descrições 

produzidas pelos não indígenas a partir do contato com os povos indígenas, de modo que, ao falar da 

importância da astronomia nas culturas indígenas, estou ciente de que estou projetando, de certa forma, 

nossas categorias sobre as concepções indígenas a respeito dos astros, do tempo e do espaço. Minha intenção 

aqui é apenas indicar a importância desse tema. 
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Por exemplo, os Tupinambá do Maranhão, como descrevem d’Abbeville e d’Evreux 

(LIMA et al, 2013), tinham um calendário estelar, que informava quando era a época de chuva, 

calendário solar de doze meses, sabiam diferenciar planetas de estrelas e sabiam da influência 

da Lua e os fenômenos relacionados a ela (fases, eclipses etc.) nas marés, algo que nem os 

europeus da época tinham certeza. Portanto a astronomia era essencial no cotidiano desses 

povos. 

Com o início do período das grandes navegações, no século XVI, os astrônomos se 

tornaram membros de grande importância nas tripulações, visto que era através do céu que 

poderiam se localizar. A grande dificuldade, entretanto, é que as constelações do hemisfério 

sul são diferentes das constelações do hemisfério norte. Portanto, a navegação para o sul era 

como navegar sem nenhum tipo de controle de onde se estava indo. 

Para se localizar em qualquer lugar é necessário que se tenha duas informações: a 

latitude, referência de norte a sul, e a longitude, referência de leste a oeste, que são as suas 

coordenadas. A latitude durante o dia poderia ser calculada através da posição do Sol, mas 

durante a noite não existia ponto de referência. Segundo Silva (2013), durante a viagem de 

Pedro Álvares Cabral, em 1500, para a terra que um dia seria o Brasil, o encarregado da 

astronomia a bordo, mestre João, utilizou a constelação do Cruzeiro do Sul para determinar a 

latitude, o que também foi repetido por outros navegantes no século seguinte e foi aprimorado 

ao longo do século. 

A longitude, entretanto, precisava de outros pontos relacionais para ser determinada. Foi 

o alemão Jorge Marcgrave quem conseguiu determinar com precisão a longitude de Recife a 

partir de eclipses dos satélites de Júpiter. Marcgrave, que fazia parte da corte de Maurício de 

Nassau durante a colonização holandesa do Nordeste, entre 1600 e 1654, foi de grande 

importância para a ciência no Brasil. Além de publicar a primeira obra científica do país, ele 

também faz um mapa tão preciso da costa brasileira (“Brasilia qua parte paret Belgis”) que 

encontrou uma possível solução do problema de longitude em alto-mar naquele período, 

sendo o problema realmente resolvido em 1761 com o cronômetro marinho de John Harrison 

(MATSUURA; CINTRA, PEREIRA, 2013). 

Vale também ressaltar a respeito desse período de colonização holandesa a importância 

do Conde Maurício de Nassau, o governante da colônia. Por valorizar o conhecimento, ele era 

como um mecenas das artes e das ciências, patrocinando, às vezes com recursos do seu 
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próprio bolso, missões artísticas e científicas para o registro do Novo Mundo, além de 

construir um jardim botânico, um jardim zoológico e um observatório em sua casa, o primeiro 

de edificação própria na América e de onde Jorge Marcgrave fazia suas observações. 

No século XVII, Portugal e Espanha que tinham passado por um período conturbado no 

qual Portugal, por falta de sucessores, perde a coroa para a Espanha, decretam paz após a 

independência de Portugal. Nesse período, Portugal e Espanha chegam a um acordo quanto 

aos limites de território de suas colônias na América, mandando missões no século seguinte 

para o norte (Amazônia) e sul (região do rio da Prata) do país para fazer a demarcação de 

fronteiras. 

Nesse período, se destacam os seguintes fatos: o uso da astronomia para determinar 

localização, latitude e longitude, como dito anteriormente, a utilização dos instrumentos e a 

importância do astrônomo. A utilização dos instrumentos e a importância do astrônomo 

acompanham a legitimação do saber científico. O cientista era a autoridade máxima na 

determinação do território. Como diz Capilé e Vergara (2013: 238): “A ciência aqui não é 

vista apenas como um elemento utilizado pelo Estado para garantir administração do espaço, 

mas acreditamos que alguns campos científicos e os próprios cientistas se transformaram num 

dos agentes de construção do próprio território”. 

Em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, a cidade passa por uma 

grande reforma para atender aos padrões do rei. Com a transferência da capital do reino de 

Lisboa para o Rio de Janeiro, a defesa do território nacional precisa ser melhor preparada. 

Portanto, a Academia Real de Guardas Marinhas (ARGM) é transferida para o Rio de Janeiro 

e a astronomia era ensinada nessa instituição como um apoio necessário à navegação de 

futuros oficiais, sendo a disciplina astronomia esférica para navegação teórica e prática. Em 

1810 é criada a Academia Real Marinha (ARM), uma escola de formação não apenas de 

oficiais, mas também de engenheiros militares. Os conhecimentos eram aplicados à 

determinação de posições em terra e no mar. Já em 1827 é criado o Observatório Astronômico, 

que tinha como função prestar serviços de apoio às embarcações que aportavam no Rio de 

Janeiro, como precisão de declinação magnética e hora média e longitude para regular 

cronômetros de bordo. Esse Observatório depois se tornaria o Imperial Observatório do Rio 

de Janeiro (IORJ), que se tornaria o Observatório do Rio de Janeiro (ORJ) e, por fim, o 

Observatório Nacional (ON). 
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Na segunda metade do século XIX, há uma fase de grande desenvolvimento no Rio de 

Janeiro, o que resulta na necessidade de construção de novas estradas, ferrovias e portos. 

Entretanto, há uma escassez de engenheiros e pessoal qualificado para realizar essas obras. 

Portanto, em 1858, é fundada a Escola Central, uma escola de formação de engenheiros civis 

e militares. Alguns anos depois, em 1874, há uma separação de cada tipo de engenheiro, o que 

resulta na criação da Escola Politécnica (EP). 

A Escola Politécnica tinha seis cursos (Curso de Ciências Físicas e Naturais, Curso de 

Ciências Físicas e Matemáticas, Curso de engenheiros geógrafos, Curso de Engenharia Civil, 

Curso de Minas e Curso de Artes e Manufaturas) e astronomia era obrigatória para engenheiro 

geógrafo e bacharel em Ciências Físicas e Matemáticas, sendo lecionada no IORJ. A EP tem 

três grandes fases:  

- 1874-1881 – nomeação de Pereira Reis como lente catedrático, que incrementa o 

ensino de astronomia no Brasil, sendo o auge do ensino de astronomia prática;  

-1881-1912 – aposentadoria de Pereira Reis, o período da reforma educacional 

positivista, que ocasiona a redução para três de cursos oferecidos e um recuo nas atividades 

práticas do Observatório;  

- 1912-1966 – decadência do uso do observatório, visto que o principal uso da 

astronomia se torna uma ferramenta para outra expedição para demarcação de território, 

utilizando instrumentos pequenos. Além disso, houve a transferência para um novo 

observatório, que ficou por anos abandonado. Nesse contexto, surge a necessidade de criação 

de um curso específico de graduação em astronomia, sendo criado em 1958 e utilizando o 

Observatório do Valongo, novo observatório da antiga Escola Politécnica que nunca foi 

propriamente usado. Hoje pertence à UFRJ e, em 2013, completou duzentos astrônomos 

formados. 

Finalmente, o último ponto a ser analisado nesse período entre o século XIX e século 

XX é a difusão da hora legal do Observatório Nacional. Em 1846, o então Imperial 

Observatório do Rio de Janeiro, através de um decreto, é incumbido das suas funções: 

informar a hora e a longitude, publicar um anuário astronômico com os dados do ano anterior 

com informações importantes para o ano seguinte, registrar fenômenos estrangeiros que 

podem ser utilizados na navegação brasileira e um quadro com os dados exatos de todas as 
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observações feitas no ano anterior e ensinar os alunos da Escola Militar e da Academia da 

Marinha sobre a astronomia de localização. 

O principal processo do IORJ aqui analisado é justamente a primeira função de hora 

legal. A grande importância de uma hora universal surge com o advento e a ampliação das 

ferrovias, devido à confusão de tempo marcado nas grades de estações. O objetivo, portanto, 

era transmitir a hora da capital para o resto do país. Após algumas décadas, tecnologias foram 

criadas, como o relógio de quartzo e o relógio atômico, e o Observatório Nacional é, até hoje, 

responsável pela hora legal do Brasil. 

Como foi demonstrado, nesse período de pouco mais que quatro séculos, a astronomia 

só existia enquanto uma ferramenta. Seja para a navegação ou para localização em meio a 

Floresta Amazônica, a astronomia era usada principalmente como ferramenta para marcar o 

tempo. Assim a astronomia ainda não era concebida como uma ciência abstrata, a sua 

importância e principal forma de atuação, até este período, referia-se à sua utilidade para a 

sociedade. 

1.2: A Astronomia enquanto pesquisa científica 

Em 1870, D. Pedro II, um conhecido entusiasta das ciências, nomeia Emmanuel Liais 

como diretor do Imperial Observatório do Rio de Janeiro. Liais tem como objetivo reformular 

o Observatório aos moldes do Observatório de Paris como centro de pesquisa, estruturando 

para que fosse um centro de ciência reconhecido internacionalmente, o que contrariava o setor 

militar da época que acreditava que o Observatório deveria servir ao Estado somente em 

soluções emergenciais. Liais desvincula o IORJ da Escola Central enfraquecendo a função 

educativa de formação de militares para formar astrônomos. Isso incomoda o setor militar, em 

especial o diretor da Escola Politécnica, Pereira Reis, o que causa a renúncia de Liais (DE 

CAMPOS, 2013; 2016). 

Em 1881, assume Luiz Cruls a posição de diretor, que dá continuidade ao trabalho de 

Liais. Cruls evita temas políticos e polêmicos, priorizando assuntos da instituição. Com isso, 

consegue consolidar o IORJ como uma instituição científica reconhecida no mundo. 

Cruls vem a falecer e em 1908 e é sucedido por Henrique Morize, que assume o cargo 

de diretor do IORJ em um período turbulento. Com o fim da monarquia, o agora ORJ sofre as 

consequências da proclamação da república: crise financeira, governo positivista que só via a 

ciência enquanto uma ferramenta útil. Desse modo, todos os recursos materiais e humanos 
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foram voltados para realizar o serviço meteorológico de todo o território nacional, por 

exemplo. Morize tenta mobilizar a sociedade, falando com a elite sobre a importância da 

ciência, enfatizando que o investimento em ciência tem resultado, mesmo que a longo prazo 

(DE CAMPOS, 2013; 2016). 

Os três diretores tinham em comum a crença nos benefícios derivados da ciência e da 

importância e a manutenção de instituições voltadas a produção de ciência pura. Porém, tal 

ideal contrastava com alguns aspectos que caracterizavam a sociedade brasileira: baixa 

escolaridade da população, carência de rede de ensino ampla e uniforme, deformações 

decorrentes de uma economia baseada por 400 anos em trabalho escravo, falta de 

investimento do governo em medidas urgentes de áreas vitais para a população, entre outras 

coisas. A mobilização da população pela ciência era algo utópico e fora da realidade desse 

Brasil de virada do século. 

Apesar de a população não participar desse processo da constituição e consolidação das 

instituições voltadas para a prática da ciência, esse período é um momento de quebra de 

paradigmas na área da astronomia. O surgimento da astrofísica pode ser considerado um 

marco importante ao instituir uma área da astronomia que quebra com o paradigma da 

observação como algo apenas relacionado à prática. A astrofísica traz a abstração e descrição 

para um campo que antes era baseado em atividades práticas, seus objetivos eram identificar, 

quantificar, medir, localizar e, mais adiante, era também criar teorias voltadas para além da 

realidade humana. 

A astrofísica nasce em um período especial da história de novas descobertas científicas, 

novas tecnologias e novas produções de bens. No final do século XIX a astronomia é 

impactada por elementos como a luz, eletromagnetismo, espectroscopia e fotografia. É o 

nascimento de uma área de astronomia que não se resumia à utilidade dos astros na vida 

cotidiana, mas que estudava os astros e o espaço como um todo em sua composição e em suas 

ações.  

A astrofísica no Brasil chega com certa dificuldade. Primeiramente, com a proclamação 

da república em 1889 e as medidas positivistas do novo governo, a ciência que não fosse útil à 
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sociedade era considerada perda de tempo. A teoria positivista
3

, como o pensamento 

evolucionista que existia na época, afirma que a ciência é o último estágio da humanidade e o 

que foi descoberto até então era tudo o que se tinha de saber do universo. O pensamento 

positivista baseava-se na noção de ciência como motor de progresso social e econômico, 

portanto, quando foi instaurado no Brasil, o que não fosse útil deveria ser descartado 

(RODRIGUES, 2013; TOMALSQUIM, 2013). 

O positivismo chega ao Brasil no período em que ele entra em decadência na academia 

internacional. Os cientistas brasileiros mais jovens, os físicos em especial, se opunham aos 

cientistas e governantes mais velhos, o que acabou se tornando um conflito de gerações. 

Enquanto os mais velhos acreditam na função prática da ciência, os mais jovens acreditam em 

ciência como algo que poderia suprir a curiosidade humana acerca das coisas do universo, 

algo que não precisava de função, mas de espaço para o desenvolvimento e uma comunidade 

que discutisse as novas descobertas. 

Esse conflito se aflorou ainda mais com a visita de Albert Einstein ao Rio de Janeiro em 

1925. As teorias de Einstein sobre a relatividade geral iam totalmente contra o que os 

positivistas acreditavam. Os métodos de Einstein, que não eram mais observação e 

experimentação (o que ocupa a segunda posição na hierarquia de saberes de Comte), eram o 

de dedução, já que o que ele estava teorizando estava muito além da realidade humana e era 

muito abstrato para a observação, o que já era algo inconcebível para os positivistas que viam 

a ciência como algo que analisa o concreto. 

Finalmente, a teoria que prevaleceu foi a astrofísica enquanto campo de estudo. Como 

já mencionei anteriormente, de acordo com Morize, a ciência traz lucros e benefícios a longo 

prazo. Atualmente a teoria da relatividade de Einstein, que era considerada desnecessária e 

abstrata demais, é utilizada em satélites artificiais. A astronomia não deixou de ser útil, mas a 

                                            
3  O positivismo é uma teoria de Augusto Comte (1798-1857) que considera as ciências experimentais como os 

modelos de excelência do conhecimento humano, sendo a verdadeira ciência aquela que pode ser observada e 

experimentada e a partir da constância e regularidade dos fenômenos observados criar leis positivistas, ou 

seja, leis que colocam esses resultados como fatos. A teoria, partindo de uma noção evolucionista, condiciona 

o conhecimento humano em três estados: teológico ou fictício, que estaria associado às sociedades antigas e 

interpreta os fenômenos como eventos sobrenaturais; metafísico ou abstrato, que estaria associado ao poder 

concentrado na Igreja, portanto os fenômenos seriam interpretados como produzidos por abstrações 

personificadas; científica ou positivo, que seria o último estágio da evolução humana, no qual os fenômenos 

seriam explicados usando o raciocínio e a razão. Conhecimentos considerados abstratos deveriam ser 

superados pelos conhecimentos científicos (SENNA, 2013; TOLMASQUIM, 2013) 
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utilidade dela mudou. Atualmente a astrofísica é a principal área de estudos de astrônomos, 

tanto na graduação quanto na pós-graduação e nos centros de observação em todo o país.  

1.3: A divulgação científica e a astronomia 

A partir da segunda metade do século XX surge a Comunicação Pública de Ciência 

(CPC), uma atividade voltada para a transmissão de conhecimento científico fora do circuito 

formal educacional (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). O objetivo dessa atividade é 

começar uma análise e pensar modos de melhorar a transmissão e percepção pública de 

ciência. 

Partindo de uma análise mundial, entre os anos de 1960 e 1980, a teoria corrente sobre a 

CPC era a da “alfabetização científica” (BAUER, ALLUM, MILLER, 2007). Este conceito 

será melhor trabalhado no quarto capítulo, mas, de modo geral, a alfabetização científica 

refere-se a uma consciência da ciência para entender decisões tomadas, ou seja, através do 

conhecimento da ciência tomar atitudes, principalmente políticas, com consciência, algo 

fundamental na democracia (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). A solução para melhorar a 

alfabetização científica e fazer com que o cidadão comum possa agir melhor, com mais 

conhecimento, tanto científico quanto político, seria através de uma educação formal e ensino 

de ciência de qualidade. 

De 1985 até meados dos anos 1990, através do relatório de Bodmer “The Public 

Understanding of Science” publicado no Royal Society, foi constatado que havia um 

distanciamento dos cientistas do o público leigo (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). 

Primeiramente, o problema era atribuído à relação do público com a ciência, visto que havia 

uma certa desconfiança do público com a ciência, fazendo com que a ciência precisasse 

provar seu valor para o cidadão comum (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). Após os anos 

1990, foi constatado que o problema também estava nos cientistas, que tinham uma 

concepção errada do público, centrada nas noções de ignorância e de déficit de aprendizagem 

(BAUER, ALLUM, MILLER, 2007). 

Em 2000, o relatório “Ciência e Sociedade” mostra uma mudança do discurso na 

divulgação científica. Se antes falavam de “ignorância do público” agora se fala em diálogo, 

discussão e debate público da ciência (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). Nesse período, 

surge a necessidade de pensar novas vias de diálogo com a sociedade, pensar em novas 

maneiras de divulgação científica. 
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Ao longo desses anos foram pensadas diferentes formas de transformar os modelos 

verticais e unidirecionais que transformavam o público em figuras passivas do modelo 

tradicional do museu modernista do século XIX (BAUER, ALLUM, MILLER, 2007), em 

modelos horizontais, multidirecionais e participativos (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). 

No Brasil, a divulgação científica da astronomia em especial se iniciou ainda no século 

XIX. Criada em 1886 pelo então diretor do IORJ, Luiz Cruls, a Revista do Observatório se 

destinava à vulgarização da ciência de astronomia (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). 

Alguns anos depois, em 1920, é criada a “Rádio Sociedade” pelo diretor Henrique Morize e, 

posteriormente, em 1937 ,é criado por Roquete Pinto o Instituto Nacional de Cinema 

Educativo (INCE) que, entre 1937 a década de 1960, produziu diversos filmes educativos 

(FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). 

A invenção do planetário
4

, em 1923, na Alemanha despertou grande interesse 

internacional.  Até a II Guerra Mundial havia 25 planetários pelo mundo (hoje existem cerca 

de 3400, a maioria nos EUA, na Alemanha e no Japão). Em 1957, o Brasil inaugura o seu 

primeiro Planetário em São Paulo, cinco anos após a chegada do instrumento ao Brasil, tempo 

que levou para construir a cúpula. Em 1961 o Rio de Janeiro adquire o seu primeiro planetário. 

Adquirido pela Escola Naval para a instrução de alunos das disciplinas de navegação 

astronômica, destinava-se dois dias na semana para sessões de planetário abertas ao público 

(STEFFANI, VIEIRA, 2013). 

Em 1966, um convênio entre a República Democrática da Alemanha (RDA) e o 

Ministério da Educação é retomado. Percebendo recursos disponíveis após o golpe militar de 

1964 e buscando equilibrar a balança comercial entre os dois países, é preparado um projeto 

para equipar as universidades brasileiras com planetários. O Rio de Janeiro não estava nos 

planos para receber um dos planetários, mas, em 1968, o então secretário da Ciência e 

Tecnologia do Estado da Guanabara, Arnaldo Neskier, negocia com a RDA um planetário que 

estava no porto do Rio de Janeiro rumo ao Rio Grande de Sul. O Rio de Janeiro consegue o 

planetário e depois outro é enviado para o sul. A partir desse planetário, o projeto do 

Planetário do Rio de Janeiro começa a tomar forma, sendo inaugurado em 1970 (STEFFANI, 

VIEIRA, 2013; VIEIRA, 2016). 

                                            
4  a palavra planetário com letra minúscula representa o objeto planetário, enquanto a palavra Planetário com 

letra maiúscula representa o local onde o objeto planetário faz as projeções 
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Nos anos 1980, no período de redemocratização, acompanhando o discurso mundial 

acerca da divulgação científica e a liberdade política recém-adquirida após a ditadura, é 

pensado um novo modelo de museu de ciência e da história da ciência. Em 1982, o 

Observatório Nacional abre suas cúpulas para o público fazer observação do céu e, em 1985, 

o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) é inaugurado no antigo prédio do ON. 

Criado pelo CNPq, uma das principais instituições de fomento à pesquisa científica, esse é um 

museu modelo para compreender a mudança da divulgação científica nesse período. Esse é 

considerado um museu de segunda geração com aparatos interativos e visão interdisciplinar, 

abordando os temas expostos através de várias disciplinas relacionadas à astronomia, mas 

também disciplinas como história, sociologia e filosofia da ciência. O MAST possui três 

vertentes de atuação planejadas: a preservação da memória da ciência e da tecnologia 

(documentação), pesquisa em história da ciência e divulgação científica, o que concilia a 

pesquisa e a divulgação da ciência, algo que o ON também passa a fazer (DE ANDRADE, 

CAZELLI, 2013; REIS, 2016). 

Nesse período também ocorre a chegada dos planetários móveis ao Brasil e uma 

intensificação de estudo em ensino de ciências. Entre as teorias desenvolvidas na época, 

destaco, de modo geral ,a compreensão do ensino da ciência como um vetor de transformação 

social e a ideia de que a aprendizagem não é apenas uma simples recepção, mas uma 

reorganização de ideias pré-concebidas, algo que não é simples, visto que é uma construção 

de um novo quadro de conhecimentos prévios (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). 

Na década de 1990 ocorre a abertura do ON para atividades de divulgação científica. No 

MAST ocorre a abertura do programa de formação continuada de professores e depois a pós-

graduação em museologia e história em conjunto da UNIRIO (DE ANDRADE, CAZELLI, 

2013; REIS, 2016). Na década de 2010 é possível destacar o uso de redes sociais para engajar 

o público nas atividades científicas, tanto para visitar os museus ou observatório, quanto para 

divulgação de processos seletivos da instituição. 

De modo geral, existem no Brasil 128 instituições de divulgação científica no guia da 

Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC), excluindo os Planetários 

(FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013), que somam aproximadamente 70 no Brasil 

(STEFFANI, VIEIRA, 2013). As instituições se concentram 62% no Sudeste, 19% no Sul, 13% 

no Nordeste, 5% no Norte e 1% no Centro-Oeste (FALCÃO, VALENTE, NETO, 2013). No 
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Rio de Janeiro destaco as instituições ON, MAST e Planetário como as instituições de 

divulgação científica em astronomia, além dos planetários da Escola Naval, do MAST, do 

Observatório do Valongo, de Nova Friburgo, do CINT e do Espaço Ciência e Vida, sendo 

alguns fixos e outros móveis. 

1.4: A Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro 

A aquisição de um planetário para o Rio de Janeiro já era um desejo antigo. Foram 

realizadas, entre 1963 e 1967, trinta e duas tratativas de reuniões e organização de construção. 

Em 1963 o argumento para a aquisição de um planetário maior do que o da Escola Naval era a 

uma celebração dos 400 anos da cidade. 

Em 1968, no auge da corrida espacial, o governo do estado descobre o convênio entre o 

MEC e a RDA. Como dito anteriormente, o secretário da Ciência e Tecnologia do Estado da 

Guanabara, Arnaldo Niskier, negocia com a RDA e o governador Negrão de Lima a aquisição 

do aparelho e a realização das obras. 

Após ter consolidado o acordo, o terreno escolhido para a construção situava-se na 

Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e pertencia ao CEHAB (Companhia Estadual de Habitação 

e Obras), onde havia o “Parque Proletário Provisório nº1”. As obras foram iniciadas em março 

de 1968 e a inauguração do Planetário do Rio ocorreu em 19 de novembro de 1970. Nesse ano 

11 mil pessoas participam das sessões de planetário realizadas. No ano seguinte foi obtida a 

marca de 98 mil visitantes. 

A ideia de um museu anexo ao Planetário existia desde a idealização do Planetário, mas 

só começou a tomar forma entre 1992 e 1994. Em 1995 é apresentado o projeto arquitetônico 

do Museu do Universo, com uma cúpula de 23° de inclinação e 23m de diâmetro é a maior 

cúpula do país. A inauguração da nova cúpula, chamada Carl Sagan, e do Museu do Universo 

foi em 2 de setembro de 1998. Nessa época o museu ainda não tinha experimentos, apenas a 

estrutura e equipamentos, sendo finalizado em 2000. Em 2003 é inaugurada a Nave Escola. 

Ainda nos anos 1990 e início dos anos 2000, ocorreram alguns eventos importantes na 

instituição. Em 1993 é criada a Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, que faz com 

que o Planetário não seja mais tão dependente do município. Em 1996 e 2004 são realizados 

dois concursos para astrônomos, nos quais a maior parte dos selecionados configuram o 

quadro dos astrônomos do Planetário hoje. 
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No final dos anos 2000, duas obras importantes são feitas pela Fundação. A inauguração 

de uma nova unidade na Zona Oeste no bairro de Santa Cruz foi realizada em 14 de dezembro 

de 2008, contando com um novo planetário na cúpula D. Pedro II de 12m de diâmetro, um 

auditório, salas aula e salas para administração e para a equipe técnica. Hoje o Planetário de 

Santa Cruz se encontra fechado. O motivo é a falta de público. O Planetário fica longe de tudo, 

inclusive de Santa Cruz, e não tem opção de transporte para lá. A outra obra desse ano foi a 

reforma da cúpula Galileu Galilei (a mais antiga) que, por causa de um erro na escolha de 

tinta para o teto e de outras complicações, teve que passar por uma reforma total, incluindo a 

modernização do planetário para um planetário digital. A reforma só foi finalizada em 2011. 

Na década de 2010 destaco a reforma de 2017 que revitalizou e atualizou o Museu do 

Universo. Além disso, nos últimos anos houve uma queda brusca de visitantes que será 

abordada no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 2: O TRABALHO DE CAMPO NO PLANETÁRIO DA GÁVEA 

 

Neste capítulo pretendo abordar a minha experiência de trabalho de campo no 

Planetário da Gávea e descrever como é o seu funcionamento. Apresento o contexto em que 

meu trabalho de campo se desenvolveu, tomando o Planetário enquanto local de trabalho de 

astrônomos, tentando delimitar os espaços e as funções dos meus interlocutores. Apresentarei, 

assim, os espaços aos quais eu tive acesso durante o meu trabalho de campo.  

2.1: Espaço físico 

O espaço do Planetário pode ser dividido em duas seções: os espaços abertos ao público 

e os espaços exclusivos dos funcionários. Os espaços abertos ao público eram o Museu do 

Universo, as cúpulas, a Praça dos Telescópios e o espaço externo, enquanto os exclusivos dos 

funcionários eram a sala de astronomia, que eu chamo de sala dos astrônomos, os bastidores 

do museu, como estúdio de gravação e os servidores que controlam todos os monitores, além 

dos bastidores da cúpula. 

O Museu do Universo por si só já representa a missão do Planetário que é encantar o 

seu público com a astronomia. Acima da entrada se encontra um enorme modelo do Sistema 

Solar em escala pendurado, que é possível ver de qualquer lugar do museu. As paredes e o 

teto são todos escuros com pontos ou luzes que imitam as estrelas no céu e as luzes 

atravessando os morros do Rio de Janeiro. Também se encontra pendurado ao teto um modelo 

de satélite da NASA com um astronauta e um telescópio. 

O Museu do Universo é o espaço principal do Planetário. São três andares de exposição 

sobre diversos temas astronômicos, como a história da astronomia e da conquista da Lua, com 

uma réplica do módulo que pousou na missão Apollo XI. No primeiro andar se encontram os 

diversos monitores através dos quais os mediadores (alunos de ensino médio que fazem um 

estágio no Planetário) explicam as diversas exposições sobre tempo, constelações e história da 

astronomia. Nesses monitores é possível jogar minijogos que facilitam o entendimento da 

explicação dada pelos mediadores. Além disso, esse andar possui a Nave Escola, um espaço 

que simula uma nave espacial viajando pelo Sistema Solar. Enquanto um vídeo apresenta os 

planetas, o espaço é repleto de atividades interativas como uma câmera de criogenia (que é 

apenas um tubo que acende uma luz vermelha quando é fechado), balanças que mostram o seu 

peso em cada planeta e também na Lua e no Sol, além de objetos para tirar fotos e monitores 
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interativos que testam se o visitante consegue criar vida em outros planetas e um simulador de 

voo. O segundo andar possui a exposição sobre a conquista da Lua com painéis que explicam 

como foi a viagem e o que foi descoberto nessa expedição, além da réplica de módulo lunar. 

Também possui painéis sobre a astronomia árabe e sobre a história da luz. O terceiro andar é o 

menos visitado e possui apenas uma exposição sobre os telescópios e observatórios do mundo. 

As cúpulas são o principal atrativo do Planetário. Existem duas: a Galileu Galilei que se 

localiza na parte externa do museu e é menor e a mais antiga, compondo o espaço original do 

Planetário, e a Carl Sagan que é a peça central do Planetário, sua entrada se localiza no Museu 

do Universo. Os planetários, que são os objetos que fazem a projeção, projetam no teto das 

cúpulas sessões onde é possível, por exemplo, ver o céu estrelado sem qualquer tipo de 

poluição luminosa ou atmosférica. As cúpulas atualmente têm seu funcionamento bem 

reduzido, funcionando apenas nos fins de semana com duas sessões por dia. As sessões atuais 

são denominadas “Uma Aventura no Planetário”, uma sessão voltada para crianças pequenas, 

e “Revisitando o Sistema Solar”. 

A Praça dos Telescópios é um espaço que eu só tive uma oportunidade de visitar em 

minha última ida ao campo. É onde ocorre a observação do céu no terraço do Planetário. Lá se 

encontram algumas pequenas cúpulas onde são instalados os telescópios. Infelizmente, como 

o Planetário não foi projetado para ser um espaço de observação astronômica, os prédios ao 

redor e a poluição luminosa e atmosférica atrapalham a visão clara do céu. 

O último espaço aberto ao público é o espaço externo. Ele é constituído por uma área de 

recreação para crianças na área externa chamada Espaço Galileu e pela área localizada na 

parte de trás do Planetário, onde estão um teatro e duas lanchonetes. 

De todos os espaços do Planetário em que eu estive o que eu mais passei meu tempo foi 

na sala dos astrônomos. Ali é como um escritório, com várias mesas e computadores 

espalhados, cada uma ocupada por um astrônomo ou estagiário. Cada mesa e computador tem 

as características do seu ocupante, como fotos de família e objetos que demonstram o gosto de 

cada um, como um ET flamenguista na mesa de um e a nave Enterprise de Star Trek na mesa 

de outro. Nesse espaço há somente três salas: a sala do diretor de astronomia, a sala da 

secretária que fica na frente, mas que está sempre vazia, e a sala de projetos. Meu local de 

observação era a grande mesa central que tinha visão para todos, desde a sala do diretor até o 

astrônomo mais afastado. 
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A sala dos astrônomos também dá acesso a dois espaços exclusivos a funcionários: os 

bastidores da cúpula Carl Sagan e os bastidores do Museu do Universo. Os bastidores da 

cúpula são espaços em que se controlam as projeções, a iluminação e o som, ficando acima 

dos assentos. Os bastidores do museu são compostos de vários computadores e vários cabos 

com os servidores monitorando tudo. O mais interessante é que existe um estúdio de gravação 

nesse espaço. Um dos astrônomos que fez o tour comigo pelos espaços internos do Planetário 

me falou que eles tentaram ter um canal no YouTube, mas abandonaram o projeto. 

2.2: Rotina 

A rotina no Planetário era bem simples: os astrônomos trabalham de segunda a sexta, 

tanto no Planetário quanto fora fazendo visitações às escolas. Nos fins de semanas há um 

revezamento de quem trabalhará, e a equipe é composta geralmente de dois astrônomos e a 

estagiária. Eu costumava ir nas quartas, quintas e sextas, dependendo da minha 

disponibilidade na semana. Nesses dias eu raramente encontrava todos os astrônomos, visto 

que sempre tinha boa parte trabalhando em visitação de escolas (a rotina de visitação às 

escolas será abordada no capítulo 3). 

A minha rotina no Planetário era principalmente observar os astrônomos trabalhando e 

discutindo formas de divulgação científica. Enquanto alguns trabalhavam em suas pesquisas 

pessoais não relacionadas ao Planetário, como participação em grupo de pesquisa ou 

desenvolvimento de tese para o doutorado, outros trabalham pensando em formas de discutir a 

divulgação científica no Planetário. Em minhas observações pude acompanhar o nascimento 

de projetos como os artigos publicados no site do Planetário que, a cada dia, aborda um tema 

específico, e a criação do vídeo de apresentação usado nas visitações às escolas e também as 

mudanças no uso das redes sociais. 

2.3: Astrônomos 

Pretendo aqui apresentar meus interlocutores, os astrônomos, oferecendo uma visão 

geral de suas trajetórias na astronomia e na Fundação Planetário. A equipe de astrônomos do 

Planetário é composta por dez astrônomos, nove homens e uma mulher, e dois estagiários, um 

homem e uma mulher, sendo parte dessa equipe o diretor de astronomia, o gerente, o 

assistente de gerência e os dois gerentes de projetos. Durante meu trabalho de campo, como 

dito anteriormente, realizei observações e também entrevistas para me informar sobre seu 
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histórico na astronomia e no Planetário, além de saber suas opiniões sobre visitações às 

escolas, tema que será analisado no próximo capítulo. 

Quase todos entraram no Planetário nos anos 1990 durante a graduação em astronomia, 

sendo primeiramente estagiários ou tendo alguma função dentro do Planetário, o que depois 

foi convertido em efetivação, através de concursos. Todos se formaram no Observatório do 

Valongo, pela UFRJ, alguns sendo inclusive colegas de turma. O gerente de projetos, 

inclusive, foi professor deles durante a graduação. 

A área de especialização de cada um variava muito. A maioria iniciou suas pesquisas em 

astrofísicas em termos como extragaláctica, formação de estrelas e de sistemas planetários. 

Outras pesquisas variam entre temas ainda mais diversos, como filosofia da ciência, 

astronomia cultural, astronáutica e, claro, divulgação científica (apenas um dos astrônomos é 

especializado nessa área desde a graduação). 

A maioria também não demonstra interesse pela vida acadêmica. Alguns são mestres e 

dois estão fazendo doutorado, mas realmente, neste contexto, não há a mesma necessidade 

que se observa na academia de ter títulos para exercer a profissão. Alguns estão satisfeitos 

com a graduação e o mestrado, sem demonstrar qualquer interesse em retomar os estudos ou 

realizar pesquisas na área acadêmica. 

Meus interlocutores principais foram o gerente de astronomia, o gerente de projetos, um 

astrônomo e a estagiária. Foi com eles que eu tive maior contato e foram eles que mais me 

ajudaram a realizar a pesquisa. Leandro foi o meu primeiro contato dentro do Planetário e 

quem me facilitava o contato com outros astrônomos. Os dois gerentes foram os astrônomos 

que pude acompanhar em visitações em escolas e a estagiária foi minha parceira em muitas 

conversas sobre os astrônomos, astronomia, o que era estar naquele espaço de astrônomos 

enquanto não astrônomas e compartilhamos experiências de estudantes da UFF. Essas quatro 

pessoas foram essenciais para a realização dessa pesquisa. 

Finalmente, foi interessante observar o amor que cada um da equipe tem pela 

divulgação da astronomia. Muitos falaram sobre amar lidar com o público, poder responder 

perguntas e ensinar desde crianças até idosos sobre astronomia. Em uma das primeiras 

conversas que eu tive com o astrônomo que abriu as portas do Planetário para mim, ele me 

falou de como o Planetário faz com que a parte romântica da astronomia não se perca. A 

astronomia não é apenas olhar para as estrelas e fazer observações, como era até a chegada da 
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astrofísica na virada do século passado. A astronomia, as estrelas e o universos se tornam 

apenas números em tabelas. 

O que o Planetário faz com os astrônomos e os visitantes é manter a astronomia 

enquanto uma ciência prática, fácil de aprender e identificar ao nosso redor. Não por ser algo 

que possa ser útil, mas como algo que pode proporcionar a todos a possibilidade de olhar 

saber olhar para o céu e entender o que éramos e o que podemos ser. Assim, o Planetário e as 

atividades desenvolvidas neste contexto, permitem que a astronomia não seja vista como algo 

reservado a cientistas, mas como algo que o público geral pode reivindicar e usufruir. 

2.4: Atividades 

As atividades serão separadas em atividades recorrentes e atividades ocasionais. As 

recorrentes são aquelas que estão programadas para acontecer no cotidiano do Planetário. 

Essas atividades incluem a observação do céu, as sessões de cúpula e os cursos de astronomia. 

As atividades ocasionais são aquelas que ocorrem apenas em certas partes do ano ou em 

ocasiões especiais. Essas atividades, por sua vez, incluem a colônia de férias, observação de 

eventos astronômicos e eventos da área de astronomia. 

A atividade de observação do céu, apesar de ser algo que faz parte da programação em 

dois dias, quarta e sábado, raramente ocorre. Devido à localidade do Planetário na Gávea, o 

céu raramente está limpo o suficiente para fazer a observação. A única observação que pude 

fazer foi no meu último dia de ida ao campo, no dia dos namorados. A observação consiste 

primeiramente no uso em alguns telescópios para observação de astros, nesse caso da Lua e 

de uma constelação que não é visível ao olho nu dentro do Cruzeiro do Sul chamada Caixa de 

Joias. Além disso, os astrônomos ficam à disposição de qualquer um que tenha qualquer 

dúvida e contam várias histórias sobre os astros, além de ensinar a ver algumas constelações 

como Escorpião e o Cruzeiro do Sul que fica perto da Falsa Cruz, uma constelação parecida 

com uma cruz. Em certo momento, foi possível ver o telescópio Hubble passar pelo céu a 

olho nu. É uma atividade bem interativa dos visitantes com os astrônomos, onde eles têm 

contato direto com público, o que torna o conhecimento ainda mais fácil de entender. 

As sessões de cúpula são diferentes abordagens sobre o universo próximo como o 

Sistema Solar ou história de como a humanidade olha para o céu projetadas com imagens 

belíssimas de um céu impossível de ver na cidade do Rio de Janeiro. São poucas sessões de 

cúpula disponíveis durante a semana e eu não pude acompanhar nenhuma enquanto estive 
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fazendo trabalho de campo, porém os astrônomos compartilharam algumas experiências que 

tiveram nas sessões. Entre os tópicos comentados estão perguntas feitas por visitantes e 

dificuldades em lidar com o público. De modo geral, é uma atividade que causa um grande 

impacto nos visitantes e é uma ótima oportunidade de estabelecer um contato direto entre o 

cientista, enquanto divulgador de ciência, e o público que está aprendendo sobre astronomia. 

No final de cada mês é oferecido um curso de astronomia no Planetário. Os cursos 

abordam temas diversos, como física, astronomia cultural, identificação do céu, entre outros. 

Os cursos são oferecidos pelos próprios astrônomos e é a atividade que mais se aproxima do 

ensino de ciência tradicional no Planetário. 

A colônia de férias, do grupo de atividades ocasionais, é uma atividade que dura mais de 

20 anos no Planetário e é realizada três vezes ao ano: em janeiro, fevereiro e julho. É um 

evento para crianças com duração de uma semana e nas quatro horas por dia de atividades as 

crianças aprendem sobre astronomia com aulas, brincadeiras e jogos. 

O Planetário também abre as portas para o público em noites de eventos astronômicos 

como eclipses. O eclipse lunar em janeiro deste ano reuniu quase trezentas pessoas no terraço 

do Planetário, mesmo com o céu quase todo nublado. Durante o evento, os astrônomos 

presentes respondiam perguntas no mesmo formato de uma observação normal. Os 

astrônomos também realizaram uma transmissão ao vivo no Instagram para responder 

perguntas sobre o eclipse em tempo real, ultrapassando a barreira do ambiente físico e 

transmitindo a divulgação científica em um ambiente virtual. 

O Planetário também é um espaço para eventos. Neste ano ocorreram alguns eventos 

que não eram relacionados à astronomia, já que o espaço do museu e das cúpulas estão 

disponíveis para alugar. Entretanto, pude acompanhar este ano um evento de astronomia: 

“Astronomia Cultural: uma viagem pelos céus indígenas”. Foi um evento acadêmico que 

reuniu representantes indígenas brasileiros e com a apresentação da astrônoma do Planetário 

que atua nessa área de pesquisa e organizou o evento. O evento foi aberto ao público, que 

lotou a cúpula Carl Sagan. Era um público bem variado, entre famílias com crianças pequenas, 

jovens e idosos. Os ingressos disponibilizados gratuitamente se esgotaram rapidamente e na 

página do evento do Facebook se encontravam várias postagens pedindo mais ingressos e 

mais eventos como esse. 
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Esse capítulo buscou apresentar o Planetário do Rio de Janeiro em seu contexto atual. A 

história da instituição e da disciplina apresentadas no capítulo anterior refletem neste capítulo 

a maneira pela qual o Planetário busca se adaptar para melhor divulgar o conhecimento 

científico relacionado à astronomia. 
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CAPÍTULO 3: AS VISITAÇÕES 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar as atividades de divulgação científica que o 

Planetário realiza com o público. As observações aqui se referem às visitações tanto do 

público no Planetário quanto do Planetário indo ao público, no caso as idas do Planetário às 

escolas. Procuro descrever quais são os públicos atingidos em cada contexto, quem está 

inserido em cada local de divulgação e quais são as suas reações. 

3.1: Visitações ao Planetário 

Durante meu trabalho de campo, foram poucas as vezes em que pude acompanhar 

visitações do público ao Museu do Universo. Alguns fatores dificultaram minha pesquisa 

sobre essas visitações: haviam poucos visitantes espontâneos, poucas visitas de escolas e 

minha presença só era possível durante os dias úteis. Nesta sessão, divido minhas observações 

entre as visitações espontâneas e as visitações de escola que consegui acompanhar. 

As visitações espontâneas são aquelas em que o público geral aparece sem qualquer 

programação especial. Poucas pessoas apareciam durante a semana, passavam pelo Museu do 

Universo e não assistiam a sessões de cúpula porque ela estava fechada, as sessões são apenas 

no fim de semana. Eram visitas rápidas e em grupos pequenos, geralmente duas pessoas. Uma 

vez, quando quase houve a possibilidade de haver observação do céu, pude notar o público 

que se interessava. Em geral são famílias com crianças pequenas, alguns casais e, neste dia, 

também alguns turistas. É o mesmo perfil de público que participou do evento sobre 

astronomia cultural. 

As visitações de escola que pude observar são geralmente com crianças bem pequenas, 

entre 6 e 7 anos. As crianças são separadas em grupos que passam por diferentes estações do 

museu e, em cada estação, tem um mediador explicando o que está exposto e como funcionam 

os monitores interativos. As crianças interagem bastante com os mediadores e participam 

ativamente do processo de aprendizagem. Pude observar uma escola municipal visitando o 

Planetário, porém não acompanhei a visita no museu. Pude acompanhar com calma apenas a 

visitação de uma escola particular. 

3.2: Visitação às escolas 

Nessa parte do capítulo eu relato minha experiência acompanhando dois astrônomos em 

visitações em escolas. Essas visitações ocorrem desde 2018, devido a um corte de verba das 
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escolas municipais. O principal público do Planetário não tinha mais dinheiro para ir fazer 

visitação. Como não havia mais opção de alugar ônibus para levar os alunos, o Planetário fez 

um convênio com a Secretaria da Educação para que pudesse levar apresentações feitas e 

apresentadas pelos astrônomos da fundação para esses espaços, proporcionando a esses jovens 

acesso à ciência astronômica durante esse período importante na sua formação escolar.  

3.2.1: As escolas 

As três escolas que visitei situavam-se em locais distintos. Uma localizava-se no bairro 

da Gávea, zona sul da cidade,  na rua atrás do próprio Planetário, a outra na Avenida 

Presidente Vargas, na altura da estação Central do Brasil, no centro, e a terceira no bairro de 

Santa Teresa próximo ao centro da cidade. A primeira e a terceira escolas eram voltadas para 

alunos do ensino fundamental II, ou seja, do 6º ao 9º ano. A segunda era uma escola voltada 

para o ensino fundamental I, ou seja, do 1º ao 5º anos, mas com turmas que iam até o 6º. Estas 

escolas me causaram impressões iniciais totalmente diferentes. O comportamento dos alunos 

e dos professores eram muito diferentes, assim como as motivações dos coordenadores de 

cada escola. 

A primeira escola, pode ser descrita, como observou Dayrell (1996), como a imagem da 

separação de duas realidades: de um lado havia o mundo da rua de um o bairro nobre da Zona 

Sul do Rio de Janeiro. De outro, o mundo da escola, cercado por muros altos e grades que 

isolavam a escola do mundo exterior. A escola se fechava em suas próprias regras, algo que 

ficou bem claro enquanto eu passava pela coordenação: a diretora estava brigando com um 

aluno, indagando-lhe sobre o que ele estava fazendo no portão da escola, vigiado por uma 

câmera de segurança. Ela lhe dizia que o caso dele seria conduzido ao Conselho Tutelar. Notei 

que, apesar de o aluno estar no portão da escola, ele ainda estava dentro dos limites da escola, 

o que, a meu ver, fazia com que o que ele estivesse fazendo devesse ser considerado como 

uma responsabilidade da escola, representada pela diretora, e não do Conselho Tutelar. 

Não foi apenas observando esse caso que eu pude notar o tom da escola, o tipo de 

tratamento dispensado aos alunos neste espaço. A escola era pequena e com corredores sem 

janelas, fechados e sufocantes, com mensagens abaixo de câmeras dizendo “quantas câmeras 

serão necessárias para que você seja um bom aluno?”. Em outra ocasião também ouvi a 

diretora gritando com um aluno. Observei também um quadro enorme que retratava um 

assalto, uma pessoa bebendo com o olho sangrando e cenas de morte. O portão depois do 
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pátio, ficava o tempo inteiro trancado com corrente, até mesmo dentro do Espaço Cultural (o 

espaço onde foram as apresentações dos astrônomos) tinha cartazes com regras. Era um 

ambiente punitivo e, apesar dos vários grafites coloridos com o nome da escola espalhados 

pelas paredes, o ao entrar naquele ambiente eu ainda tinha uma sensação de estar presa 

naquele lugar. 

A escola, apesar de ser a única, entre as três que visitei, que tinha ar condicionado 

ligado, não estava em boas condições no que se refere à estrutura física. Os bancos do Espaço 

Cultural eram bancos de praça que estavam quebrados e o equipamento de som não 

funcionava de modo adequado. 

A segunda escola que visitei era totalmente diferente. Localizada numa das avenidas 

mais movimentadas da cidade, era grande e espaçosa. Não tinha muros propriamente ditos, a 

escola era cercada por grades, mas que davam uma sensação mais aberta e nada sufocante. 

Era uma escola de ensino fundamental I, portanto, nos corredores havia muitos desenhos de 

crianças, cartazes com datas comemorativas e mensagens motivadoras, como “você é maior 

do que a sua deficiência”. Era uma escola nova e adaptada, com rampas para subir os andares 

e bem aberta para circulação de ar. Apesar de o auditório não estar com ar condicionado 

ligado, as salas de aula estavam. Era um espaço bem agradável onde se podia ouvir o dia 

inteiro crianças brincando no pátio. 

A terceira escola era a mais diferente de provavelmente muitas escolas, tanto na rede 

pública quanto particular. Era uma escola especializada em formar atletas, portanto, quando 

cheguei, pude notar um campo de futebol de grama sintética, uma pista de corrida e vários 

outros equipamentos de atletismo. Os alunos não usavam os típicos uniformes de escola 

municipal apenas, mas também usavam um uniforme específico da escola para treino. 

Os corredores eram cheios de troféus, de projetos de ciência sobre o sistema solar, sobre 

cientistas negras e sobre como mulheres devem ser tratadas e respeitadas. Havia também uma 

lista de disciplinas eletivas que envolviam arte, expressão textual, outros esportes, como lutas, 

aulas de músicas e até jazz. Era uma escola que estava focada em não apenas ensinar o 

conteúdo das disciplinas, mas em ressaltar as experiências vividas ali dentro e de onde eles 

vinham, era um lugar de reflexão, tal como proposto por Dayrell (1996, p.10). 

O auditório era maior do que os das duas primeiras escolas (e mais fresco do que o da 

segunda escola). Era cheio de fantasias de teatro e equipamentos de som, instrumentos 
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musicais, como violão, bateria e até um teclado. Este espaço parecia ser muito usado para 

peças de teatro. Havia também uma sala de artes, onde os alunos estavam criando uma 

estrutura enorme, que imaginei ser um cenário. 

Era uma escola com turno integral, que incluía aulas e treinamentos em diversas 

atividades esportivas. Por esse motivo, muitos pais queriam manter os filhos nessa escola, 

mesmo quando o filho não gostava de fazer esporte. A professora que organizou a visitação 

nos falou do caso de um aluno que não queria mais estudar lá, mas como a escola era uma 

forma de evitar que o aluno ficasse próximo de situações de crime, a mãe insistiu por mais um 

tempo para que ele permanecesse lá. A escola é localizada perto da entrada de uma favela e 

um professor que nos acompanhava nos falou que não se pode estacionar o carro em alguns 

lugares, porque o camburão “passa por cima”. Mais uma vez, um exemplo de separação de 

duas realidades. Mas, nesse caso, ao contrário da escola na Gávea, a grade da escola separava 

o mundo da escola, tido como o lugar seguro onde as regras deveriam garantir a disciplina dos 

alunos, dando-lhes novas oportunidades, enquanto o mundo da rua era tido como um lugar 

perigoso. 

Um comentário recorrente nas conversas com os astrônomos durante essas visitas às 

escolas dizia respeito ao papel da relação dos professores com os alunos. Observava-se como 

um professor interessado no projeto de divulgação científica podia mudar a experiência das 

visitações. Como diz Dayrell (1996:20), a relação entre alunos e professores é criada 

constantemente e reforçada todos os dias. O discurso de cada professor produz normas e 

escalas de valores, classificando, separando e hierarquizando a turma, as valorizando ou 

desvalorizando, ou seja, classificando-as como turmas “boas” ou “ruins”. 

Pude perceber esse aspecto das escolas observando como os professores falavam com os 

alunos e como essas relações apareciam no dia a dia. Na primeira escola que visitei, as 

professoras apenas acompanhavam os alunos. Apenas uma fez um discurso, antes de se iniciar 

a visitação, preparando os alunos para esta atividade. Outra professora fez várias perguntas ao 

astrônomo, mas todas as outras professoras presentes não se interessavam em manter os 

alunos concentrados ou organizados, dando a impressão de só estarem ali por obrigação e não 

por interesse. Na segunda escola, os professores estavam mais envolvidos em manter o 

controle dos alunos. Falavam alto com os alunos, mas por serem crianças pequenas era o 

modo de conseguir controlar a situação e de serem ouvidos por todos. Uma professora até 
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tentou separar sua turma de um jeito que não tivesse conversa entre os alunos. Na terceira 

escola, os professores estavam totalmente engajados e preparados para a apresentação e 

dispostos a fazer um trabalho acima da média sobre o ensino de ciências, fazendo projetos que 

vão além da prova. Faziam perguntas ao astrônomo como, por exemplo, onde os alunos 

poderiam ter acesso a informações sobre astronomia. Além disso, os professores se 

interessavam pelo que os alunos faziam fora da sala de aula, se preocupando com seu dia a dia 

fora da escola. 

De modo geral, quanto mais as turmas se encaixavam em estereótipos de “bons” ou 

“maus” alunos, mais modificada era a relação do professor com os alunos. No primeiro caso, 

não houve qualquer interesse nas turmas que se encaixam nos estereótipos de alunos “maus”. 

No segundo, os alunos que se encaixavam nos estereótipos de “maus” eram tratados como 

mais atenção e mais dureza do que os alunos que seriam considerados “bons”. Na terceira 

escola, os professores demonstravam um tratamento diferenciado para com os poucos alunos 

que não se comportavam, mas, de modo geral, os professores estavam envolvidos numa 

relação que não se encaixava em estereótipos de alunos “bons” ou “maus”, mas em uma 

relação direta com os alunos, em tentar ajudá-los. Esses três diferentes tipos de 

comportamento observado nas escolas também puderam ser notados no modo como as 

apresentações correram em cada caso. 

3.2.2: As apresentações 

O vídeo sobre a viagem à Lua começava mostrando crianças brincando e super-heróis 

da ficção, mostrando que os heróis de verdade são reais e já foram à Lua. Conta a história da 

corrida espacial, do que é a Lua para a humanidade, a formação dela, produção da literatura e 

do cinema sobre a Lua e, então, a jornada da viagem até finalmente a conquista da Lua. O 

vídeo termina mostrando que aquelas crianças que aparecem no início são os astronautas, os 

heróis de verdade, e, em seguida,  vai mostrando a dimensão do tamanho do universo, indo da 

Terra até o limite do universo observável. 

Na primeira escola, os alunos mais novos (que cursavam os 6º e 7º anos) eram os que 

mais faziam perguntas e se interessavam pelas apresentações. Os alunos da manhã do 6º ano 

eram mais interessados do que os do 7º ano, enquanto que no turno da tarde aconteceu o 

inverso. Eram tantas perguntas feitas nas sessões movimentadas que o astrônomo se via 
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rodeado de crianças fazendo perguntas. Em uma delas, uma menina veio perguntar a mim, já 

que não ia conseguir falar com o astrônomo que estava rodeado de crianças. 

 Os alunos mais velhos (8º e 9º anos) também se mostraram interessados. No turno da 

manhã, permaneciam quietos e atentos ou só comentavam o vídeo, mas, infelizmente tinha 

um grupo de alunos mais bagunceiros que fez perder o foco na parte do debate e não deixou 

muitas perguntas serem feitas. No turno da tarde, uma professora fez um discurso para que os 

alunos se comportassem, como fez para o 6º ano, (“porque o nono ano é elite e tem que dar o 

exemplo”, disse ela) e todos se comportaram. Fizeram perguntas relevantes e que 

demonstravam que prestaram atenção na apresentação. 

Na segunda escola, os alunos eram bem mais novos, variando de 6 a 11 anos. Esse caso 

foi interessante porque mostrou o quanto meninas se interessam por ciência. Em todas as 

sessões as meninas da frente ficavam interessadas ou impressionadas com a possibilidade de 

um dia serem astronautas e sempre tinham perguntas ou comentários a fazer. Uma delas 

gostaria de ter feito muitas perguntas, mas o astrônomo teve que encerrar antes, então, ela só 

chegou perto dele na hora de ir embora e disse que gostava muito de ciência.  

As impressões durante as sessões da manhã foram bem positivas. Quanto mais novas as 

turmas mais impressionadas elas ficavam com o que estava sendo dito, tanto sobre o 

Planetário, quanto sobre o Espaço e viagem espacial. Essas turmas nunca foram ao Planetário 

e, quando ouviram a descrição da cúpula, todos ficaram com curiosos e impressionados. 

Quanto ao vídeo, após sua exibição, os alunos ficaram chocados e entusiasmados com a 

viagem à Lua, a dificuldade de ir para lá, os testes que deram errado e os riscos corridos. Os 

alunos mais velhos não ficaram tão engajados ou interessados na apresentação, o que faz 

mostrar como a curiosidade vai se perdendo conforme as crianças vão crescendo – algo que 

pude notar em todas as turmas que acompanhei. Mesmo tendo dificuldade em entender parte 

do vídeo porque estava legendado (as crianças das turmas de 1º ano, ainda estão aprendendo a 

ler) e pelo desconforto de uma sala lotada e quente, sem ar condicionado, as sessões da manhã 

foram bem proveitosas. 

As sessões da tarde foram mais curtas porque foi um dia de paralisação, portanto, 

muitos professores faltaram. Apenas duas sessões foram realizadas, a primeira com alunos do 

1º ano e a segunda com alunos do 1º e 6º anos. Esses grupos não foram tão focados quanto os 

da manhã, tendo na última sessão apenas uma fileira de alunos prestando atenção no vídeo. 
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Não foram feitas muitas perguntas e o único acontecimento que se destacou foi uma menina 

que falou que gostava de ciência. Foram os grupos mais desanimados até então. 

A terceira escola foi de longe a que mais se interessou pela apresentação. As sessões 

foram feitas de manhã, com apenas uma sessão à tarde, porque é uma escola de período 

integral, então só havia uma última turma que logo seria liberada. Foram feitas tantas 

perguntas que eu não consegui anotar todas, e isso não aconteceu em apenas uma sessão, mas 

em todas. Os alunos ficavam focados e raramente falavam, demonstraram uma curiosidade 

genuína em astronomia. As perguntas que foram feitas eram complexas, como a de um 

menino que perguntou qual seria a porcentagem de pessoas necessárias para se criar uma 

ponte humana da Terra até a Lua. Os alunos fizeram várias perguntas sobre “buraco de 

minhoca” e “buraco negro”, o que é compreensível, visto que passaram-se poucas semanas 

desde a divulgação da foto de um buraco negro na imprensa. 

O mais impressionante, entretanto, foi que, ao final de uma apresentação, os alunos 

bateram palmas e fizeram barulho. Não foi de uma maneira irônica, como que dizendo que 

finalmente podiam ir embora, mas porque realmente gostaram da apresentação. Esta era uma 

escola totalmente diferente e realmente engajada em trazer informações além do conteúdo 

programático das disciplinas, tanto que eu mesma fui convidada pelos professores a palestrar 

lá sobre antropologia. 

De modo geral, as escolas têm um perfil muito diferentes entre si. Entretanto algumas 

perguntas eram muito comuns entre elas. As perguntas que mais foram feitas se referiam ao 

Sol: se ele vai explodir foi a pergunta mais popular, mas também se ele vai ficar do tamanho 

de uma gigante vermelha, o que leva a perguntas sobre o que aconteceria à Terra se uma 

estrela gigante explodir, como isso nos afetaria, e o que aconteceria à Terra quando o Sol 

explodir. Outro tema principal das perguntas foi a Lua. Perguntava-se quanto tempo se levou 

para chegar até lá, a que conclusões chegaram com essas missões, por que não fomos além 

dela e como podemos saber tanto sobre o universo sem ir tão longe. Perguntaram se existe 

vida fora da Terra e, como já disse, fizeram muitas perguntas sobre buracos negros – se serve 

como buraco de minhoca, o que acontece se entrarmos em um e qual é o mais próximo da 

Terra. Também foram feitas perguntas sobre estrelas – formação, explosão, o que acontece 

dentro delas, entre outras. 

3.2.3: A opinião dos astrônomos 
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 O projeto do Planetário visitar as escolas não é novo. Por anos o Planetário faz essas 

visitações, só que de maneira esporádica. Quando esse projeto toma tanto o tempo dos 

astrônomos que não fica quase mais ninguém no Planetário trabalhando, porque estão nas 

escolas, isso se torna um problema. 

Para boa parte dos astrônomos eles só estão fazendo essas visitações porque são 

obrigados, têm de cumprir um contrato. Mas eles discordam totalmente desse projeto. É 

cansativo e desconfortável ficar horas num carro apertado com os colegas de trabalho e ir para 

uma área de risco, onde às vezes lidam com tiroteio ou os traficantes não autorizam a entrada 

deles na comunidade. Um deles considera esse trabalho um desperdício de pessoal, isso é 

apenas um projeto “quebra-galho”, sem qualquer método quantitativo ou qualitativo para 

avaliar o que essas pesquisas produzem e que os coloca em situações perigosas. 

A ideia de ir às escolas não é ruim, os astrônomos do Planetário até acham bom que 

exista essa opção, desde que seja apenas uma opção. Na escola é possível ter um contato 

direto com o aluno em um espaço em que ele se sente confortável, mas tira o propósito do 

Planetário, que é ser um centro de divulgação científica. O Planetário é um museu, houve um 

investimento para que ele fosse reformado e atualizado para as crianças dos dias de hoje, com 

novas tecnologias. O Museu do Universo sempre está vazio porque não há como as escolas 

irem visitar. O próprio Planetário acabou se tornando algo para o qual não foi idealizado 

originalmente: um lugar para se realizar eventos particulares em que a ciência é apenas o pano 

de fundo. 

A questão colocada pelo idealizador do projeto e diretor do Planetário é a seguinte: só 

porque essas escolas não têm condições de vir elas não devem ter acesso à Fundação? A 

realidade é que se os astrônomos não forem às escolas ninguém vai no lugar deles. Porém, 

esse tipo de atuação pode causar um certo conformismo por parte da prefeitura que não vê 

mais a necessidade de enviar a verba para os ônibus escolares ao Planetário, já que é muito 

mais barato os astrônomos fazerem as visitações nas escolas ao invés das escolas irem até o 

Planetário. 

Isso leva à questão de que o corte de verbas é um problema muito maior do que só a 

visitação ao Planetário. Todos os passeios são cortados nesse processo, o acesso ao mundo 

além dos muros da escola, além de onde eles vivem, é cortado. Muitos falam que o passeio 

para a Gávea já é algo importante em si. Seria uma maneira de mostrar a cidade a eles para 
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que eles entendam que essa cidade também pertence a eles. Há vários relatos de astrônomos 

falando de crianças que nunca saíram da comunidade ou que nunca foram à praia. Ir num 

passeio é sair da sua própria realidade para conhecer outras. E não apenas isso, como ter 

acesso a outros passeios, outros museus, outras formas de adquirir conhecimento, que pode 

ser a única oportunidade para muitos ali. 

Um astrônomo com quem conversei acredita que esse corte de verba é discriminatório. 

Para as crianças que moram na Zona Sul, os ambientes de entretenimento e conhecimento 

permanecem na sua realidade. Esses alunos ainda podem visitar esses espaços porque estão 

presentes no seu dia a dia. Para alunos da Zona Oeste ou da Zona Norte, onde é necessário 

que os pais tenham várias horas disponíveis para fazer o trajeto e dinheiro para pagar as várias 

conduções para chegar a esse espaço o acesso ao conhecimento e ao entretenimento é mais 

complicado. Nem todos possuem o tempo ou dinheiro necessários para isso. 

No entanto, apesar de todas as críticas ao projeto, um outro astrônomo — que é apenas 

responsável pelos projetos e não tem qualquer interação com as atividades com o público, mas 

teve que fazer visitações para conseguir bater a meta — acredita que o problema não é apenas 

as visitações às escolas. Segundo ele, o problema também está no Planetário. Os alunos não 

têm tempo de aproveitar o espaço por muito tempo, já que moram muito longe e passam a 

maior parte do passeio no ônibus. Seria necessário que passassem o dia inteiro no museu para 

poder ter a experiência completa do Planetário. Portanto, o problema estaria não apenas ligado 

às limitações das escolas, mas também às dificuldades de se chegar ao Planetário e à 

capacidade desta instituição de receber esses alunos por mais tempo e de modo planejado. 

Como já mencionei, o tempo de visitação ao Museu interfere diretamente na qualidade da 

experiência e de informações que os alunos poderiam receber nessas visitas. 

3.3: Os públicos 

Há uma diferença notável entre os grupos que observei, tanto nas escolas quanto no 

próprio ambiente do Planetário. Tomando o texto “Reimagining publics and (non) 

participation: Exploring exclusion from science comunnication through the experience of 

low-income, minority ethnic groups” de Emily Dawson (2018) como base, faço uma análise 

do público do Planetário através de duas teorias que a autora usa para demonstrar a exclusão 

de certos públicos desses espaços: a teoria de reprodução social de Bourdieu (1984) e a teoria 

de justiça social de Young (1990). 
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Apesar da teoria de Bourdieu mencionada acima ser voltada para o contexto da arte, 

Dawson (2018: 775) acredita que também é válido utilizar as ideias desenvolvidas por este 

autor para refletir sobre a divulgação científica. A teoria de Bourdieu da reprodução social tem 

seu fundamento no conceito de capital cultural. De acordo com este autor, o conhecimento e a 

familiaridade com práticas específicas de campo resultam em competência, ou seja, um 

conhecimento adquirido em contextos específicos resulta em aptidão desse conhecimento. A 

reprodução social é possível através da aquisição desse capital cultural, que acontece através 

do privilégio social, ou seja, passar pelo processo de socialização nas camadas mais altas de 

classe. Nas camadas mais ricas e privilegiadas esse tipo de conhecimento é dado através do 

contato direto com esse conhecimento, ou seja, filhos com pais que têm contato com o capital 

cultural dominante e também os colocam em contato com ele, por exemplo, pais que possuem 

muitos livros em casa, que podem levar os filhos a museus, que escutam estilos de música 

considerado eruditos, entre outros. Nas escolas, que é por onde as camadas mais pobres têm 

contato com o capital cultural, o conhecimento é dado de uma maneira que o capital cultural 

valorizado é o capital cultural dominante, algo que esses jovens estudantes nunca tiveram 

contato até a escola. Além disso, a participação  ocorre através de práticas, tanto as de elite 

quanto popular. Essa prática faz com que todos consigam adquirir capital cultural, sendo que 

o valor e legitimidade das práticas dependem do status relativo do campo e dos indivíduos, ou 

seja, enquanto o capital cultural dominante é considerado erudito e mais valorizado diante da 

sociedade, o capital cultural popular é considerado não tem a mesma valorização e 

reconhecimento quanto o dominante. 

A teoria de justiça social de Young (1990) apresenta como a opressão de certos grupos, 

que é estrutural e sistemática, afeta o acesso que esses grupos têm à cultura dominante. Young 

(2018: 776) utiliza dois conceitos para explicitar sua teoria: imperialismo cultural e 

impotência. O imperialismo cultural se refere a perspectivas e práticas socialmente 

dominantes que suprimem ou invalidam os pontos de vista de grupos marginalizados. Deste 

modo, não se leva em consideração a participação desses grupos nos processos científicos e 

históricos. Um exemplo desse conceito de imperialismo cultural é contar a história a partir da 

perspectiva branca e de elite, ignorando a realidade de todas as minorias que fizeram parte, 

mas que são invisibilizadas. A impotência, por sua vez, combina questões de raça, gênero e 

classe para descrever a experiência de ser desrespeitado e ter pouca ou nenhuma autonomia de 
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suas escolhas devido ao status social marginalizado. Isso, na divulgação científica, afeta em 

três principais sentidos: a exclusão pré-determinada de certos grupos de certos espaços, certos 

públicos não fazerem parte do público imaginado para a divulgação científica e a falta de 

tempo e dinheiro que esses grupos marginalizados têm para dispor indo a ambientes de 

divulgação científica. 

É possível perceber como  as teorias formuladas por esses autores podem ajudar a 

refletir sobre o que observei durante o meu trabalho de campo. Primeiramente, aqueles que 

têm acesso constante ao Planetário são aqueles que já sabem da sua existência e tem interesse 

pela divulgação científica, portanto, já trazem consigo, antes mesmo da visita ao museu, um 

capital cultural acumulado. As famílias que podem ir para uma observação do céu numa 

quarta-feira à noite são aquelas que já estão próximas do local, ou seja, que moram perto e 

não precisam se preocupar em demorar horas para chegar em casa. Essas famílias, brancas, 

que moram no bairro da Gávea, um bairro nobre da cidade, tem tempo para ir a um centro de 

divulgação científica. Mais ainda, essas famílias que participaram de observações e 

principalmente do evento de astronomia cultural estão dando aos seus filhos mais capital 

cultural, já que essas crianças têm acesso desde jovens a espaços como esses. 

Na crítica dos astrônomos é possível notar um discurso de que esses passeios são as 

únicas oportunidades que muitas crianças terão de entrar em contato com esses espaços. 

Realmente, a escola aqui tem o papel fundamental de buscar nivelar o ensino formal e o 

informal, apresentando ao aluno a cultura, no sentido de uma cultura dominante, a qual ele, 

por si só, não conseguiria ter acesso. Embora sempre tenha existido visitas de escolas públicas 

e particulares ao Planetário, os alunos de escola particular ainda poderão ter acesso ao 

Planetário se a escola não puder levar. Como um dos astrônomos me relatou em entrevista, e é 

descrito também no artigo de Dawson (2018), os pais dos alunos de escola pública não tem 

tempo ou dinheiro para atravessar a cidade e participar de um passeio que dura uma hora no 

máximo. 

Como Dawson (2018) também relata, muitos dos participantes que ela pesquisou 

tinham acesso à divulgação científica mesmo não indo a esses espaços, que não lhes 

despertavam qualquer interesse. Eles aprendiam muito sobre ciência na televisão, vendo série 

como CSI e The Big Bang Theory, e em sites de notícia. A ciência nunca era algo que eles 

procuravam, mas que sempre estava presente na vida deles. Pude perceber o papel da mídia na 
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percepção pública de ciência principalmente através das diversas perguntas que foram feitas 

sobre buracos negros durante o período em que a primeira foto de um buraco negro foi 

divulgada. 

A divulgação científica, portanto, é desigual. Nem todos tem acesso aos mesmos 

espaços e esses espaços, muitas vezes, são mal planejados. Veja, por exemplo, o Planetário de 

Santa Cruz que está fechado porque o público em geral, que, neste caso, não é formado por 

pessoas de classes mais altas, com tempo e dinheiro à disposição, não pode ir até o local por 

ser muito afastado. Já no caso do Planetário da Gávea, localizado em um bairro de elite do 

Rio de Janeiro, as escolas públicas, que representavam o principal público que mantinha o 

Planetário ainda em funcionamento, não têm mais a verba para alugar o ônibus do passeio. 

Por mais que hajam tentativas no sentido de tentar igualar as condições para a divulgação 

científica, tornando o acesso à ciência mais democrático, o planejamento não é feito 

corretamente para o público específico formado pelos alunos das escolas públicas. 
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CAPÍTULO 4: SABER CIENTÍFICO E A TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO 

 

Neste capítulo busco abordar a seguinte questão: o que constitui um saber, ou melhor, 

um fato científico e qual a sua relação com a sociedade? Mostrarei como os fatos científicos 

são divulgados em centros de divulgação da ciência e a importância da existência desses 

espaços e do ensino de ciências para o cidadão comum. Finalmente, pretendo abordar como 

esses espaços de divulgação científica são espaços que saem da normatividade do ensino de 

ciências. 

4.1: A construção de fatos científicos  

Primeiramente é necessário que haja a compreensão de como funciona a comunidade 

científica e a importância dos fatos na cultura dos cientistas. Para isso é preciso que haja uma 

análise do que é o método científico e da construção dos fatos.  

A comunidade científica é uma rede de pessoas ao redor do mundo organizada em 

várias comunidades menores de acordo com diferentes áreas de conhecimento
5

. A 

comunidade tem uma importante função na construção dos fatos científicos, pois é a através 

da colaboração de vários cientistas em diversos laboratórios do mundo que é possível checar 

experimentos e comprovar os enunciados que um dia podem se tornar fatos científicos. A 

ciência é um sistema que se autorregula, que detecta falhas e erros e que elimina a 

subjetividade dos enunciados (DA COSTA, 2017; LATOUR, 1997). A própria facticidade de 

seus fatos é relativa para uma rede ou redes particulares de cientistas. De acordo com Latour, 

essas redes são um conjunto de posições nas quais um objeto adquire significados (LATOUR, 

1997: 104).  

Ainda, segundo Latour (1997), os fatos, nesse sistema, são o sistema de crença dos 

cientistas e a fundamentação da organização de toda a ciência, além de ser o fundamento do 

sistema de produção científica, como vemos em artigos e livros. Os fatos só são reconhecidos 

                                            
5  A comunidade científica aqui descrita é a comunidade das ciências hard, ou seja, das ciências “exatas” e da 

“natureza”. Não tratarei aqui, assim como em todo o trabalho, da comunidade das “ciências humanas”. Não 

posso deixar de notar, contudo, que um tema interessante a ser desenvolvido em pesquisas futuras poderia 

ser, justamente, o da construção dessa classificação que distingue as chamadas “ciências da natureza”, das 

“ciências humanas”, a partir da análise da dicotomia entre as concepções de Natureza e Cultura no 

pensamento ocidental. 
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como tal quando ultrapassam o pertencimento dos cientistas e perdem todos os seus atributos 

temporais, fazendo parte de um vasto conjunto de conhecimentos edificados por outros fatos 

(LATOUR, 1997: 101-102).  

Para que possa ser considerado como “lei científica”, os fatos científicos passam por 

várias etapas e por diferentes níveis de enunciados. Tais enunciados são o resultado de 

transformações enunciativas que decorrem de vários testes para verificar a repetição e a 

similaridade entre os elementos que constituem uma hipótese, e também dos testes para a 

confirmação ou eliminação de possibilidades que constituem algo que possa ser considerado 

um fato científico. Como demonstra Latour (1997), para isso, as hipóteses passam por cinco 

níveis de enunciado
6
, indo do nível mais abstrato ao mais concreto. O método científico, 

portanto, pode ser descrito como um sistema de transformação dos enunciados. Essa 

transformação não é necessariamente um processo gradativo, que vai diretamente do abstrato 

para o concreto, já que a partir das descobertas feitas pelos cientistas, o processo pode 

eliminar suposições feitas até então, levando ao retorno para um nível de enunciado anterior 

ao que se encontrava (LATOUR, 1997).  

O argumento desenvolvido por Latour (op.cit) em seu trabalho ressalta que a construção 

de um fato científico decorre da transformação de enunciados. Deste modo, um fato científico 

não é algo dado, uma descoberta de algo que já existe na natureza pura e simplesmente. É 

através de vários outros estudos, de vários testes, de várias teorias e experimentações que se 

chega à descoberta de um fato científico. Um exemplo de algo que não deve ser considerado 

uma descoberta, neste sentido de algo que se dá ao acaso, ou de algo que já existe na natureza 

como um dado, é o caso da “descoberta” de Netuno. Em 1781, o astrônomo William Herschel 

em observações telescópicas descobre o planeta Urano, porém ele nota que há uma 

perturbação gravitacional na órbita de Urano, algo que não correspondia às Leis de Newton. 

Ele supõe, portanto, que existe alguma coisa ali além de Urano, provavelmente um outro 

planeta, o que foi confirmado em 1846 pelos astrônomos Heinrich Louis d'Arrest e Johann 

Gottfried Galle.  

                                            
6  De acordo com Latour (1997: 75-83), os tipos de enunciado são: conjecturas ou especulações, 

generalização dos fatos, modalidades (enunciados sobre enunciados), manuais (se encontra em livros 

didáticos) e adquiridos (não necessita de explicação complementar)
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Nesse exemplo podemos observar como que foi realizada a construção do fato da 

existência do planeta Netuno. Primeiramente, a observação do céu com um telescópio foi 

possível graças à invenção do telescópio por Galileu Galilei. A observação de Urano já 

pressupõe centenas de anos de observação para o céu e, portanto, um conhecimento prévio de 

diferenciação de planetas, estrelas e quaisquer outros corpos celestes e o conhecimento das 

Leis de Newton, que são baseadas em outros fenômenos que também necessitaram de 

cálculos e testes desenvolvidos anteriormente para serem afirmados. São incontáveis os 

processos que levaram a esse momento de descoberta, foi uma construção de séculos de 

conhecimento de física e astronomia acumulados que levaram a esse ponto de descoberta. Isso 

é o que garante a solidez da ciência. São vários processos que garantem que não exista 

qualquer subjetividade na construção dos fatos.  

Em outras áreas da ciência esses testes e confirmações podem ser repetidos várias vezes 

em laboratório, como foi o caso da descoberta do TRF(H) que Latour narra em “Vida de 

Laboratório” (1997). Na astronomia, em especial a astrofísica, os enunciados estão 

principalmente na área da abstração (foi essa abstração, inclusive, que causou problemas entre 

os positivistas e a astrofísica no Brasil, como descrevi no capítulo 1). A dificuldade de se 

comprovar uma teoria, decorre do fato de que elas se referem a fenômenos que não estão sob 

o controle dos cientistas, mas conforme as pesquisas avançam e testes e cálculos são feitos, a 

solidez dessa ciência se produz e se mantém. Como demonstrou Latour (1997), a produção do 

conhecimento científico implica necessariamente o afastamento da subjetividade do 

observador e a busca pela objetividade sob a qual se constitui a noção de fato científico. 

4.2: A ciência para o cidadão comum  

Após ter procurado demonstrar, a partir, principalmente, do trabalho de Latour (1997), 

como um fato científico é construído, pretendo, agora, refletir sobre a importância que o fato 

científico tem para a sociedade como um todo e para o cidadão comum. Trabalho aqui com 

dois conceitos, as noções de “cultura científica” e de “alfabetização científica”, formuladas 

por Vogt e Morales (2018: 13-22) e Bauer, Allum e Miller (2007: 80). Ambas as noções 

citadas dizem respeito ao papel da ciência na vida da população leiga, ou seja, na percepção 

de mundo daqueles que não compõem as comunidades científicas. A noção de “cultura 

científica” está relacionada à divulgação científica como um todo e a noção de “alfabetização 

científica” se refere ao ensino de ciências.  
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A ideia de uma “cultura científica” que pode ser divulgada e ensinada, implica 

concepções específicas da “cultura” e da “ciência”. De acordo com Vogt e Morales (2018), 

tomando o conceito de cultural, tal como formulado por Geertz (1989) em sua antropologia 

simbólica, a cultura poderia ser definida como um conjunto de teias de significados que o 

próprio homem teceu, ou seja, o conceito de cultura aqui refere-se ao mundo em que o 

homem está inserido que só pode ser percebido a partir dos significados e explicações 

produzidos pelo próprio homem. A cultura é, neste sentido, composta pelas relações 

estabelecidas em todas as dimensões da atividade humana, é algo que tange toda a vida social 

e que constitui a própria noção de Humanidade. Uma análise da cultura é uma análise do 

significado dessas teias e redes. De acordo com Vogt e Morales (2018). A análise científica 

não é mediada por significados culturais. A busca da ciência enquanto modo de conhecimento 

que se afasta da subjetividade humana à procura de leis gerais implica em uma noção de 

conhecimento não mediada pela cultura. Neste sentido, supõe-se uma distinção radical entre 

Natureza e Cultura (VOGT, MORALES, 2018).  

Podemos, assim, refletir sobre noções de Natureza e Cultura, implicadas na ideia de 

conhecimento científico (e nos modos de transmissão e ensino deste conhecimento para o 

público de não cientistas). De acordo com Vogt e Morales (2018), a noção de humanidade 

implicava em uma distinção entre Humano e Animal ou Cultura e Natureza. Aos humanos era 

conferida a primazia da Cultura e da capacidade simbólica que os distinguia dos animais e do 

domínio da Natureza
7
. No entanto, recentemente, este tipo de dualismo foi problematizado, 

tanto por estudos que atribuem a determinados animais a capacidade de comunicação, e, de 

certa forma, a capacidade simbólica, como por estudos, esses na área da Antropologia, que 

questionam o universalismo dessas dicotomias como Natureza X Cultura, Humano X animal, 

ao focalizarem as concepções nativas daquilo que chamamos de Natureza e Cultura. Nesses 

casos, observou-se que a condição humana não se restringe à espécie humana, mas pode ser 

atribuída a outros seres, como animais e plantas, por exemplo (Descola, 2015) 

Os estudos sobre as novas tecnologias reprodutivas (Strathern, 2002), também 

colocaram em questão as nossas concepções de natureza e cultura a partir das intervenções 

                                            
7  Sobre o debate antropológico a respeito das noções de humanidade e animalidade veja Ingold (1995).  
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humanas sobre o que chamamos de “natureza” e, assim, problematizaram a noção de 

Humanidade.  

Voltando à relação entre ciência e cultura, de acordo com Vogt e Morales (2018), com a 

institucionalização da atividade científica em meados do século XVII, a ciência necessitou de 

três fatores centrais para se estabelecer enquanto fato social valorizado: a aceitação da ciência 

pela sociedade, ainda que não de forma completa, a criação de normas para atividade 

científica, ou o reconhecimento do valor do método científico, e a adaptação das normas 

sociais às normas científicas, ou seja, atuação da ciência na vida cotidiana. Como dito 

anteriormente, a ciência com o método científico constitui-se ao afastar-se de qualquer tipo de 

subjetividade, o que resulta também no distanciamento da comunidade científica dos demais 

grupos sociais (VOGT, MORALES, 2018).  

Para Vogt e Morales (2018), a ciência e a cultura muitas vezes são concebidas como 

estando em polos opostos, a primeira sendo relacionada à objetividade da natureza e a 

segunda à subjetividade da cultura. De acordo com esses autores, essa oposição é uma 

oposição necessária e complementar. O meio termo, o ponto de encontro entre Ciência e 

Sociedade, ou, dito de outra forma, entre Natureza e Cultura, seria a divulgação científica. A 

divulgação científica, neste sentido, não é Cultura nem Ciência, mas um equilíbrio dinâmico 

entre as duas A divulgação científica é, portanto, aquilo que constitui a “cultura científica”, 

um meio termo entre ciência e sociedade. Como define Vogt e Morales:  

“A cultura científica poderia ser definida também como uma forma de cultura, ou 

um modo de vida, tal como definiam cultura os antropólogos, tal que a relação 

entre natureza e cultura se vê continuamente alterada pela dinâmica do 

conhecimento científico, pelas tecnologias e pela inovação, produzindo um novo 

conceito misto de cultura e natureza na dimensão do conhecimento de ciência e de 

cultura. Ou, se preferir, a novidade continuamente renovada de uma natureza 

cultural e, inversamente, de uma cultura natural” (VOGT, MORALES, 2018: 17)  

A construção da cultura científica se dá justamente por não ser apenas definida como 

ciência ou cultura, mas como uma conjunção de ambas. Ela é um reflexo da própria ciência 

mesmo sem ser a ciência, mas ainda fazendo parte dela (VOGT, MORALES, 2018). É através 

dessa conjunção que a divulgação científica funciona como um elemento transformador da 

ciência, pois a insere na cultura, e também transformador da cultura, pois imprime nela as 
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formas e os conteúdos científicos como vivenciamos e conhecemos (VOGT, MORALES, 

2018).  

Como sugere Vogt (2003), para entender como ocorre a divulgação científica e 

integração da ciência na sociedade, é preciso visualizá-la como um espiral dividida em quatro 

quadrantes, sendo que cada quadrante é mais afastado do centro, indo da produção de fatos 

científicos até a comunicação da ciência. No primeiro quadrante, onde se inicia o espiral e 

bem no centro, se encontra a produção e difusão de ciência, onde apenas cientistas formam os 

grupos de destinadores e destinatários. O segundo quadrante é voltado para ensino da ciência 

e a formação de cientistas, com destinadores cientistas e professores e destinatários estudantes. 

Ainda é bem técnico, mas caminhando para as camadas mais populares. O terceiro quadrante, 

ensino para a ciência, é onde entra algo como a primeira fase da divulgação científica. É onde 

se encontra aquilo que o autor chama de “alfabetização científica”, ou seja, nesse quadrante o 

foco é mais as escolas, museus e estudantes e o público mais jovem. O último quadrante é o 

de divulgação científica, onde o público-alvo é a sociedade geral, a sociedade civil (VOGT, 

2003). 

 

Figura 1: Espiral da cultura científica 

Portanto, é possível compreender que o conhecimento científico é algo que circula e se 

alarga, a cada nível atingindo um novo grupo e cada grupo ganha consciência de um 
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conhecimento que, a cada dia, está mais presente no cotidiano do cidadão comum, lhe dando 

mais autonomia para compreender e ter seu pensamento próprio sobre esse assunto e criando 

uma relação melhor entre a ciência e a sociedade. Neste sentido, é possível pensar em Ciência 

e Sociedade como conceitos interdependentes e não individuais. Com isso, as pessoas podem 

ter uma noção mais complexa da sociedade em que estão inseridas. 

Como mencionado anteriormente, a divulgação científica é uma consciência da ciência 

para entender decisões tomadas, ou seja, através do conhecimento da ciência é possível tomar 

atitudes, principalmente políticas, de forma mais consciente, algo fundamental na democracia. 

Assim, a divulgação científica sugere uma analogia dupla, que pode dividida em dois tipos de 

“alfabetização científica”: a básica, que consiste em escrita, leitura e numeracia, fazendo parte 

do estoque de conhecimento essencial com o qual todos devem ser familiarizados, e a política, 

que consiste na voz ativa e, principalmente, qualificada dos cidadãos para tomar atitudes e 

participem do processo político, o que é essencial para a democracia.  

Jon D. Miller (1983, 1987, 1992, 1998), como mencionado no artigo de Bauer, Allum, 

Miller (2007: 80-81) define a “alfabetização científica” dividindo-a em quatro elementos: 

conhecimento de fatos básicos da ciência, entendimento dos métodos científicos, apreciação 

dos resultados positivos da ciência e da tecnologia para a ciência e rejeição de crenças 

supersticiosas. Para Shen, em um artigo intitulado Scientific Literacy e publicado no livro 

American Scientist (GOUVÊA; LEAL, 2000), a alfabetização ainda pode ser separada em três 

dimensões: prática, que consiste em resolver problemas que exigem conhecimentos básicos; 

cívica, que consiste em consciência sobre os problemas e usos das C&T (ciência e tecnologia), 

e cultural, que consiste em obtenção de conhecimentos de C&T aprimorados. A alfabetização 

científica, portanto, é uma reflexão sobre a importância de se ter conhecimento da ciência (e 

tecnologia) e aplicar isso à vida cotidiana.  

A noção de “alfabetização científica” foi o grande alvo de discussão sobre divulgação 

científica entre os anos 1960 e meados de 1980, quando se notou uma grande defasagem no 

ensino de ciências nos Estados Unidos (veja BAUER, ALLUM, MILLER, 2007). A solução 

para esse problema, de acordo com os autores acima citados, seria melhorar o ensino de 

ciências nas escolas. Uma mudança curricular no ensino de ciências diminuiria a deficiência 

do conhecimento nos adultos. No Brasil também houve essa mudança. Desde a metade do 

último século, mas em especial a partir da década de 1990, com os Parâmetros Curriculares 
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Nacionais instaurados pelo MEC, o ensino de ciências foi melhorado, incluindo o ensino de 

astronomia (LEITE et al., 2013), apesar da formação dos professores não serem dessa área e o 

ensino de astronomia de ser muito superficial (LANGHI, NARDI, 2009).  

A “cultura científica” e a “alfabetização científica”, portanto, são as maneiras de trazer a 

ciência de dentro do centro da sua produção e do meio estrito da comunidade científica para o 

público geral, para o cidadão comum que, de qualquer maneira, está sendo afetado por essa 

discussão. O grande problema, entretanto, é fazer com que o público mais amplo, composto 

por não cientistas, consiga compreender minimamente a ciência para que possa participar de 

modo mais ativo dos processos de tomada de decisões políticas que afetam a todos
8
. De 

acordo com Costa (2017), a democracia precisa, essencialmente, que todas as vozes sejam 

ouvidas e participem do bem comum, que as escolhas sejam tomadas por cidadãos que 

tenham evidências factuais e que possam fazer escolhas racionais, sem viés ideológico e sem 

ser vítima de fake news.  

O que o ensino de ciências, tanto em escolas quanto em centros de divulgação científica, 

faz, ou, pelo menos, busca fazer, é ser justamente a ponte que conecta a sociedade leiga aos 

assuntos complexos da ciência e aos cientistas, que estão isolados na sua comunidade. A 

“cultura científica” é o modo de unir o campo da cultura, ou seja, a sociedade como um todo e 

suas redes de significados, e a ciência, tomada aqui como um campo restrito a apenas alguns 

membros da sociedade. A cultura científica permite uma integração para que esse 

conhecimento seja amplamente divulgado e se torne de conhecimento geral. O ensino de 

ciências nas escolas é o primeiro passo para que haja a democratização do ensino científico, 

que é reforçado em visitas a centros de divulgação científica, em espaços da mídia, como 

filmes e séries, etc. A cultura científica busca colocar no imaginário do cidadão comum a 

ciência, algo que já faz parte da sua realidade, apesar de ele não ter noção disso ainda.  

4.3: A divulgação científica nos centros de ciência  

Para pensar o ensino de ciências nos centros de divulgação científica, é necessário que 

se faça primeiramente uma diferenciação proposta por Ingold (2015: 21-36) entre o dédalo e o 

                                            
8  Pode-se citar como exemplo da importância da transmissão do conhecimento científico e seus impactos 

nos modos de atuação política os casos das discussões sobre o uso de células-tronco embrionárias nas 
pesquisas científicas ou os usos medicinais da cannabis para o tratamento de doenças crônicas e da 
epilepsia. 
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labirinto. Esses dois termos sugerem dois modos de aprendizado que podem ser separados em 

duas categorias: uma que se impõe para dentro do aprendiz e outra que o guia para fora.  

Retomando esses termos sugeridos por Ingold (op. Cit), Langhi e Nardi (2009) 

observam que o dédalo, primeiramente, representa o modelo de educação formal, cuja 

principal característica é o ambiente escolar, que possui estrutura própria e planejamento do 

conteúdo didático, onde o conhecimento é sistematizado. Este modelo se encaixa no 

significado da palavra latina educare, que significa inculcar um padrão de conduta. No dédalo, 

você só precisa alcançar um objetivo, o que na educação significa aprender um conteúdo, ir de 

um ponto a outro no conhecimento (INGOLD, 2015). A escola tem a missão de controlar e 

induzir nos alunos, ou seja, de trazer para dentro deles as regras e representações de uma 

cultura (Ingold, 2015), ou, como dito no capítulo anterior, a “cultura dominante”, tal como 

definida por Bourdieu (1984).  

De acordo com Ingold (2015), o labirinto, por outro lado, é o caminho da atenção. Ele 

representa o modelo da educação não formal, ou seja, é um ensino fora do ambiente escolar. 

Para Langhi e Nardi (2009), ele é caracterizado por ser coletivo e por dar liberdade ao 

indivíduo de escolher o método e o conteúdo de seu aprendizado. Ele inverte a posição do 

submisso e dá autonomia ao aprendiz para que seu aprendizado não seja restrito. O seu 

objetivo não é  chegar a um destino final, como acontece com o dédalo, mas ao deslocamento 

entre os pontos que levam a outros caminhos, ou seja, não existe um ponto final de 

conhecimento a ser aprendido e sim a noção de que o conhecimento é infinito e, portanto, o 

conhecimento de algo pode levar a outros caminhos de conhecimento possíveis. O 

conhecimento não é limitado a um programa, pelo contrário, a educação de atenção do 

labirinto é a experiência (INGOLD, 2015). Na definição de outra palavra latina, o labirinto é 

educere, que significa levar os aprendizes, guiá-los, para fora, ao inculcar em suas mentes o 

conhecimento (INGOLD, op.cit). A escola, para o labirinto, tem o significado original da 

palavra grega scholé, que significa tempo livre. A escola, nessa concepção, é, portanto, um 

catalisador de começos que destrava a imaginação, ao contrário da escola do dédalo, que tem 

por objetivo um destino final que inibe a imaginação e a criatividade (INGOLD, 2015).  

Ao entender os significados de dédalo e de labirinto, sugiro imaginar essas categorias 

como sendo, de certo modo, equivalente à escola e aos centros de divulgação científica. Como 

dito anteriormente, a escola é o dédalo, o ensino formal com o objetivo de ensinar um 
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conteúdo programático de maneira mais uniforme possível. O labirinto, que aqui estou 

classificando como os centros de divulgação científica, é o ensino não formal. Como 

Marandino (2008) afirma, a experiência educativa em centros de ensino não formal é única. 

Por mais que haja um roteiro a ser seguido quando há visita guiada, as experiências interativas 

fazem com que cada visitante tenha uma experiência própria.   

Ao descrever meu trabalho de campo no Planetário, procurei enfatizar justamente essas 

características: como os visitantes fazem seu próprio roteiro pelo Museu do Universo, como 

se dão as observações do céu, onde aprendem, na prática, como identificar as constelações no 

céu, como ocorrem as sessões de cúpula, ensinando diferentes tipos de conhecimentos de 

astronomia de maneira prática e visual, entre outras coisas. 

O Planetário, assim como os outros centros de divulgação científica, deveria ser apenas 

um complemento do ensino formal para os alunos ainda em idade escolar, sendo uma outra 

maneira de abordar o conteúdo dado em sala de aula, uma outra ferramenta de ensino que 

colocasse em prática os conceitos que às vezes são difíceis de compreender e de visualizar 

apenas na teoria (FALCÃO, VALENTE, REIS NETO, 2013; INGOLD, 2010), porém essa 

experiência é comprometida quando não ocorre a visitação das escolas a esse tipo de espaço. 

No caso das visitações às escolas, por mais que haja a iniciativa de se levar uma experiência 

do Planetário a outro ambiente, qualquer que seja, ela não consegue se aproximar da 

experiência de realmente estar no Planetário. Deste modo, o que seria uma experiência de 

ensino não formal, se torna, novamente, uma experiência de ensino formal, principalmente 

por acontecer no mesmo espaço escolar. A divulgação científica é prejudicada e a conexão 

entre cultura e ciência não consegue ser forte o suficiente para afetar os alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ciência e o público leigo, que não faz parte da comunidade científica, raramente estão 

em contato direto. Devido ao ideal de objetividade que caracteriza a constituição do 

conhecimento científico,  todo e qualquer tipo de subjetividade é eliminado, o que faz com 

que a comunidade científica se feche em sua bolha. 

A Astronomia, por exemplo, por mais que tenha sempre tido uma certa exclusividade, 

ela sempre foi de extrema importância para o cotidiano do cidadão comum, ao longo da 

história, principalmente em navegação. Como vimos, o único modo de se localizar em alto-

mar era através da observação do céu. Na virada do século XIX para o século XX, ocorre 

também a virada da Astronomia concebida enquanto ferramenta útil para Astronomia 

concebida enquanto ciência abstrata, com a chegada da astrofísica. 

Como vimos, essa separação só foi problematizada na década de 1960 (BAUER, 

ALLUM, MILLER, 2007) quando se nota uma enorme defasagem da produção científica, 

quanto aos seus métodos quanto ao seu conteúdo, e do próprio conhecimento público da 

ciência, fora dos ambientes científicos. Devido a essa defasagem ocorre uma reformulação 

total no ensino de ciências, levando à formulação do conceito de “alfabetização científica”, 

que se refere ao conhecimento básico que todo cidadão deve ter de leitura, escrita e numeracia 

e de política. 

Como vimos neste trabalho, nas décadas seguintes, ocorre uma amplificação da 

divulgação científica de astronomia, no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Na década de 

1970, o Planetário da Gávea é inaugurado e, no final da década seguinte, durante o período de 

redemocratização, é inaugurado o MAST, um exemplo de divulgação científica no Brasil, não 

apenas de astronomia, mas de toda a área museológica, seguindo as tendências internacionais 

das novas teorias acerca da divulgação científica. 

Todo esse processo histórico culmina nas práticas de divulgação científica do Planetário 

atualmente. Como pude perceber em meu trabalho de campo, a divulgação científica era 

marcada pela ausência do seu principal público: os alunos das escolas públicas. Apesar das 

dificuldades, o Planetário ainda busca se adaptar às suas condições atuais, seja pelo meio 

virtual, seja através das visitações dos astrônomos às escolas, o que, como mencionei, inverte 

o papel das instituições de divulgação científica. São os astrônomos que visitam as escolas e 
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não o contrário. Apesar dos esforços de todos envolvidos neste projeto, a divulgação da 

ciência em um espaço não formal de aprendizado perde sua potência de encantar e mostrar 

outras perspectivas para aprender astronomia a partir de outras experiências, fazendo com que 

apenas uma certa camada da população tenha acesso a esse espaço e a esse modo de ensino da 

ciência. 

Todo o processo do “espiral da cultura científica”, descrito por VOGT (2003) e por Vogt 

e Morales (2018), ao qual me referi neste trabalho, se perde na última etapa: a etapa de 

divulgação científica. A comunicação, a ponte entre a produção de um fato científico e a 

ampla divulgação para o público mais amplo é danificada por fatores externos. A falta de 

verba não permite que as escolas visitem o Planetário, mas também não permite que 

atividades como sessões de cúpula aconteçam, ou ainda, que o espaço do Planetário seja 

usado para outras atividades que não apenas a divulgação científica. 
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