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AO ENCONTRO DO PÚBLICO 

 

Patrícia Figueiró Spinelli* 

Eugênio Reis Neto** 

1 - Introdução 

Dentre as diversas áreas de conhecimento das ciências exatas, a 

Astronomia é uma das que mais tem destaque nos meio de comunicação em 

massa. Talvez seja por esta razão que crianças e jovens manifestem tanto 

interesse por ela. Não é por menos que o Ano Internacional da Astronomia, 

celebrado em 2009 (AIA2009), em cerca de 150 países foi o maior evento de 

ensino e popularização de ciências de todos os tempos, atingindo um público de 

cerca de 815 milhões de pessoas (RUSSO e CHRISTENSEN, 2010). No Brasil, o 

entusiasmo dos jovens por essa ciência é refletido no elevado número de 

estudantes que se inscrevem para participar da Olimpíada Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica (OBA), olimpíada científica que acontece anualmente, 

desde 1998, e que registra, dentre todas as olimpíadas nacionais de 

conhecimento, o maior número de participação voluntária (CANALLE, 2013). 

A Astronomia tem a potencialidade de inspirar jovens a seguirem 

carreiras científicas, tecnológicas e de inovação. Além disso, a dimensão cultural 

e filosófica da Astronomia pode despertar a capacidade de reflexão sobre nossa 

origem e existência no universo, fazendo com que percebamos nossa pequenez 

diante do mesmo. E isso, de acordo com Bretones (1999), pode resultar em 
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pessoas mais conscientes de seu lugar no mundo e de suas responsabilidades 

para com o Planeta, questões que não só estão diretamente relacionadas com o 

manejo sustentável dos recursos naturais do meio em que vivemos, mas também 

com a formação de cidadãos mais críticos. 

O reconhecimento dessas e outras potencialidades da Astronomia e seu 

uso para o desenvolvimento social foi destaque no Plano Estratégico1 da União 

Internacional de Astronomia (IAU, na sigla em inglês) traçado para a década de 

2010-2020, que por acreditar nessas capacidades, deslumbra para um futuro 

próximo que “todas as crianças do mundo sejam expostas ao conhecimento de 

Astronomia e do universo” (tradução nossa). 

Ainda explorando as possibilidades dessa ciência, cabe destacar que 

recentemente os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) de Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul, países do grupo político de cooperação 

BRICS, assinaram um memorando de entendimento “para explorar a cooperação 

na esfera da ciência, tecnologia e inovação, incluindo o uso pacífico do espaço”2. 

Desta forma, o memorando visa incentivar áreas científicas consideradas 

importantes para o desenvolvimento desses países, e a Astronomia está entre 

elas. 

Sendo uma ciência com tantas possibilidades de desdobramentos 

sociais, como então, proporcionar aos cidadãos, e mais especificamente aos 

jovens, a oportunidade de contato com essa área do saber para que, assim, 

essas potencialidades possam ser devidamente exploradas, entendidas e 

avaliadas? 

Certamente, museus e centros de ciência podem apontar um caminho 

para essas questões, pois são espaços capazes de promover a disseminação do 

conhecimento científico, já que despertam nos visitantes o interesse pelo mesmo, 

estimulando-os a saber mais sobre a ciência e seu processo de construção 

(WAGENSBERG, 2004). Por outro lado, a escola pode ser capaz de disseminar 

as ciências para um espectro mais amplo de indivíduos, uma vez que ela pode 

ser vista como um dos espaços mais democráticos de um país em que o sistema 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.iau.org/static/education/strategicplan_2010-2020.pdf>. 
Acesso em: 1 abr. 2015. 
2 Disponível em: 
 <http://www.mcti.gov.br/documents/10179/35540/Memorando+CT%26I+Brics+-
+2015.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2015. 

http://www.iau.org/static/education/strategicplan_2010-2020.pdf
http://www.mcti.gov.br/documents/10179/35540/Memorando+CT%26I+Brics+-+2015.pdf
http://www.mcti.gov.br/documents/10179/35540/Memorando+CT%26I+Brics+-+2015.pdf
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de ensino formal é obrigatório, já que todos os cidadãos passarão por ela. 

Talvez seja, então, na colaboração museu-escola que resida uma grande 

chance de alcançar um número maior de sujeitos expostos aos assuntos de 

cunho científico, sobretudo quando o museu, como espaço não formal de 

educação, proporcione esses estímulos por meio de ações continuadas. 

Colaborações do tipo museu-escola podem figurar o caminho mais eficaz para os 

esforços de popularização da ciência, e em especial da Astronomia, mas ainda 

estão longe de terem a possibilidade de implementação em todo território 

nacional, pois de acordo com o guia da Associação Brasileira de Centros e 

Museus de Ciência, o Brasil conta com apenas 268 espaços de popularização de 

ciência (ABCMC, 2015). 

Apesar do número de instituições ligadas a divulgação da ciência crescer 

a cada ano (em 2009, o Brasil contava com 190 instituições do tipo) a atual 

quantidade desses centros é irrisória frente ao número de municípios da 

federação (5.570 no total, segundo a Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais – MUNIC, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

em 2013). Os espaços considerados no guia da ABCMC compreendem museus 

de ciência, zoológicos, aquários, planetários, observatórios, jardins botânicos, 

parques e jardins zoobotânicos e estão concentrados, segundo a publicação, 

majoritariamente nas regiões sudeste (155, no total) e sul (44). Ou seja, as 

regiões que juntas abrangem maior extensão territorial no Brasil (norte, nordeste 

e centro-oeste) contam com apenas 69 centros responsáveis pela transmissão 

do conhecimento científico. 

Delegar a popularização da Astronomia a professores para que eles 

sejam os atores desse processo, apesar de ser uma boa estratégia, é com 

certeza, ainda, um grande desafio. Primeiro, porque os saberes de Astronomia 

são raramente abordados durante a formação inicial do professor (LANGHI, 

2009). São poucos os cursos universitários das licenciaturas em Ciências Exatas, 

Naturais e da Terra que ofertam a disciplina em sua grade curricular. O problema 

persiste até mesmo dentro de universidades que possuem curso de Licenciatura 

em Física. Em segundo lugar, a maioria das escolas não possuem laboratórios e 

recursos didáticos apropriados para trabalhar o conteúdo de Astronomia. Desta 

forma, os professores enfrentam uma série de dificuldades em relação ao ensino 

dessa ciência nas escolas, o que prejudica a inserção de atividades empíricas 

sobre o tema (NARDI e LANGHI, 2005). 
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Essas dificuldades desencadeiam a “insegurança e temor pessoal em 

relação ao tema”, mas também advém da falta de infraestrutura nas escolas e da 

“dificuldade em realizar visitas a observatórios e planetários”. Essa última ocorre 

tanto com os professores que trabalham no interior quanto com os que atuam 

nos grandes centros urbanos, pois, muitas vezes, as escolas não conseguem 

transporte para a realização de atividades de visitação fora do ambiente escolar. 

Além disso, a maioria das atividades de observação do céu é realizada no 

período vespertino ou noturno, quando planetas, constelações e aglomerados de 

estrelas estão visíveis para a observação. Esse último fator dificulta ainda mais o 

agendamento de grupos escolares aos espaços que promovem esse tipo de 

atividades. 

Ao debruçar-nos sobre este cenário, que: (1) é assimétrico quanto à 

distribuição de museus e centros de ciência pelo país; (2) requer a capacitação 

daqueles que poderiam ser os mais eficazes propagadores do conhecimento da 

Astronomia e (3) mesmo dentro dos grandes centros urbanos, onde esses dois 

problemas parecem ser um pouco menos drásticos, ainda existe um segmento 

da população que não tem internalizado o hábito de visitação de instituições 

culturais; percebemos que atividades de divulgação da ciência que vão para 

além dos muros dos museus e centros de ciência são extremamente necessárias 

e um compromisso que esses espaços devem firmar com a sociedade. 

A Coordenação de Educação em Ciências, CED, do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins, MAST, vem se empenhando em romper as barreiras de acesso ao 

ambiente não formal de educação, promovendo várias ações do tipo extramuros, em 

que todas elas, alguma componente de divulgação em Astronomia está inserida. 

Muitas dessas ações acontecem dentro da região metropolitana do Estado do Rio de 

Janeiro e tem como objetivo atingir um grande número de indivíduos, como é o caso 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Outras ações, por vezes, priorizam 

uma interação de maior duração e voltadas a grupos menores, percorrendo centenas 

de quilômetros em direção a outros estados do Brasil, e que chegam a cidades 

desprovidas de equipamentos culturais de natureza científica, como é o caso da 

participação expressiva dos profissionais da CED nos Encontros Regionais de 

Ensino de Astronomia.  

Além dessas ações, desde sua institucionalização, o MAST estabelece 

uma relação de colaboração contínua com professores do Ensino Fundamental e 

Médio. Essa tradicional ação é chamada de Encontro de Assessoria ao 
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Professor, EAP, e ocorre duas vezes ao mês, quando os professores visitam os 

espaços do Museu e conhecem a proposta pedagógica da Visita Escolar 

Programada, VEP, que é oferecida às escolas dos professores que frequentam 

esse encontro. Diversas concepções já balizaram essa atividade de visitação 

programada de escolas ao MAST, e sem dúvidas, de todas elas, foi com a 

criação deste momento de encontro entre os professores e os profissionais da 

CED, que resultados que atendessem tanto às expectativas das escolas e seus 

professores quanto às do MAST começaram a ser obtidos. Nesse sentido, a atual 

concepção da VEP é uma referência para a elaboração de outras ações da CED 

que desenvolvam qualquer tipo de cooperação entre o Museu, as escolas e os 

professores. 

Este artigo apresenta as atividades educativas do Museu de Astronomia 

e Ciências Afins, sob organização da CED, que fazem parte das iniciativas 

extramuros e que buscam ir ao encontro do público fora de sua sede. As 

atividades variam em seus objetivos e audiências, mas todas fazem parte de 

uma estratégia de ampliar as ações de popularização da Ciência, em especial da 

Astronomia levando o MAST até onde o povo está. 

 

2 - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Uma ação de popularização 

da Ciência e da Tecnologia em larga escala 

A pesquisa Percepção Pública da Ciência e Tecnologia no Brasil (MCTI, 

2010) mostrou que apenas 8% da população brasileira costuma visitar museus e 

centros de ciência. Portanto, a realização de grandes eventos de divulgação da 

ciência em locais de grande confluência de público deve ser encarada como uma 

estratégia a ser amplamente estimulada a fim de aproximar o cidadão comum da 

ciência e tecnologia desenvolvidas no país.  

Por meio de Decreto Presidencial de 09 de junho de 2004, instituiu-se a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do Brasil, sob a coordenação 

do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) e a colaboração de 

instituições de ensino e pesquisa e de entidades científicas e tecnológicas. O 

objetivo da SNCT é estabelecer um mecanismo de mobilização popular em torno 

da importância da Ciência, da Tecnologia (C&T) e suas aplicações, bem como 

contribuir para a popularização da ciência de forma mais integrada 

nacionalmente. 
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A cada ano é anunciado um tema central para a Semana a fim de 

promover, divulgar e debater os referidos assuntos, bem como temas correlatos à 

C&T em todo o Brasil. Diversas atividades acontecem por todo o país durante a 

SNCT: dias de portas abertas em instituições de pesquisa; feiras de ciência, 

concursos, oficinas, cursos e palestras; ida de cientistas às escolas; jornadas de 

iniciação científica; ciência itinerante; produção e distribuição de cartilhas, 

encartes e livros; exibição e produção de filmes e vídeos científicos; programas 

de divulgação em rádios e TVs sobre temas de ciência e tecnologia; atividades 

envolvendo ciência, cultura e arte etc. 

Essas atividades realizadas visam à participação da população em geral, 

principalmente crianças, jovens e adultos interessados em observar, 

experimentar, questionar, trocar ideias, aprender, se divertir, tendo por base 

conhecimentos de C&T, bem como chamar a atenção para a importância da C&T 

para a vida de cada um e para o desenvolvimento do país como um todo, assim 

como contribuir para que a população possa conhecer e discutir os resultados, a 

relevância e o impacto das pesquisas científicas e tecnológicas e suas 

aplicações.  

Depois de 2008, o MAST assumiu o papel de secretaria–executiva dos 

Eventos Integrados da SNCT no Rio de Janeiro, além de estar à frente da 

coordenação geral do evento e também integrar a comissão da SNCT no estado 

do Rio de Janeiro. 

Com recursos do MCTI, os Eventos Integrados promovem a divulgação e 

popularização da ciência por meio da realização de eventos em distintas regiões 

do município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense: na zona sul (Polo 

Jardim Botânico e Polo Gávea), na zona oeste (Polo Campo Grande), zona norte 

(Polo São Cristóvão e Polo Madureira) e Baixada Fluminense (Polo Mesquista). A 

secretaria-executiva faz o levantamento das necessidades básicas de 

infraestrutura das instituições, o que permite a definição da demanda geral a ser 

contratada. 

As instituições participantes nos Eventos Integrados são os institutos de 

pesquisa do MCTI, universidades públicas e particulares, escolas de ensino 

fundamental e médio, ONGs, prefeituras, secretarias de educação, de ciência e 

tecnologia, órgãos municipais e estaduais. Estas instituições realizam atividades 

como: exposições, palestras, shows de teatro, atividades interativas, oficinas, 

distribuição de material didático e de divulgação, etc. 
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Reuniões gerais com todas as instituições participantes dos Polos e com 

os membros da comissão organizadora para a montagem da rede de 

participantes são realizadas, assim como seminários de capacitação de 

professores e outros profissionais que são oferecidos para o alinhamento 

temático. 

De 2009 até 2014, um público estimado de cerca de 120 mil pessoas, 

entre estudantes e público geral, participaram dos Eventos Integrados no Rio de 

Janeiro3. 

O Planetário inflável digital, a observação do Sol e das manchas solares, 

o Brincando de matemático, os aparatos de energia limpa alternativa, o 

brincando com a ciência são exemplos de atividades que o MAST leva para a 

Semana como expositor, fornecendo recursos humano aos Polos, além da 

infraestrutura simplesmente. 

 

3 - Museu vai à Praia e Museu vai à Feira – Oportunidade de conhecimento e 

entretenimento num só lugar 

Desenvolvido nos primeiros anos de existência do MAST, o projeto O 

Museu vai à Praia, não só divulgou o então jovem Museu, como também levou 

para o público praiano de final de semana as atividades de divulgação da ciência. 

Suas primeiras edições ocorreram em 1987, 1988 e 1989 e tiveram boa 

aceitação junto às pessoas que em seu momento de lazer, e muitas vezes, a 

única oportunidade de uma família no final de semana, tiveram contato com 

conteúdos de ciência através de aparatos interativos, instrumentos científicos e 

atividades de mediação. 

O Museu vai à Praia voltou a acontecer em 2012, em quatro praias da 

cidade do Rio de Janeiro, em quatro finais de semana consecutivos. Além das 

atividades do MAST, o evento também contou com a participação do Museu 

Nacional, Espaço Ciência InterAtiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, 

e da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, 

que também participaram com atividades de divulgação. Em 2013 e 2014 o 

projeto se repetiu, com esse mesmo formato, nas praias de Niterói. 

                                                 
3 Relatório Anual do Termo de Compromisso de Gestão. Disponível em: 

<http://www.mast.br/relatorios_instituicao.html>. 

http://www.mast.br/relatorios_instituicao.html
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Nessas três últimas edições, quase 20 mil pessoas puderam se divertir e 

ao mesmo tempo ter sua curiosidade despertada para a ciência através de 

atividades lúdicas ali apresentadas. 

Além de dar visibilidade ao Museu, e às instituições parceiras, para a 

CED este contexto é um importante laboratório para as práticas e concepção do 

conceito de mediação (FALCÃO et al., 2013).  

No mesmo ano da reedição d’O Museu vai à Praia (2012) a CED 

concebeu mais um projeto visando divulgar a instituição e ampliar o seu público, 

aproveitando-se da grande quantidade de visitantes do seu “vizinho”, o Centro 

Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, ou popularmente conhecido 

como Feira de São Cristóvão, que recebe mensalmente cerca de 300 mil 

visitantes, segundo dados da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.  

O projeto O Museu vai à Feira levou para a entrada da Feira de São 

Cristóvão uma tenda de 100 m2 repleta de aparatos interativos de Ciência e 

Matemática, além de um planetário digital. Durante os dias 30 de novembro, 1º e 

2 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo, respectivamente) os 

frequentadores do Centro foram surpreendidos com as atividades mediadas de 

divulgação da ciência com que se depararam enquanto iam para o seu lazer, 

diversão ou trabalho. 

No final de semana do Museu vai à Feira, transporte era oferecido para 

que os participantes do evento pudessem ir conhecer o campus do MAST 

através de visitas orientadas por mediadores, trazendo também um caráter de 

“itinerância reversa” ao projeto. A maioria das pessoas que utilizou esse 

transporte visitou o Museu pela primeira vez, o que já justificou o projeto. Este 

mesmo transporte também levava os visitantes espontâneos do MAST à tenda 

montada na Feira. 

A parceria com a Associação dos Feirantes do Centro Luiz Gonzaga de 

Tradições Nordestinas propiciou que O Museu vai à Feira pudesse ser repetido, 

nos mesmos moldes, nos anos seguintes, 2013 e 2014, atingindo cerca de 8.500 

pessoas nesses três anos de projeto. 
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4 - Encontros Regionais de Ensino de Astronomia – Uma ação sistemática 

de nível nacional para a capacitação de professores em Astronomia 

Autores diversos já discorreram sobre o quão resumido são os conteúdos 

de Astronomia ensinados nos níveis Fundamental e Médio (LEITE e HOUSOME, 

2007) e outros apontaram o quão cheio de erros conceituais ou imprecisões 

estão os livros didáticos utilizados pelos professores (CANALLE, 1997; LANGHI, 

2007). 

Nesse contexto, o Prof. Dr. João Batista Canalle (Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro) e o Prof. Dr. Jaime Fernando Villas da Rocha (Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro) instituíram, durante as comemorações do 

Ano Internacional da Astronomia (AIA2009), um programa de capacitação 

itinerante de professores, chamado Encontro Regional de Ensino de Astronomia, 

EREA, o qual persiste nos dias d e hoje e cujo objetivo geral é ajudar na 

capacitação dos professores responsáveis pelo ensino dos conteúdos de 

Astronomia, Ciências, Geografia e Física. 

O EREA também tem como objetivos específicos: (1) promover a 

capacitação de professores do Ensino Fundamental e Médio; (2) aproximar os 

professores dos astrônomos profissionais e amadores da região; (3) apresentar 

métodos práticos de Ensino de Astronomia e Astronáutica por meio da realização 

de oficinas; (4) doar aos participantes materiais didáticos de Ensino de 

Astronomia; (5) doar lunetas (Galileoscópios) às escolas participantes nos 

eventos; (6) capacitar os professores para as observações astronômicas. Além 

disso: (7) promover exposição no formato de painéis de relatos de trabalhos de 

Ensino e de Astronomia e Astronáutica realizados em escolas e comunidades; (8) 

criar incentivos para que professores e estudantes sejam motivados à busca 

constante pelo conhecimento e construção do saber; (9) divulgar e incentivar por 

meio dos professores a participação dos estudantes na OBA. 

Durante os EREA, os professores assistem também a palestras com 

astrônomos e pesquisadores convidados de diversas instituições de ensino e 

pesquisa do Brasil, sempre sobre temas atuais e de Astronomia básica.  

O que difere os EREA dos cursos de formação continuada de 

professores é a sua grande ênfase às oficinas. São elas: (1) montagem de 

Galileoscópios e orientação para seu uso; (2) comparação entre o tamanho dos 

planetas e o Sol, em duas e três dimensões; (3) estações do ano, fases da Lua e 

http://www.uerj.br/
http://www.uerj.br/
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eclipses; (4) observação do Sol em filtro H-alfa; (5) distâncias dos planetas ao 

Sol; (6) representação teatral das órbitas dos planetas; (7) construção de 

foguetes com garrafas PET e suas bases de lançamentos; (8) lançamento de 

foguetes; (9) planisfério celeste; (10) construção de relógios de Sol; (11) 

desenhando as órbitas dos planetas; (12) Astro-rummikub e astro-Twister e a 

nova classificação do Sistema Solar; (13) produção de Astro-jogos; (14) 

determinação do diâmetro do Sol; (15) uso do programa Stellarium; (16) 

reconhecimento do céu a olho nu; (17) capacitação para observações noturnas; 

(18) movimento aparente do Sol e; (19) sessões de planetário. 

Essas oficinas têm custo baixíssimo, ou zero, para os professores. Os 

materiais utilizados são fornecidos pela organização local, normalmente as 

Secretarias de Educação, em conjunto com a organização dos EREA. Em muitas 

oficinas os professores constroem seus próprios kits e são capacitados quanto a 

melhor maneira de utilizá-los didaticamente. Ao aprender a montar aparatos e 

modelos didáticos o professor também aprende como repará-los e substituir suas 

partes, quando necessário, diferentemente de um kit comercial. Além disso, 

como cada participante termina o Encontro com seu kit pronto, isso facilita a 

aplicação imediata em sala de aula. 

Desde setembro de 2009, quando foi realizado o 1º EREA, em Foz do 

Iguaçu, no Paraná, até maio de 2015, foram realizados 57 Encontros. Com 

aproximadamente 120 participantes por evento, estima-se que, até agora, cerca 

de 6.800 professores de todo país tiveram oportunidade de uma formação 

continuada efetiva. Segundo Paulo Bretones, “no que se refere à formação de 

professores, os EREA têm sido um marco histórico em nosso país, dando 

oportunidade aos docentes, ainda que localmente e em termos regionais, no que 

diz respeito a conteúdos e métodos para o ensino de Astronomia”4. 

A Coordenação de Educação em Ciências do MAST apoia os EREA 

desde 2011, quando enviou um bolsista para integrar a equipe de palestrantes e 

oficineiros do 18º EREA, em Ponta Grossa, no Paraná. A partir de 2012, a CED 

tornou-se convidada permanente de todos os EREA e, desde então, até a 

presente data, já participou de 36 deles. 

 

                                                 
4 BRETONES, P. S. Encontro Regional de Ensino de Astronomia – Apresentação. (s/d) 

Disponível em: <http://web-01.ufscar.br/erea/>.  Acesso em: 16 jun. 2015. 

http://web-01.ufscar.br/erea/
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Figura 01 - Imagem do grupo de professores após a oficina de ‘estações do ano, fases da 
Lua e eclipses’ (OBA, 2014). 

 

 

Figura 02: Imagem de outro grupo de professores após a oficina ‘comparação entre o 
tamanho dos planetas e o Sol’, em três dimensões (OBA, 2014). 
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5 - Projeto Olhai pro Céu – Uma atenção especial aos professores do 

Estado do Rio de Janeiro 

O projeto Olhai pro Céu surgiu da necessidade de capacitar professores 

de escolas do interior do Estado do Rio de Janeiro que receberam doações de 

telescópios Dobsonianos para observação do céu noturno. As doações 

ocorreram em virtude da 6ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, 

IOAA, realizada em agosto de 2012 nas cidades de Vassouras e Barra do Piraí. 

Depois de utilizados nas provas observacionais da Olimpíada, 19 telescópios 

foram ofertados às escolas das cidades sede e vizinhas que enviaram 

professores para um curso de capacitação, que ocorreu ainda no âmbito da 

competição astronômica. 

Esta foi a primeira vez que uma olimpíada internacional científica foi 

realizada na América Latina e o MAST foi a principal instituição promotora do 

evento. 

Cerca de seis meses depois da realização da competição, foi constatado 

que, como já apontado por diversas pesquisas de ensino em Astronomia, os 

professores destas escolas tinham dificuldades para realizar atividades 

extraclasses relacionadas ao tema, como por exemplo, a realização da 

observação do céu, devido a pouca experiência no manuseio dos telescópios. 

Além disso, o turno de trabalho dos professores na maioria das escolas era 

diurno, o que inviabilizava o uso dos telescópios, pois eles não eram apropriados 

para a observação solar.  

Estas constatações alimentaram a ideia de criação de um projeto que 

pudesse minimizar as dificuldades desses professores, e que dispusesse tanto 

de ações voltadas para a capacitação docente por meio de cursos de 

aperfeiçoamento em Astronomia, mas também, de um material educativo 

direcionado à realização de atividades diurnas, período escolar em que a maioria 

dos professores e alunos frequentam a escola. A este projeto, que nasceu em 

2013, em cooperação com o Observatório Nacional, ON, e que aos poucos foi 

ganhando dimensões e linhas de atuação mais amplas, chamamos Olhai pro 

Céu. 

A primeira ação do Olhai pro Céu ocorreu em abril de 2013, quando foi 

realizado o I Encontro Astronômico de Educadores, em Vassouras, voltado para 

a uma nova capacitação do uso dos telescópios doados na época da IOAA. A 
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ideia era acompanhar de perto as atividades já desenvolvidas pelos professores 

com os seus estudantes e auxiliá-los no que fosse possível. Através dessas 

atividades desejava-se que o entusiasmo fosse o promotor da aprendizagem e 

do interesse pelas ciências.  

O II Encontro Astronômico de Educadores ocorreu em junho do mesmo 

ano, em Paracambi. Neste encontro, além das oficinas que foram oferecidas 

durante o primeiro encontro, foram promovidas outras, no estilo dos EREA, onde 

os kits que são construídos pelos professores durante a realização das oficinas, 

estão prontos para serem usados em sala de aula. O grande interesse dos 

educadores da região motivou alguns eventos públicos de observação do céu 

com os telescópios doados durante a IOAA e a realização dos encontros de 

números III e IV nas cidades de Piraí e Barra do Piraí, respectivamente. 

Em 2014, uma nova etapa do projeto começou a ser financiada pela 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro, FAPERJ, o que possibilitou a elaboração do material que tratasse de 

temas relacionados à Astronomia para uso exclusivo diurno, e que visou 

aproximar as ações educativas da CED das práticas dos professores no ensino 

formal. Optou-se então, por desenvolver um material que ficasse disponível para 

empréstimo no próprio MAST, seguindo como exemplo alguns projetos de 

concessão de material de apoio bem-sucedidos, coordenados por setores 

educativos de outros museus, como é o caso do Museu Nacional5, Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e a Pinacoteca do Estado 

de São Paulo6. 

Quando o material desenvolvido tornou-se disponível para o empréstimo, 

o projeto Olhai pro Céu passou a ter uma linha de atuação na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, sendo chamado de projeto Olhai pro Céu 

Carioca. Os Encontros de Astronômicos de Educadores no interior do estado 

continuaram a ser desenvolvidos, e a esta linha de atuação chamamos de Olhai 

pro Céu RJ. 

O projeto Olhai pro Céu Carioca trabalha com o material de empréstimo 

contendo um telescópio solar (acompanhado de um manual de auxílio para a 

                                                 
5 Mais informações em: <https://saemuseunacional.wordpress.com/material-de-emprestimo/>. 
6 Mais informações em: 
<http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-
pt/default.aspx?mn=591&c=1052&s=0&friendly=professores>.  

https://saemuseunacional.wordpress.com/material-de-emprestimo/
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=591&c=1052&s=0&friendly=professores
http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=591&c=1052&s=0&friendly=professores
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montagem e vídeo desenvolvidos pela equipe da CED), uma apostila com 

oficinas práticas sobre Astronomia, um projetor multimídia, filtros de soldador 

para a observação segura do Sol, cartas do Sol, entre outros aparatos educativos 

compilados no que foi chamado de AstroKit, o qual a CED dispõe de três 

unidades. O AstroKit visa facilitar ao professor de escolas da região 

metropolitana a inserção de temas astronômicos em sala de aula, onde a 

observação do céu noturno é poluída pela luz da cidade e a realização de 

atividades noturnas na escola é um fator complicador. O projeto Olhai pro Céu RJ 

continua no mesmo formato, trabalhando com telescópios noturnos e os 

encontros no interior do Estado, que são agendados em parceria com as 

Secretarias de Educação locais. 

Para participar do projeto Olhai pro Céu Carioca e retirar o AstroKit, a 

escola a qual o professor trabalha, deve firmar um termo de responsabilidade 

pela retirada do material. Uma vez que a documentação é aprovada, a inscrição 

do professor no projeto é oficializada, e o mesmo participa do Encontro de 

Capacitação para Professores, ECAP, que tem por finalidade instruir o professor 

para o uso do kit e, sobretudo, para o manuseio do telescópio. O Encontro é 

realizado no MAST uma vez ao mês, e sua concepção é fortemente baseada nos 

EAPs promovidos pela CED. Após a participação no ECAP, o professor retira o 

material e tem direito de permanecer com ele por dez dias corridos, pois cada kit 

é retirado duas vezes ao mês por instituições diferentes. No ato da devolução do 

AstroKit, os professores que preencheram o questionário de avaliação desse 

material, ganham um certificado de participação, um filtro solar de mão e outros 

brindes do MAST. 

Os protótipos do AstroKit entraram em fase de experimentação em 

outubro de 2014, quando contamos com a colaboração de professores já 

parceiros em atividades da CED para testá-los. Entretanto, foi somente em 

março de 2015 que foram realizados os primeiros empréstimos através de um 

processo de inscrição on-line, feitos através da página do projeto7. 

Através dos depoimentos dos professores que usaram esse material e 

dos seus registros feitos nos questionários de avaliação, percebeu-se 

imediatamente que os professores que usam o kit tem um grande potencial para 

se tornarem agentes multiplicadores de ações de divulgação da Astronomia. Os 

                                                 
7 Página oficial do projeto: <http://on.br/coaa/olhai-pro-ceu/>. 

http://on.br/coaa/olhai-pro-ceu/
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primeiros testemunhos do uso do material relatam sobre: (1) a capacitação por 

parte dos professores responsáveis pela retirada do kit a grupos de estudantes, 

escoteiros ou ainda outros professores, para que esses atuassem como 

mediadores em outros eventos escolares que não em sala de aula; (2) a 

capacitação por parte dos professores responsáveis pela retirada do kit a grupos 

participantes da OBA (estudantes e professores); (3) o uso do AstroKit em feiras 

de ciências, (4) o uso do material em escolas de inclusão e (5) sugestões de 

novas propostas de cooperação entre os professores e o Museu. Os 

testemunhos também apontam para um número de sujeitos expostos a essas 

atividades de divulgação bastante maior que o esperado. 

Esses primeiros desdobramentos indicam que o AstroKit tem a 

potencialidade de proporcionar autonomia ao professor, para que ele usufrua do 

material como melhor lhe convier, tornando-se assim um ator independente na 

divulgação da Astronomia. Este cenário traz muitas expectativas sobre essa nova 

forma de cooperação entre o MAST e as escolas, que vêm sendo analisadas sob 

uma metodologia mais sistemática no âmbito do projeto de pesquisa da CED Um 

Olhar para o Ensino de Astronomia no Brasil – A Divulgação da Astronomia na 

Cooperação Museu-Escola. 

 

 
 

Figura 03 - Imagem do grupo de escoteiros sendo capacitados para o uso do AstroKit pela 
professora inscrita no Projeto Olhai pro Céu Carioca (Jeane de Fátima M. Branco, 2015). 
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Figura 04: imagem de um membro do grupo de escoteiros, então capacitado pela professora, 
mediando a observação do Sol na mesma data (Jeane de Fátima M. Branco, 2015). 

 

6 - GalileoMobile – Ampliando as ações de divulgação da ciência para além 

das fronteiras geográficas 

O GalileoMobile8 é um programa internacional, itinerante, de divulgação 

em ciências e sem fins lucrativos que leva a Astronomia a crianças, 

adolescentes, professores e moradores de comunidades de difícil acesso que 

residem em diferentes partes do globo. O programa atua, portanto, em lugares 

com pouco ou nenhum acesso a programas de divulgação em ciências que são 

previamente selecionados pelos integrantes da equipe. O programa ainda 

promove a integração cultural entre as pessoas de diferentes partes do globo, 

celebrando a troca de conhecimento entre a Astronomia moderna e o saberes 

tradicionais do cosmos. Com o lema de “unidade sob o mesmo céu”, a cada 

protejo executado pelos integrantes do programa, um produto é gerado. O 

produto é posteriormente distribuído gratuitamente pela internet. Os produtos 

                                                 
8 Página oficial do programa: <http://www.galileo-mobile.org/>. 

http://www.galileo-mobile.org/
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GalileoMobile buscam despertar a consciência para a diversidade cultural 

humana e também incentivar ações de ciência móvel similares. A equipe é 

composta por astrônomos profissionais, comunicadores de ciência e educadores 

oriundos de vários países, que dedicam parte do seu tempo para trabalhar como 

voluntários na iniciativa.  

O GalileoMobile teve início no final de 2008, voltado para as 

comemorações do Ano Internacional da Astronomia, para o qual foi denominado 

Projeto Especial dentre as atividades do AIA2009. Naquele ano, GalileoMobile 

realizou o seu primeiro projeto itinerante que durou dois meses, levando 

atividades sobre a Astronomia a 3.000 estudantes e professores, visitando cerca 

de 33 escolas rurais do Chile, Bolívia e Peru, e doando um telescópio e material 

didático a cada uma delas. O produto desse projeto foi um documentário 

intitulado Bajo el mismo Cielo. 

Atualmente, o GalileoMobile está organizado para continuar os esforços 

empreendidos durante o AIA2009 e conta com o apoio do projeto European 

Universe Awareness (EU-UNAWE) sediado na Universidade de Leiden, na 

Holanda; tendo suas oficinas de capacitação oferecidas a professores 

endossadas pelo Galileo Teacher Training Programme do Núcleo Interactivo de 

Astronomia de Portugal; e suas oficinas direcionadas a portadores de deficiência 

visual idealizadas e cedidas por pesquisadores da Universidade de Valência na 

Espanha no contexto do projeto A Touch of Universe (ATU).  

Depois do projeto concebido em 2009, o GalileoMobile realizou outras 

expedições educativas itinerantes, alcançando cerca de 11.000 estudantes e 

centenas de professores da Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Índia, Peru e 

Uganda.  

O MAST passou a fazer parte dessa iniciativa em 2013, quando apoiou a 

participação de uma pesquisadora da CED, também integrante do programa 

GalileoMobile, no projeto itinerante à Uganda, com duração de três semanas, o 

qual foi intitulado Sharing Astronomy in the Land of Beauty. Esse projeto 

trabalhou com cerca de 4.400 estudantes de cinco escolas diferentes e 

promoveu oficinas de aperfeiçoamento em Astronomia para mais de 100 

professores. Além disso, a participação da CED se estendeu na apresentação de 

uma palestra sobre temas astronômicos durante o encontro Engaging Young 

People in Science and Technology em Kampala, que contou com participação de 

estudantes de diversas escolas desse país além de cientistas ugandeses, de 
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Ruanda, Burundi, Etiópia, Quênia, Egito, Malawi e Camarões, que à época, 

estavam em processo de implementação da ação Café Scientifique9 em seus 

países, inspirando-se no modelo bem-sucedido de “Café” que ocorre em Uganda. 

Em 2014, o programa GalileoMobile realizou o projeto Brasil-Bolívia 

(BraBo) – Astronomia na Amazônia, com financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, sob coordenação da pesquisadora da CED 

ligada ao projeto e tendo o MAST com instituição promotora do projeto. 

Durante cinco semanas dos meses de julho e agosto de 2014, a equipe 

de astrônomos e educadores do projeto GalileoMobile BraBo, colaboradores 

locais e dois produtores de cinema, visitaram escolas regulares, indígenas, de 

ensino técnico e de apoio à portadores de deficiência visual, oferecendo 

atividades de divulgação em Astronomia a estudantes; capacitação sobre essa 

temática a docentes e alunos de graduação das licenciaturas em Ciências; 

observações do céu e atividades do tipo cineclub para o público leigo.  

O projeto BraBo visitou a província de Pando na Bolívia e os estados de 

Rondônia e Acre, percorrendo cerca de 4.210 km e atingindo um público de 

3.100 estudantes, 600 professores e estudantes de graduação das licenciaturas 

e 400 moradores locais. Cerca de 20 instituições foram visitadas pelo projeto, e 

cada uma delas recebeu um kit contendo material educativo, um globo inflável do 

tipo Earthball, um Galileoscópio e um tripé. Entretanto, por conta dos cursos de 

capacitação para professores que foram abertos a todos educadores, mais de 85 

escolas foram indiretamente beneficiadas. Uma rede de 236 pessoas foi 

envolvida na execução do projeto, o qual foi documentado no filme Ano-Luz, que 

estreou em maio de 2015, no MAST, durante as comemorações da Semana de 

Museus. 

O projeto foi encerrado com o encontro Reflexões e trocas de 

experiência de divulgação da ciência em locais de difícil acesso, realizado no 

MAST em 27 de agosto de 2014, que contou com os pesquisadores brasileiros e 

estrangeiros que participaram do projeto BraBo, bolsistas da CED que atuaram 

                                                 
9 O Café Scientifique é uma rede mundial dedicada à discussão de temas de ciência com 
o público leigo. Em Uganda, o “Café” foi iniciado por Patrice Mawa, pesquisador do Virus 
Research Institute, em julho de 2007. Em 2013, quando o GalileoMobile visitou o país, era 
coordenado por Duncan Dallas e Betty Kituyi. O Uganda Café Scientifique foi o principal 
patrocinador do projeto Sharing Astronomy in the Land of Beauty e o organizador do 
encontro Engaging Young People in Science and Technology. 
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como mediadores na Reunião Especial da Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência em 201310, ocorrida em Alcântara no Maranhão, e com os 

idealizadores do projeto Ciência Móvel, do Museu da Vida. 
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