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Introdução

O interesse por temas sobre Astronomia, eventualmente, tem sido 
despertado, principalmente quando ocorrem fenômenos astronômicos ou 
descobertas sobre o cosmo que interessam à divulgação midiática. Porém, 
ainda se preserva, no íntimo humano, o desejo e a necessidade de ampliar 
seus limites do saber, abrangendo lugares tão distantes quanto os limites 
do cosmo. Neste sentido, os locais que trabalham com os objetivos da edu-
cação não formal em Astronomia – observatórios, planetários e clubes de 
astronomia – podem apresentar um potencial ainda pouco explorado em 
nosso país.

O aumento das pesquisas na área de educação não formal, embora em 
quantidade relativamente reduzida no Brasil, deve-se ao crescimento do 
movimento de divulgação científi ca nos últimos anos, inclusive no Bra-
sil, que vem contribuindo para o movimento de alfabetização científi ca, 
segundo Marandino et al. (2004). Por isso, essa autora alerta para a ne-
cessidade de se discutir as formas e as estratégias pela qual a divulgação 
científi ca vem ocorrendo fora do espaço escolar, o que tem produzido um 
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crescimento no volume de pesquisas na área de educação em ciências ex-
traescolar. Museus de ciências e locais semelhantes (incluindo planetários 
e observatórios astronômicos) têm sido lócus importante das investigações 
no campo do Ensino de Ciências, e vários trabalhos têm procurado discu-
tir os aspectos educativos desenvolvidos nesses espaços, incluindo fun-
damentações teóricas da área de formação de professores, como é o caso 
do estudo realizado por Jacobucci (2006) em onze instituições brasileiras 
de divulgação científi ca (centros e museus de Ciências), que mostrou as 
tendências de seus 14 programas de formação (cursos de curta duração e 
programas efetivos de formação continuada mais longos): eles estão cada 
vez mais baseados na refl exão sobre a prática, na autonomia docente e na 
compreensão dos problemas educacionais em um contexto sociopolítico e 
histórico mais amplo. Os programas de formação oferecidos por essas insti-
tuições apresentam o predomínio de dois modelos diferentes de formação: o 
prático-refl exivo e o emancipatório-político. Seis desses programas se en-
quadram no modelo prático-refl exivo, fundamentado na linha da episte-
mologia da prática em que o professor aprende com a própria prática e é 
visto como um indivíduo capaz de pensar sobre as ações pedagógicas que 
realiza (Tardif, 2004; Schön, 1983; Zeichner, 1993). O modelo emancipató-
rio-político focaliza a possibilidade de autonomia do professor e sua capaci-
dade de se tornar crítico em relação ao próprio trabalho e ao mundo. Outros 
seis programas analisados se enquadram no modelo clássico ou tradicional 
de ensino.

Mas como defi nimos a educação não formal? Com caráter sempre co-
letivo (Gohn, 1999), esta tipologia de educação envolve práticas educati-
vas fora do ambiente escolar, sem a obrigatoriedade legislativa, nas quais 
o indivíduo experimenta a liberdade de escolher métodos e conteúdos de 
aprendizagem (Chagas, 1993). Alguns exemplos de locais que oferecem a 
educação não formal são: museus, meios de comunicação, agências formati-
vas para grupos sociais específi cos, organizações profi ssionais, instituições 
não convencionais de educação que organizam eventos tais como cursos li-
vres, feiras e encontros (Silva e Carneiro, 2006; Libâneo, 2005). 

No entanto, a educação não formal também não está livre de um deter-
minado grau de intencionalidade e sistematização. Embora a educação não 
formal venha ganhando nova caracterização – pois, de acordo com Maran-
dino et al. (2004), há a falta de consenso na literatura nacional na defi nição 
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deste termo –, podemos considerar de modo sintético, neste texto, que esse 
tipo de educação se caracteriza por qualquer atividade organizada fora do 
sistema formal de educação. No caso específi co dos objetivos deste capí-
tulo, os planetários, observatórios astronômicos e clubes de astrônomos 
amadores, que oferecem tais atividades, podem ser incluídos na listagem de 
estabelecimentos de educação não formal em Astronomia, cujas potenciali-
dades formativas serão brevemente consideradas neste texto.

Observatórios astronômicos

Os observatórios astronômicos constituem-se em locais destinados 
à pesquisa científi ca (observatórios profi ssionais), ao ensino e divulgação 
(observatórios públicos, didáticos ou alguns ligados a universidades) e à 
prática amadora ou hobby (observatórios particulares). Normalmente, são 
construídos em locais de maiores altitudes e afastados dos grandes centros 
urbanos, amenizando a poluição luminosa e ganhando campo de visão do 
céu. Suas atividades observacionais na luz visível dependem das condições 
atmosféricas locais, mas geralmente há trabalhos alternativos durante noi-
tes totalmente nubladas ou chuvosas. 

A maioria dos observatórios públicos e de universidades oferece cur-
sos de curta duração em Astronomia para professores e ao público, abrindo 
suas dependências para visitações, além de desenvolver trabalhos sérios na 
área da Astronomia Observacional. No Brasil, a maioria dos observatórios 
com características amadoras participa os seus resultados com uma rede 
virtual nacional, a Rede de Astronomia Observacional (REA), socializando 
e sistematizando os dados levantados.

Segundo Dyson (1992), o local de trabalho dos astrônomos também 
é alvo de peregrinação de membros do público interessado, que vão às 
montanhas em busca de belezas naturais e que observam o céu com visão 
apreciativa de beleza natural, apreciando-o cada vez mais à medida que au-
menta o seu conhecimento sobre Astronomia. Assim, conforme este autor, 
enquanto os astrônomos se derem ao trabalho de partilhar o seu trabalho 
com o público, este providenciará que o trabalho deles continue.

Por exemplo, em uma pesquisa a respeito da importância da refl exão 
sobre a prática de ensino durante a formação inicial, Baptista (2003) en-



228 ROBERTO NARDI

caminha futuros professores a discutirem a importância das atividades de 
observatórios e planetários localizados na comunidade local, permitindo 
aos aprendizes uma maior facilidade em estudar de perto os corpos celestes, 
observando o céu real no observatório, e o céu artifi cial no planetário por 
meio da simulação do posicionamento das estrelas, conhecendo mais sobre 
a história da Astronomia. Tais locais possuem a função de atuar como um 
centro de pesquisa, difusão e ensino no campo das ciências astronômicas, 
astrofísicas, atmosféricas e sensoriamento remoto, desenvolvendo ativida-
des com professores e estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Su-
perior, destacando-se as observações astronômicas ao vivo, aulas, cursos, 
palestras e projeções de vídeo (Baptista, 2003).

Planetários

Os planetários, por sua vez, diferenciam-se dos observatórios sob mui-
tos aspectos. Um deles é que não dependem das condições climáticas do 
céu para funcionar, pois o céu que se visualiza nesses estabelecimentos não 
é real, mas uma projeção mediante um sistema óptico associado a uma se-
quência de apresentação gravada, ou ao vivo, reproduzida em amplifi ca-
dores de som, com ou sem efeitos musicais e sonoros. As apresentações de 
planetários independem também do local onde são instalados, pois o “céu” 
observado é o resultado de projeções de imagens em uma cúpula interna 
(anteparo) envolvendo 180° de sua área superior interna, portanto, em uma 
semiesfera (180° x 360°), em uma espécie de cinema 360°. 

Os planetários são amplamente utilizados em diversos países e consti-
tuem-se em espaços de ensino, divulgação e cultura científi ca, proporcio-
nando apresentações e aulas práticas sobre o Universo para escolas, alunos, 
professores e público, debaixo de um céu artifi cialmente estrelado, com 
abordagens de uma variedade de temas científi cos, reproduzindo a aparên-
cia do céu em qualquer época do passado ou futuro e conforme observado 
em qualquer lugar do planeta. 

Os visitantes são acomodados sentados em poltronas inclinadas de 
modo a observar o “céu” artifi cialmente projetado na superfície interna da 
cúpula, com imagens estáticas e em movimento, de modo a criar situações 
de ensino-aprendizagem, ao mesmo tempo em que ocorrem intervenções 
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que procuram despertar a curiosidade científi ca e a mobilização para a 
conscientização ambiental planetária mediante o uso de estratégias de mo-
tivação durante as sessões em uma combinação de efeitos sonoros e visuais. 
Utilizando os recursos digitais, sonoros e de computação gráfi ca do plane-
tário, é possível explorar virtualmente os corpos do sistema solar (planetas, 
luas, cometas, asteroides etc.); investigar outras estrelas, nebulosas, aglo-
merados estelares e galáxias; estudar constelações atuais, antigas ou de ou-
tras culturas e nações; viajar para outras localidades na superfície da Terra e 
verifi car o céu de outros países; simular o pouso em outros corpos celestes; 
criar fenômenos astronômicos, como eclipses solares e lunares, chuvas de 
meteoros, ocultações, fases da Lua, estações do ano, crepúsculos etc. 

Além da Astronomia, os recursos didáticos de um planetário dessa na-
tureza interagem o visitante ou aluno com as demais áreas do saber, pro-
movendo a interdisciplinaridade, tais como o Meio Ambiente, Biologia, 
Matemática, Poesia, Literatura, Mitologia, História, Artes, Estudos So-
ciais, e calendários, mostrando na cúpula as relações entre cultura e céu, as 
diferentes crenças de povos primitivos e a visualização distinta que tinham 
do céu em diversos locais da superfície terrestre, desenvolvendo discussões 
sobre as diferentes maneiras de contar o tempo conforme as diferentes so-
ciedades humanas e suas relações com o movimento da esfera celeste e dos 
astros localmente visíveis, e muitos outros exemplos de oportunidades de 
recursos utilizáveis a fi m de se enriquecer os conteúdos escolares (Curran, 
1990). Desta maneira, conforme Szostak (1990), os alunos acabam sendo 
muito motivados por visitarem um planetário.

Por promoverem um ensino motivador, os planetários procuram trans-
formar o ato de aprender em momentos marcantes, gerando algum tipo 
de prazer. Conforme Pietrocola (2005), esses conhecimentos marcantes, e 
que nos acompanham durante toda a vida, são aqueles que cumprem dois 
requisitos fundamentais: são úteis e geram algum tipo de prazer. Seguin-
do esse raciocínio, os conhecimentos científi cos, incluindo a Astronomia, 
tentam ser trabalhados nos planetários de tal modo que os alunos derivem 
sensações e sentimentos de prazer em aprendê-los, gerando motivações in-
trínsecas (Sansone e Harackiewicz, 2000; Deci e Ryan, 1985; Harter, 1981; 
Lepper, Corpus e Iyengar, 2005) e despertando sua curiosidade e interesse 
científi cos, mesmo que tais conhecimentos não aparentem, aos estudantes, 
ter alguma utilidade prática para o momento. 
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De fato, a ação motivadora desses ambientes não escolares de ensino 
pode oferecer situações de aprendizagem que geram interesse por parte 
dos alunos. Refl etindo sobre o papel da motivação no ensino de conteú-
dos, Guimarães e Boruchovitch (2004) discutem as implicações da Teoria 
da Autodeterminação, proposta com o objetivo de compreender os compo-
nentes da motivação intrínseca e extrínseca e os fatores relacionados com a 
sua promoção, ainda pouco difundida no Brasil. Sob o ponto de vista des-
sa teoria, três necessidades psicológicas inatas e subjacentes à motivação 
intrínseca são necessárias: a necessidade de autonomia, a necessidade de 
competência, e a necessidade de pertencer ou de estabelecer vínculos. Deste 
modo, a motivação intrínseca do estudante não resulta de treino ou de ins-
trução, mas pode ser infl uenciada principalmente pelas ações do professor 
na escola ou da pessoa que assume o papel de instrutor ou educador em 
ambientes não escolares. Por outro lado, embora o seu estilo motivacional 
de ensinar seja considerado uma característica vinculada à personalidade, 
este é também vulnerável a fatores sociocontextuais, como, por exemplo, 
o número de alunos em sala de aula, o tempo de experiência no magistério, o 
gênero, a idade, as interações com a direção da escola, as concepções ideoló-
gicas, a interação com seus alunos, entre outros (Guimarães e Boruchovitch, 
2004).

Porém, além do aspecto motivacional, os planetários, para Curran 
(1990), apresentam outra função: o ensino. E, segundo Barrio (2007), es-
ses estabelecimentos propõem uma fi nalidade dupla: a educação e a cultu-
ra científi ca. Para isso, eles podem dispor de apresentações com conteúdo 
científi co dotado de recursos modernos com uso de tecnologia avançada, 
tornando cada vez mais atraente a busca dessa fi nalidade proposta. No 
entanto, para o autor, embora o aspecto cultural tenha sido atingido pela 
maioria dos planetários brasileiros, a abordagem educativa ainda tem um 
longo caminho pela frente, pois a maioria dos planetários modernos parece 
ter sido concebida mais para lazer que para ensino e aprendizagem. Con-
tudo, o objetivo principal de um planetário deve ser o de educar nas dife-
rentes áreas do conhecimento a partir dos princípios astronômicos. De fato, 
o enorme potencial pedagógico de um equipamento como o planetário é 
amplamente reconhecido na área (Nogueira, Lottis e Loss, 2008), embora 
muitos nem saibam o que seja, de fato, um planetário, inclusive professores 
(Szostak, 1990).
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Por esta razão, os planetários deveriam representar a maior e mais efi -
ciente interface entre a Astronomia profi ssional e os professores (Franknoi, 
1990). Os planetários não deveriam funcionar apenas como momentos de 
lazer ou como rápidas sessões de cultura científi ca, mas também como par-
ceiros na formação continuada em ensino de Astronomia para os professo-
res dos Ensinos Fundamental e Médio, promovendo cursos, distribuição 
de materiais didáticos e o atendimento local e regional, dirigindo-se pes-
soalmente até as escolas, em uma somatória de esforços de modo a atingir 
todo o País. Porém, no Brasil, devido à quantidade reduzida dessas insti-
tuições de divulgação e ensino (há, atualmente, cerca de 30 planetários fi xos 
em funcionamento em todo o território nacional), a prática dessas ativida-
des parece estar distante de nossa realidade, apesar de alguns planetários 
brasileiros promoverem excelentes trabalhos locais e sobretudo pontuais.

A importância dos planetários, segundo Clarke (1990), está em servir 
à comunidade desempenhando os seguintes papéis: a) popularizam a As-
tronomia e a Ciência Espacial; b) oferecem suporte ao sistema educacional 
formal sobre o ensino da Astronomia e temas relacionados; c) representam 
à comunidade uma fonte segura de informações em Astronomia. Contudo, 
conforme o autor, nem todos os planetários incorporam todos esses papéis 
ao mesmo tempo ou nos mesmos graus de importância. As escolas podem e 
devem usar os planetários para as auxiliar com o currículo no que tange ao 
ensino de conteúdos específi cos de Astronomia, usando ou não suas apre-
sentações públicas. Algumas sessões poderiam ser especialmente prepara-
das em conjunto com os professores envolvidos, a fi m de se atingir suas reais 
necessidades formativas. Há também os planetários portáteis e itinerantes, 
que são dedicados exclusivamente às atividades escolares e educacionais, 
pois, em geral, são montados em escolas (Clarke, 1990).

Pensando no ensino de professores, de alunos e do público em geral, 
Szostak (1990) recomenda a cooperação entre universidades e planetários. 
E, ao passo que apresentam diferentes sofi sticações tecnológicas em seus 
aparelhos projetores e suas apresentações, a maior preocupação é conhecer 
antecipadamente o público que será atendido e suas necessidades por meio 
de técnicas e instrumentos apropriados de pesquisa e uma boa comunicação 
com o público-alvo (Clarke, 1990). Em espetáculos públicos, os planetários 
não deveriam oferecer explicações de conteúdos profundos e complexos em 
Astronomia, pois isto poderia gerar insatisfações e uma reputação inade-
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quada para o local, lembrando que uma apresentação pública não é uma 
aula específi ca, e nem se espera atender a um público homogêneo (Clarke, 
1990).

Para uma visita em um planetário ser efi ciente, é necessária a preparação 
antecipada, informando aos visitantes o que é um planetário e como é usa-
do, ensinando brevemente alguns termos específi cos que serão falados na 
apresentação, tais como: rotação, coordenadas, pontos cardeais etc. Quan-
do se tratar de escolas, um trabalho antecipado com atividades poderá ser 
desenvolvido juntamente com o professor na própria sala de aula. Após as 
apresentações, um tempo deve ser destinado para perguntas dos visitantes, 
e o operador deve responder visualmente e na prática, manipulando com 
efi ciência os projetores do planetário (Szostak, 1990).

Pensar nas estratégias de ensino em um planetário é fundamental para 
benefi ciar os envolvidos. Por exemplo, Bishop (1990) mostra que a apre-
sentação de um planetário não deve ser passiva, mas deveria assumir carac-
terísticas de uma aula participativa, ainda mais ao se atender alunos e pro-
fessores, partindo-se do pressuposto de que há o interesse em aprender por 
parte dos que se deslocaram até aquele local. Algumas estratégias apresen-
tadas pela autora são: a utilização de desenhos e fi guras (por meio da análise 
dos desenhos das crianças, é possível inferir interpretações pedagógicas e 
psicológicas de aprendizagem sobre estrelas, planetas e suas posições no 
espaço); o uso do questionamento interativo (o instrutor descobre anteci-
padamente as características do público, tais como suas preconcepções, sua 
capacidade de abstração e suas difi culdades com relação a habilidades de 
percepção visual, tal como o caso da Lua crescente no céu apresentar o for-
mato da letra “C” ou “D”, dependendo de como o observador posiciona a 
cabeça para observa-la, ou de sua localização hemisférica na superfície da 
Terra); o uso de modelos materiais concretos (feixe intenso de luz e esferas 
de isopor podem ser usados como atividades interativas dentro da cúpula 
escura do planetário para o ensino de diversos conceitos, tais como fases da 
Lua, estações do ano, movimentos dos planetas, noções de esfera celeste 
etc.); o uso das músicas e histórias infantis (além de educativo, isto pode 
representar momentos lúdicos para as crianças, por meio da exploração de 
sua criatividade e capacidade de memorização consciente de conteúdos es-
pecífi cos básicos, tais como direções, localização, mitologia, fases da Lua, 
dia e noite etc.).
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Incentivando a visita aos espaços não escolares e visando um aprendiza-
do prático do conteúdo em Astronomia, os documentos ofi ciais da educação 
brasileira, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), salientam a ne-
cessidade de “atividades práticas e visitas preparadas a observatórios, pla-
netários, associações de astrônomos amadores, museus de Astronomia e de 
Astronáutica” (Brasil, 1999). Mas Delizoicov et al. (2002) alerta que esses 
espaços não devem ser encarados só como oportunidades de atividades edu-
cativas complementares ou de mero lazer, mas devem fazer parte do proces-
so de ensino/aprendizagem de forma planejada, sistemática e articulada.

Embora a quantidade de pesquisas sobre a aprendizagem em museus, 
planetários e observatórios tenha aumentado, ela ainda pode ser conside-
rada relativamente escassa. As pesquisas nesses espaços não escolares vêm 
ocorrendo em uma abordagem do ensino informal, com resultados que 
apontam que esses centros de Ciências contribuem para alterações do pro-
cedimento e atitude, mas não tanto no sentido conceitual. Outras pesquisas 
sobre aprendizagem, especifi camente em planetários, embora em número 
bastante reduzido no Brasil, demonstram que os conteúdos conceituais 
também podem ser trabalhados (Barrio, 2007).

Associações de Astronomia Amadora

Refl etindo sobre a natureza da Ciência Astronômica, essencialmente 
observacional, os PCN contemplam, ainda, a importância das observações 
no ensino das Ciências, pois “observar não signifi ca apenas ver, e sim bus-
car ver melhor, encontrar detalhes no objeto observado” (Brasil, 1997). Há 
duas maneiras de se fazer uma observação. A primeira é o contato direto 
com os objetos de estudo, e a segunda é “mediante recursos técnicos ou 
seus produtos. São os casos de observações feitas por meio de microscópio, 
telescópio, fotos, fi lmes ou gravuras” (Brasil, 1997). Denota-se, portanto, 
uma importância considerável em incluir observações do céu através de te-
lescópios no Ensino de Ciências, e não apenas a olho nu. 

Recomendando a utilização de tais instrumentos no ensino da Astro-
nomia e Ciências afi ns, Beatty (2000) concluiu que muitos alunos e pro-
fessores fi cam dotados de mais incentivo e motivação de aprendizagem do 
conhecimento científi co ao observar as imagens reais do universo através 
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de um telescópio – experiência nunca vivenciada por muitos professores. 
Townsend (1998) relata que o uso de telescópios na educação em Ciências 
pode habilitar o professor a incorporar uma experiência astronômica real, 
por meio da observação direta de corpos celestes fascinantes, tais como ne-
bulosas, estrelas duplas, aglomerados, galáxias, planetas, cometas, crateras 
e montanhas da Lua etc. Isto tem motivado o estudante e o próprio edu-
cador, levando-os a se envolver mais com outras questões fundamentais 
do universo, uma vez que “os fenômenos astronômicos fornecem um farto 
material de observações que pode ser trabalhado e conduzido a um modelo 
científi co do fenômeno” (Nascimento, 1990). De fato, pesquisas na área da 
Educação em Astronomia têm revelado a importância do uso do telescópio 
no ensino e nos processos formativos docentes (Gould, Dussault e Sadler, 
2007; Torres, 2004; Mallman e Rasia, 2000; Ormeno, 2000).

O exemplo do próprio Galileu Galilei ilustra bem o efeito revolucioná-
rio que uma observação telescópica pode provocar. Embora ele não tenha 
sido o primeiro a realizar observações celestes pelo telescópio, nem o in-
ventor deste instrumento, cabe-lhe o mérito do uso sistemático deste ins-
trumento para a obtenção de dados que embasaram revoluções científi cas. 
Apesar de estar familiarizado com muitos aspectos dos conceitos em As-
tronomia, Galileu Galilei talvez tenha fi cado impressionado com o que viu 
pela primeira vez através do telescópio ao apontá-lo para o céu noturno. A 
maioria dos alunos e professores fi ca igualmente encoberta de fascinação 
ao observar por meio deste instrumento, em uma aproximação razoável, as 
montanhas, cordilheiras, vales e crateras da Lua, de quilômetros de exten-
são; os planetas gigantes Júpiter, com suas nuvens coloridas na alta camada 
da atmosfera e suas quatro luas principais mudando de posição, e Saturno, 
com seus característicos anéis; enormes aglomerados estelares, como Ôme-
ga Centauri, com seus milhões de estrelas assemelhando-se a um enxame; 
estrelas duplas que a olho nu aparecem como uma única no céu; estrelas de 
diferentes cores e brilhos devido às diferenças de temperatura de sua super-
fície, e assim por diante.

Assim, tendo em vista a importância do uso do telescópio na educação 
como fator propulsor da curiosidade científi ca nos alunos, torna-se passível 
de indignação o fato de relativamente poucas escolas possuírem no mínimo 
sua própria luneta ou um simples binóculo. Por sua vez, quando a escola 
(ou simplesmente uma pessoa interessada) fi nalmente decide adquirir um 
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instrumento assim, talvez com o tempo caia no desuso, porque não há pro-
fessores habilitados para operar o aparelho, ou não se sentem aptos para 
manuseá-lo na direção apropriada do céu noturno onde se encontram os 
corpos celestes mais fascinantes e motivadores, como nebulosas, estrelas 
duplas, aglomerados, galáxias e os planetas do Sistema Solar.

Talvez o motivo de não se encontrar com frequência um telescópio nas 
escolas esteja no fato de que este é um instrumento de uso principalmente 
noturno (horário em que as crianças normalmente não vão à escola). Porém, 
Tignanelli (1998) salienta que, durante o dia, poderiam ser realizadas ob-
servações telescópicas de manchas solares e da Lua minguante ou crescen-
te, tomando-se as devidas precauções ópticas de proteção contra o brilho 
solar excessivo durante o dia. Além disso, eventos noturnos especiais na es-
cola poderiam ser marcados, envolvendo as famílias, durante o período em 
que ocorrerem fenômenos astronômicos de destaque, tais como os eclipses, 
por exemplo, ou para noites comuns de observação do terminador lunar ou 
de um planeta.

Neste sentido, os clubes de Astronomia e associações de Astronomia 
Amadora, no Brasil, poderiam empenhar-se seriamente em criar e desen-
volver o interesse e a curiosidade da população pela pesquisa, ensino e ex-
tensão da Astronomia e Ciências afi ns, sobretudo quando são vinculados 
ou instalados em instituições de ensino superior de formação de professo-
res. Essas instituições poderiam prestar uma valiosa contribuição para a 
popularização e o ensino da Astronomia, suprimindo carências específi cas 
nesta área, mesmo que realizado muitas vezes de modo pontual e isolado 
ou sob o domínio de conhecimento obtido à base pessoal, como fruto de 
leituras autodidatas, sem formação específi ca na maioria dos seus membros 
(Trevisan, 2004; Brandão, 2006).

De fato, a Astronomia talvez seja a única ciência em que amadores con-
tribuem signifi cativamente com dados e informações para a comunidade 
científi ca profi ssional, uma vez que astrônomos profi ssionais ocupam-se 
intensamente com trabalhos bem específi cos e segmentados da Astrono-
mia, sem observações diretas através das oculares de telescópios instalados 
em alguns observatórios de consórcios internacionais, enquanto os amado-
res afi cionados observam ativamente com seus próprios telescópios, muitas 
vezes nos fundos de suas residências, espalhados por todo o globo terrestre, 
perscrutando o céu noturno (Dyson, 1992).
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Muitos foram os campos das contribuições de astrônomos amadores, 
tais como descobertas de novos cometas, estrelas novas e supernovas, estu-
do e descoberta de asteroides, monitoramento de estrelas variáveis, registro 
de manchas solares, impactos lunares ou o estudo sistemático de atmosferas 
planetárias, apenas para citar alguns exemplos, pois esta abrangência não é 
o objetivo deste texto (Dyson, 1992; Phillips, 2008; Romero, 2007; Trevi-
san, 2004; Sánchez-Lavega, 2007).

Em muitos países, como a Itália e a Polônia, o papel de sociedades e as-
sociações de astrônomos amadores, comprometidos com o conhecimento 
de cunho científi co, tem sido fundamental para a formação continuada de 
professores em conteúdos de Astronomia e para mudanças educacionais 
no sistema de ensino de Ciências em seus países, por meio de sua infl uên-
cia sobre os órgãos governamentais, promovendo a colaboração entre seus 
membros, compostos de astrônomos profi ssionais, astrônomos amadores e 
professores. De fato, a atuação de clubes e associações de astrônomos ama-
dores é decisiva e, muitas vezes, o principal meio para a divulgação e edu-
cação não formal em Astronomia, visando a população e professores (Pes-
tellini, 1990; Iwaniszewska, 1990).

Com trabalhos contextualizados e embasados em resultados de pesqui-
sas da área, os clubes de Astronomia Amadora no Brasil também pode-
riam contribuir signifi cativamente para a prática docente, principalmente 
quando não há a disponibilidade de observatórios ou planetários em deter-
minadas regiões onde há escolas, tornando tais clubes os únicos estabele-
cimentos confi áveis como fonte de informações a respeito de conteúdos de 
Astronomia e de posse de telescópios, mapas e materiais didáticos, consti-
tuindo-se em um notável apoio ao educador. Não se pode negar, portanto, 
esse potencial existente em nosso território nacional.

Considerações fi nais

O incentivo maior desses tipos de atividades não formais deveria, a nos-
so ver, partir das próprias universidades e das instituições formadoras de 
professores, comprometidas com os resultados de pesquisas sobre a educa-
ção em Astronomia. No entanto, apesar de todas as características distin-
tivas da Astronomia, sobretudo a sua natureza basicamente observacional, 
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diversos cursos de graduação do País, mesmo os poucos que possuem sua 
estrutura curricular contemplando conteúdos de Astronomia introdutória, 
não atribuem a esta prática a sua devida importância. Segundo indicam 
Bretones e Compiani (2001), apenas 40% das instituições de Ensino Supe-
rior (as que possuem Astronomia em seu currículo) apresentam atividades 
práticas e observacionais sobre a Astronomia. A não menção das demais 
instituições poderia inferir na sua concentração conteudista de aulas teó-
ricas sobre temas de Astronomia, bem como na ausência de comprome-
timento com a prática astronômica, que envolveriam observações celestes 
a olho nu e com telescópios, astrofotografi as, práticas de determinação de 
fatores astronômicos, visitas a observatórios e planetários, construção de 
maquetes, aulas de laboratório etc.

Lembramos, ainda, da importância do papel conjunto exercido pelas 
associações amadoras, observatórios e planetários em se mobilizar coleti-
vamente para promover mudanças e pressionar setores governamentais da 
educação no sentido de incitar atitudes que resultem em reformas nacionais 
para o desenvolvimento da pesquisa, ensino e popularização da Astrono-
mia. Esse tipo de ação unifi cadora, movimentando-se em sentido contrá-
rio à dispersão e pulverização de esforços locais desses estabelecimentos, 
coloca-se em favor do desenvolvimento da educação em Astronomia e de 
sua pesquisa e justifi ca-se pelo fato de essa ciência desenvolver o importan-
te papel em promover no público o interesse, a apreciação e a aproximação 
pela Ciência em geral, pois normalmente surgem questões de interesse co-
mum que despertam a curiosidade das pessoas, tais como buracos negros, 
cosmologia e exploração do Sistema Solar, levando-as a uma educação em 
Astronomia, mesmo que não formal.

Portanto, pensando em como os astrônomos poderiam colaborar para o 
incentivo da educação dessa ciência, Viegas (1998) faz um diagnóstico da 
Astronomia no Brasil e mostra que se deve ter a preocupação de promover 
a habilidade nos astrônomos em despertar a cidadania no País, pois esta 
implicará na necessidade crescente da defesa das ciências básicas, em par-
ticular da Astronomia, com base no esclarecimento da população em ge-
ral, com explicações de sua importância para o desenvolvimento nacional. 
Outra preocupação é identifi cada por Bretones e Compiani (2001), a saber, 
aumentar o debate sobre o papel da Astronomia introdutória na maioria 
das instituições de Ensino Superior brasileiras, pois muitos alunos dessas 
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disciplinas podem vir a se tornar professores de Ciências, Física, Geogra-
fi a e outras disciplinas nos Ensinos Fundamental e Médio. Por isso, mais 
trabalhos e artigos devem ser publicados para enriquecer esta discussão, a 
fi m de aproximar a Astronomia do ensino, em uma tentativa de aprimorar 
a formação dos professores e estudantes. E mesmo que sua formação inicial 
não dê conta de todos os conteúdos desta natureza, deve-se pensar na busca 
de programas de formação continuada que contemplem a pesquisa sobre 
a educação em Astronomia e que sejam adequados às reais necessidades 
formativas dos docentes participantes.
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