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PROGRAMAÇÃO | 6 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

09h30 - Abertura oficial 

 

10h00 - Palestra de abertura 

 

11h00 - Sessão 1 - Coordenação: Gabriel José Rodrigues Dias  

* Adriana Tavares do Amaral Martins Keuller - Os estudos antropológicos no CNPq (1951-

1968): alguns resultados de uma perspectiva prosopográfica entre cientistas e instituições. 

* Maria Carolina Clares do Nascimento Araujo - Heloísa Alberto Torres e o desenvolvimento da 

Ciência no Brasil: a organização de um arquivo pessoal como fonte de pesquisa. 

* Paulo Sérgio Silveira Félix Júnior - O uso de vídeos e peças de comunicação em 3D como 

linguagens visuais em exposições museológicas. 

* Gabriela de Assis Costa Moreira - Estudo de analogias utilizadas como recurso didático na 

mediação da visita escolar em uma exposição do MAST. 

  

12h15 - Almoço  

 

14h00 - Sessão 2 - Coordenação: Jéssica Maria da Silva  

* Sandra Benitez Herrera - Um olhar para o ensino de astronomia no Brasil: a divulgação da 

astronomia na colaboração museu-escola. 

* Ana Carolina Neves Miranda - Identificação da terminologia aplicada ao diagnóstico do 

estado de conservação e às propostas de tratamentos de documentos gráficos em suporte 

papel. 

* Guadalupe do Nascimento Campos - Pesquisa, conservação e acondicionamento de objetos 

arqueológicos metálicos da região central do Rio de Janeiro. 

* Alexander Lima Reis - História oral das ciências no Brasil e constituição de acervos. 
 

15h15 - Sessão 3 - Coordenação: Luis Henrique Sousa dos Santos  

* Rita Gama Silva - Pesquisa sobre a coleção de meteorologia do acervo museológico do MAST. 

* Millena Souza Farias - Astronomia esférica e os instrumentos de precisão na construção do 

Brasil: O Imperial Observatório do Rio de Janeiro. 

* Alice Ribeiro - O uso de telescópios históricos em ações de divulgação da astronomia. 

* Miriam Gonçalves de Souza - De Imperial Observatório do Rio de Janeiro a Observatório 

Nacional (1827-2010): a pesquisa arquivística como subsídio para a organização de um 

arquivo histórico quase bicentenário. 
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16h25 - Intervalo 

 

 16h50 - Sessão 4 - Coordenação: Luiza Regina Soares Maldonado  

* Luiz Fernando Andrade Lima Júnior - Estudo dos tipos e gêneros de documentos 

iconográficos em arquivos pessoais: arquivo Castro Faria. 

* Jair de Jesus Santos - Objetos de C&T da coleção do Museu de Astronomia e Ciências Afins: 

pesquisa e documentação. 

* Renata Cesar de Oliveira - Para uma História Oral das Ciências.  

* Renata da Silva Bohrer - A comunicação pública e o acervo do MAST. 

                   
 

PROGRAMAÇÃO | 07 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

09h30 - Sessão 5 - Coordenação: Gabriela Santos Marinho da Silva 

* Leandro Macedo Janke - Do Império à República: Ciência cartográfica e experiência histórica 

no Brasil. 

* Wellington Ricardo Ribeiro Pessanha - Pesquisa e gestão do acervo museológico do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins: as reservas técnicas (Fase II). 

* Fernanda do Nascimento Corrêa - Estudos de conservação preventiva de documentos 

científicos e históricos: identificação de materiais de escrita e suscetibilidade fúngica em 

acervos científicos sobre papel e proposta de tratamento. 

* Carina Nascimento D’Ávila - Estudo para a elaboração de uma pedagogia museal voltada para 

o público infantil do Museu de Astronomia e Ciências Afins. 

 

10h40 - Intervalo 

 

11h00 - Sessão 6 - Coordenação: Antonia Aila Alencar de Oliveira 

* Victor Emmanuel Teixeira Mendes Abalada - Patrimônio cultural luso-brasileiro de ciência e 

tecnologia: pesquisa, análise e acessibilidade – resultados parciais. 

* Bruno Moreira Soares Medeiros - Desenvolvimento e avaliação de atividades de 

popularização da linguagem matemática para pessoas com deficiência visual. 

* Fernanda Barbosa dos Reis Rodrigues - Os engenheiros tomam partido: trajetórias e disputas 

no clube de engenharia (1880 - 1910). 

* Magna Loures de Farias - Coleção da Academia Brasileira de Ciências (ABC): pesquisa e 

caracterização do perfil histórico da biblioteca por meio do seu acervo bibliográfico. 
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12h15 - Almoço 

 

14h00 - Sessão 7 - Coordenação: Rafael Velloso Luz  

* Gabriel de Azevedo Maraschin - A Questão Nuclear: o desenvolvimento, a organização e a 

formação de suas redes científicas dentro do CNPq. 

* Paulo Italo Moreira - Expedições Científicas ao Nordeste do Brasil no século XX. 

* Janaina Lacerda Furtado - Pesquisa sobre a coleção de objetos do Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas do acervo museológico do MAST. 

* Igor Lôbo Siqueira Rodrigues - Estudo para a modelagem de aplicativos de popularização da 

ciência e tecnologia a partir da “gamificação”. 

 

15h15 - Sessão 8 - Coordenação: Maria Elena Venero Ugarte 

* Douglas Vieira Machado - A ornitologia brasileira no arquivo Helmut Sick: identificação de 

documentos por meio de estudo tipológico. 

* Eduardo Monfardini Penteado - Curso à distância para capacitação de professores 

participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia. 

* Hannah da Cunha Tenório Cavalcanti - O conhecimento Ticuna/Magüta das relações céu-

terra. 

* Suzane Torres Meyer - Preservação dos bens imóveis tombados sob a guarda do MAST. 

 

16h25 - Intervalo 

 

16h50 - Sessão 9 - Coordenação: Rafaela Bianca Ferreira Moço 

* Sergio Emanuel Dias Campos - Sistema de informação Prosopon. 

* Claudia Sá Rego Matos -  Descobrindo Instrumentos Científicos Históricos: uma proposta de 

educação não formal com acervos de museus de ciência e tecnologia. 

* Kanhana Melo Dantas - Valorização do patrimônio científico e tecnológico brasileiro: 

pesquisa para reparos do pavilhão do círculo meridiano de Gautier. 

* Elias da Silva Maia - Conhecendo engenheiros e suas engenharias através dos arquivos 

pessoais: Orlando Rangel e a engenharia química. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa de Capacitação Institucional (PCI) mantido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) é um importante meio de fomento à produção científica e à formação de 

novos pesquisadores no Brasil. Nas Unidades de Pesquisa do MCTIC uma vultosa e relevante 

quantidade de projetos de pesquisa e da produção científica são de responsabilidade de 

bolsistas PCI em seus diversos níveis e categorias. 

Esse quadro não é diferente no Museu de Astronomia e Ciência Afins (MAST), no qual em 

todas as áreas fins da instituição são encontrados bolsistas PCI, cuja contribuição não pode ser 

medida apenas em termos quantitativos, mas igualmente em termos qualitativos. Os bolsistas 

de longa duração, por exemplo, são responsáveis diretos por um significativo montante de 

pesquisas cujos resultados não apenas impactam a produção anual do MAST , mas igualmente 

contribuem decisivamente para a excelência acadêmica desta Unidade de Pesquisa.  

Uma parte da contribuição dos bolsistas PCI do MAST poderá ser averiguada e avaliada 

durante o IV Encontro dos Bolsistas PCI que ora se realiza. Como é de praxe na instituição, o 

Encontro dos Bolsistas PCI é não somente uma ocasião em que os bolsistas PCI de todas as 

Coordenações se reúnem e prestam contas do progresso de suas pesquisas; como também se 

trata de um momento em que se congregam e podem discutir mais amplamente o conjunto 

das pesquisas que são realizadas por eles. Além do mais, o MAST, com mais esse Encontro, 

mantém uma tradição em promover esse tipo de Encontro acadêmico entre os bolsistas. 

A Comissão Organizadora do IV Encontro dos Bolsistas PCI do MAST considera essa uma 

oportunidade ímpar para bolsistas e demais servidores do MAST debaterem pesquisas e seus 

resultados (parciais em alguns casos, finais, em outros) e espera que, mais uma vez, esse 

Encontro seja um sucesso. 

 

 

Comissão Organizadora 

IV Encontro dos Bolsistas PCI do MAST 
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IDENTIFICAÇÃO DA TERMINOLOGIA APLICADA AO DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO E ÀS PROPOSTAS DE TRATAMENTOS DE DOCUMENTOS GRÁFICOS EM 

SUPORTE PAPEL 

 

Bolsista: Ana Carolina Neves Miranda  

Orientador: Antonio Carlos Augusto da Costa | CODAR 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

A pesquisa “identificação da terminologia aplicada ao diagnóstico do estado de conservação e 

às propostas de tratamentos de documentos gráficos em suporte papel”, vem sendo 

desenvolvida no Laboratório de Papel (LAPEL) desde fins de 2015, dentro do projeto de 

Estudos de Conservação Preventiva de Documentos Científicos e Históricos. Busca-se realizar 

estudos sistemáticos sobre a definição de termos referentes a danos e procedimentos a serem 

adotados no diagnóstico e mapeamento dos documentos históricos para a indicação mais 

ajustada de tratamentos de conservação-restauração nos acervos. 

Tem o objetivo de contribuir na definição de parâmetros para priorizar os documentos a 

serem tratados por meio do estabelecimento do uso de vocabulário controlado e termos 

indicativos das condições de deterioração nos diagnósticos e propostas de tratamento a 

serem efetuadas no LAPEL. Para tanto, utiliza-se como estudo de caso e instrumento para essa 

verificação o Arquivo do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no 

Brasil (CFEACB), constituído por documentos referentes ao controle de expedições 

estrangeiras no Brasil, abrangendo o período de 1933 a 1968. 

 

METODOLOGIA  

O método adotado está pautado nas discussões apresentadas pelo campo da terminologia 

científica CABRÉ (1995) e SONNEVELD (1993), gênero de discurso FOUCAULT (1996) e 

terminologia em conservação e restauração VERLAG (2015) e conservação-restauração de 

papel MOST, DEFIZE, HAVERMANS (2010).  Para tanto, busca-se mapear dados das fichas-

diagnóstico dos documentos do Arquivo CEFACB que foram produzidas ao longo do trabalho 

da equipe do LAPEL, para identificação de termos utilizados e sua adequação para o 

estabelecimento da classificação do estado de conservação dos documentos. Aliado a esse 

aspecto estão sendo produzidos registros sobre o estado de conservação desses documentos 

por meio da observação direta e do exame organoléptico, com vistas à avaliação da 

metodologia proposta e implementada para diagnóstico e priorização dos documentos. O 

mapeamento e avaliação subsidiam a execução de procedimentos de tratamento de 
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conservação e restauração de documentos gráficos, que tem por objetivo verificar a 

correlação do diagnóstico e com as propostas de tratamento executadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento da pesquisa nos trouxe alguns avanços com relação à discussão sobre 

identificação da terminologia aplicada ao diagnóstico do estado de conservação e às propostas 

de tratamentos de documentos gráficos em suporte papel. A apresentação de resultados 

parciais da pesquisa em seminários e a publicação de trabalhos em anais de eventos e revistas 

(já cumprido ou em via de realização) suscitaram discussões mais abrangentes e uma 

necessidade de aprofundamento. Isto possibilitou um contato com discussões mais recentes 

do campo da conservação-restauração de papel e da conservação preventiva de documentos 

históricos, e permitiu um intercâmbio com os profissionais da área, que vem trazendo críticas 

e apontamentos úteis ao andamento da pesquisa. Estes trabalhos vêm sendo elaborados em 

conjunto com Ozana Hannesch, co-orientadora do projeto.  

Deste modo, os resultados parciais da pesquisa podem ser estruturados nos seguintes eixos: 

levantamento de fontes e referências bibliográficas; revisão da ficha-diagnóstico para os 

danos observados, com a reestruturação, junção e acréscimos de alguns termos (com 

adjetivação) na ficha-diagnóstico do LAPEL; aplicação da ficha-diagnóstico em 1225 

documentos do Arquivo do CFEACB; e realização de tratamento de conservação em 1403 

documentos do Arquivo do CFEACB. As discussões seguem abaixo: 

Concernente ao levantamento de fontes e referências bibliográficas, iniciamos o trabalho com 

a leitura de textos sobre conceito e métodos da terminologia científica e vocabulário 

controlado de modo a conhecer e delimitar o campo de conhecimento no qual estávamos nos 

inserindo. Posteriormente, nos dedicamos especificamente aos textos voltados à terminologia 

e vocabulário controlado em conservação e restauração de bens culturais.  

Nesta etapa, nos deparamos com uma lacuna quanto a esta discussão, embora tenham sido 

localizados alguns textos referentes à terminologia e vocabulário controlado na conservação-

restauração de suporte papel: um atlas de danos, dois artigos e um trabalho de conclusão de 

curso faziam referência ao tema. Para além de textos que discutem a especialidade, no 

levantamento das fontes e referências bibliográficas foi possível identificar manuais de 

conservação de acervos em suporte papel, contendo glossário (ainda que pequeno), com a 

explicação sintética de alguns termos. Também encontramos dicionários, thesaurus e 

glossários de conservação e restauro multilingual, em plataformas online e impressos, nos 

idiomas Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Alemão, Holandês, Polonês e Sueco, dos 

quais cinco deles são específicos para termos em conservação de suportes em papel. Em 

paralelo a esse processo de levantamento de literatura, foi realizado o arrolamento de termos 
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indicativos à conservação-restauração de papel nos Anais da Associação Brasileira de 

Conservadores-Restauradores de Bens Culturais (ABRACOR) no período de 1980 a 2009 e a 

requisição e recolhimento de dados de fichas-diagnóstico de 47 instituições de preservação 

brasileira que responderam a nossa solicitação.  O cruzamento desses dados está nos 

possibilitando analisar as recorrências, congruências e mapear histórico da utilização e 

preferência de emprego dos termos utilizados pelos especialistas do campo da conservação. 

Com relação à revisão da ficha-diagnóstico do LAPEL para os danos observados, realizamos o 

mapeamento das fichas-diagnóstico de documentos do Arquivo CEFACB, para reunião de 

dados sobre os termos utilizados e sua adequação no estabelecimento da classificação do 

estado de conservação dos documentos. Foram encontrados três tipos de fichas produzidas 

anteriormente pela equipe: uma sobre o planejamento de tratamento do Arquivo CFEACB, um 

conjunto relativo ao diagnóstico dos acervos em geral (datadas respectivamente de 2007, 

2011 e 2014) e outra denominada Planilha Diagnóstico de Documentos, de 2011. Essas fichas 

possuíam estrutura e vocabulário próximo, notando-se pouca alteração dos termos utilizados. 

Os termos referentes ao diagnóstico do estado de conservação foram recolhidos, no qual 

identificamos 27 termos relacionados a danos. Esses termos foram cruzados com aqueles 

encontrados nas fontes e referências bibliográficas citadas, visando avaliar seu uso e 

adequação para o diagnóstico do estado de conservação e o parâmetro para estabelecimento 

de indicação de procedimentos de conservação-restauração necessários aos documentos do 

CFEACB. Após as primeiras análises do acervo, verificamos que alguns aspectos dessa ficha-

diagnóstico necessitavam de reformulação e realizamos alterações estruturais na ficha com a 

inserção de alguns campos complementares a identificação do objeto. Optamos também por 

revisar, juntar e acrescentar alguns termos, alguns com sua adjetivação, de modo à melhor 

caracterizar o estado de conservação dos documentos do Arquivo CFEABC, consolidando a 

ficha-diagnóstico revisada em 19 termos. 

Específico sobre aplicação da ficha-diagnóstico foram produzidos registros sobre o estado de 

conservação dos documentos do Arquivo CFEACB, para análise e adequação do vocabulário 

para indicação de classificação do estado de conservação dos documentos. Neste processo 

aplicamos a ficha-diagnóstico reformulada em 1225 documentos do Arquivo do CFEACB. E 

assim, pudemos caracterizar as tipologias de suporte, processos de escritas e/ou impressão e 

danos apresentados, correlacionando as principais causas de degradação aos procedimentos 

de tratamento de conservação e restauração de documentos gráficos mapeados. Ao final, é 

indicada uma proposta de intervenção que englobe aspectos referentes à classificação do 

estado de conservação e, por outro lado, atenda a salvaguarda do Arquivo CFEACB.  

Delimitada a proposta, foram realizados procedimentos de conservação-restauração de 1403 

documentos e registro dos resultados alcançados, o que tem nos permitido verificar a 

adequação mais ajustada dos termos estabelecidos. Embora incipiente, esta pesquisa ao 
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discutir a terminologia e vocabulário em conservação-restauração de papel, tendo como 

estudo de caso o Arquivo CFEACB, tem contribuído para suscitar questionamentos no campo 

da documentação de procedimentos de conservação-restauração de papel, tema carente de 

discussão e de produção pelos profissionais brasileiros. Ela tem possibilitado também ampliar 

o debate sobre a ficha-diagnóstico como instrumento de registro de uma linguagem 

documentária e sua utilização como ferramenta indicadora e norteadora dos processos de 

conservação em acervos arquivísticos.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Terminologia em Conservação; linguagem de especialidade; ficha-diagnóstico; arquivo 

CFEACB; conservação-restauração de papel. 
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A ORNITOLOGIA BRASILEIRA NO ARQUIVO HELMUT SICK: IDENTIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTOS POR MEIO DE ESTUDO TIPOLÓGICO 

 

Bolsista: Douglas Vieira Machado  

Orientadora: Maria Celina Soares de Mello e Silva | CODAR 

Vigência da Bolsa: maio de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

O Plano de Trabalho “A ornitologia brasileira no arquivo Helmut Sick: identificação de 

documentos por meio de estudo tipológico” está inserido no projeto “Estudo da espécie e 

tipologia documental de arquivos de ciência e tecnologia”, coordenado pelo Arquivo de 

História da Ciência do MAST. Iniciado em 2013, o projeto tem como objetivo o estudo da 

tipologia da produção documental arquivística oriunda das atividades de pesquisa de 

instituições científicas, visando a elaboração de procedimentos, recomendações e políticas de 

preservação, com foco no estudo da produção documental arquivística dos laboratórios 

científicos e tecnológicos no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações - MCTIC. 

A fase atual tem como objeto de estudo os arquivos pessoais de cientistas sob a guarda do 

MAST, como o arquivo do antropólogo Luiz de Castro Faria. No âmbito do projeto já foram 

realizados o levantamento tipológico nos arquivos de Bernhard Gross e Joaquim da Costa 

Ribeiro. O presente Plano de Trabalho dá continuidade aos estudos, tendo como objeto o 

arquivo do ornitólogo Helmut Sick.  

Heinrich Maximilian Friedrich Helmut Sick nasceu em 10 de janeiro de 1910, em Leipzig, 

Alemanha. Chegou ao Brasil em 1939 para participar de uma expedição. Helmut Sick, 

naturalizado brasileiro em 1952, foi o primeiro a escrever, de maneira mais aprofundada, 

sobre as aves brasileiras ameaçadas de extinção. De sua extensa produção, a mais importante 

obra de sua vida, o livro “Ornitologia Brasileira”, publicado pela primeira vez em 1984, é uma 

importante referência bibliográfica até os dias atuais. A obra, de caráter pioneiro, é 

considerada o alicerce fundador do campo da ornitologia no Brasil.  

O arquivo já tem sido objeto de pesquisa, mesmo que ainda esteja em processo de 

organização. Portanto, o presente plano de trabalho visa ampliar o conhecimento sobre o 

produtor e sua obra, de forma que as atividades sejam mapeadas e proporcionem contexto 

para a organização do arquivo. Desta forma, este arquivo poderá tornar-se fonte de pesquisa 

para, entre outras áreas, a história da ciência, a arquivologia e a ornitologia. Os objetivos da 

pesquisa podem ser resumidos em três âmbitos: a) a identificação dos documentos; b) o 

tratamento do arquivo, com sua organização, produção de instrumentos de pesquisa, 
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digitalização e alimentação na base de dados Zenith; e c) a difusão, por meio da produção de 

artigos e apresentação de comunicações em eventos, como também, a disseminação do 

conhecimento produzido sobre o acervo e sobre arquivos pessoais. 

 

METODOLOGIA 

O processo de identificação documental compreende o estudo de identificação dos tipos de 

documentos. Esta atividade constitui a etapa que antecede todo o tratamento arquivístico, 

pois é a partir da qual os documentos identificados serão classificados e descritos. Portanto, 

constitui-se na base para a organização do arquivo. Trata-se de uma análise da gênese do 

documento de arquivo, ou seja, dos motivos pelos quais o documento foi criado, com o 

objetivo de identificar a natureza da atividade e o objeto da ação, somado à espécie 

documental. 

Desta maneira, a compreensão do contexto de produção e acumulação dos documentos se faz 

necessária, pois permite a identificação do produtor e dos tipos documentais que compõe o 

arquivo. Para identificar as espécies e tipos documentais do Arquivo Helmut Sick está sendo 

realizado estudo de identificação de tipologia documental. Para tanto, é imprescindível 

entender a biografia, história e trajetória pessoal do titular. Deste modo, a realização de uma 

pesquisa biográfica foi fundamental para a identificação das funções e atividades que o 

cientista desempenhou e para representá-las no futuro quadro de arranjo (ou classificação) 

do arquivo.  

Os tipos documentais foram identificados a partir da suas características diplomáticas, com 

apoio do Glossário de Espécies e Tipos Documentais em Arquivos Pessoais do MAST 

(instrumento em fase de desenvolvimento), e separados de acordo com as atividades 

desempenhadas pelo cientista. Esta separação inicial constitui uma proposta inicial de quadro 

de arranjo, seguindo a metodologia do Arquivo de História das Ciências, como pode ser 

observado no Quadro 1: 
 

Quadro 1 - Quadro de categorias de atividades pessoais e profissionais de cientistas 

1. ATIVIDADES VINCULADAS À VIDA PESSOAL 

1.1 Documentos pessoais e de identificação 

1.2 Relações familiares 

1.3 Relações sociais 

1.4 Assuntos financeiros 

1.5 Atividades de lazer/entretenimento 
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1.6 Práticas religiosas 

1.7 Educação 

2. ATIVIDADES VINCULADAS À VIDA PROFISSIONAL 

2.1 Formação profissional 

2.2 Atividades docentes 

2.3 Atividades administrativas de unidades de pesquisa 

2.4 Consultoria e assessoramento 

2.5  Filiação em associações e entidades de classe 

2.6  Gestão de políticas públicas para Ciência e Tecnologia 

2.7  Intercâmbio de Informações Científicas 

3. ATIVIDADES DE PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

3.1  Administração da pesquisa 

3.2  Desenvolvimento da pesquisa 

3.3  Disseminação dos resultados da pesquisa 

4. ATIVIDADES POLÍTICAS 

4.1 Relações e atividades políticas 

4.2  Atuação partidária 

Fonte: Arquivo de História das Ciências – MAST/MCTIC 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Até o mês de setembro foram analisados cerca de quatrocentos documentos. Dentro deste 

número, a espécie e o tipo mais recorrente são cartas, de intercâmbio de informação científica. 

Este tipo de documento foi assim nomeado pela equipe do projeto por se tratar de 

correspondência entre cientistas, ou entre cientista e instituições, com o objetivo de trocar 

informações acerca das pesquisas desenvolvidas, incluindo até dados científicos. A grande 

maioria dos documentos encontra-se em outros idiomas como Inglês, Francês e, sobretudo, 

Alemão, a língua materna de Helmut Sick, que abarca o maior número de itens. Os 

documentos produzidos nesta última língua demandam mais tempo e cuidado em sua análise 

e identificação devido à soma da dificuldade causada pela falta de conhecimento do idioma 

alemão, à complexa atividade de estudo tipológico. Também foram identificados documentos 

manuscritos que oferecem um desafio a mais, uma vez que, além da barreira do idioma, 

requisitam conhecimentos avançados em paleografia.  
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A partir deste quadro, também foram identificados tipos documentais que atualmente não 

estão contemplados pelo Glossário de Espécies e Tipos Documentais em Arquivos Pessoais do 

MAST. Estes casos serão discutidos e avaliados ao final do tratamento, sendo submetidos 

futuramente à apreciação e validação de Ana Maria de Almeida Camargo, consultora do 

projeto. 

O contato com um conjunto documental tão fascinante despertou a busca por novos 

conhecimentos no que tange às teorias de estudo e tratamento de arquivos pessoais. Além 

disso, foi observado o desenvolvimento de conceitos e concepções acerca da tipologia 

documental, pelo contato com espécies e tipos de documentos dificilmente vistos em arquivos 

institucionais. Soma-se a isso o desafio proposto pelo contato com idiomas estrangeiros, fato 

que aciona conhecimentos adjacentes ao campo de formação. 

O trabalho de identificação de documentos realizado no Arquivo Helmut Sick revela a relação 

não somente de um pesquisador com a ciência e do fazer científico, mas também a relação 

entre indivíduo e sociedade. É possível perceber, mesmo que de forma superficial, devido à 

breve estadia no projeto, que a organização do acervo proporcionará uma valiosa fonte de 

pesquisa histórica, arquivística e científica. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Arquivos pessoais; tipologia documental; identificação de documentos; Ornitologia. 
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CONHECENDO ENGENHEIROS E SUAS ENGENHARIAS ATRAVÉS DOS ARQUIVOS 

PESSOAIS: ORLANDO RANGEL E A ENGENHARIA QUÍMICA 

 

Bolsista: Elias da Silva Maia  

Orientadora: Maria Celina Soares de Mello e Silva | CODAR 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

O projeto de pesquisa denominado “Institucionalização de arquivos pessoais: identificação, 

tratamento documental e acesso a novas fontes para a história da ciência” visa realizar 

procedimentos em ações de conservação, divulgação e pesquisas distintas. O objetivo é dar 

tratamento técnico, conhecer a memória científica e possibilitar pesquisas em diferentes 

áreas do conhecimento. As distintas ações em andamento são movidas pelo reconhecimento 

que os arquivos de cientistas são importantes como fontes para a pesquisa histórica e com 

potencial de preencher lacunas existentes em outros fundos documentais. 

As atividades previstas no plano de trabalho decorreram dessa premissa, e foram divididas 

em duas frentes. Uma se relaciona aos primeiros procedimentos para uma identificação 

preliminar de arquivos de engenheiros sob a guarda do Arquivo de História da Ciência que 

ainda se encontra sem organização. Essas ações tiveram como objetivo o  levantamento de 

dados e identificação preliminar do conteúdo dos acervos, realizando assim um diagnóstico 

para auxiliar nas tarefas de classificação e descrição dos documentos. Outra frente de trabalho 

vem estimulada pelo trabalho de pesquisa histórica, surge assim, a iniciativa de explorar a 

relação entre aspectos da vida dos cientistas, suas perspectivas em relação às ciências em que 

atuavam e a história das instituições ligadas à área da engenharia do qual fizeram parte após a 

década de 1930. Essa comunicação usará como exemplo as atividades que foram 

desenvolvidas no acervo do engenheiro químico Orlando da Fonseca Rangel Sobrinho, 

conhecendo parte da sua trajetória como aluno na Escola Técnica do Exército nos anos de 

1934 e 1935. 

Orlando Rangel (1907-1976) foi um engenheiro militar que chegou ao posto de General, 

obtendo a formação básica no Colégio Militar do RJ, e na Escola Militar de Realengo. Entre 

1924 a 1933 se formou em Direito na Universidade do Rio de Janeiro, em Engenharia na 

Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil e Farmácia pela mesma 

universidade. Obteve o grau de doutor em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências Sociais 

e Jurídicas. Começou, em 1931, seus estudos na Escola de Engenharia Militar, atuando como 

aluno e depois professor, ficando até 1938, quando passa a ser membro da Comissão Militar 

que viajou pela Europa de 1938 a 1941. Exerceu cargos no Ministério da Guerra, na Comissão 
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de Planejamento Econômico e na Comissão de Energia Atômica da ONU. Participou da 

fundação do CNPq, sendo seu diretor na área de Pesquisas Químicas de 1951 a 1956, Após 

esse período, foi presidente da Academia Brasileira de Ciências e diretor da Vale do Rio Doce, 

além de participar ativamente dos debates sobre Energia, Indústria Química e Defesa 

Nacional. 

Um Decreto editado em 1919 indica a preocupação com questões de segurança, e já planejava 

a criação de uma nova escola para a formação de oficiais. Em meados da década de 1920, já 

era possível observar uma diversificação e maior sistematização dos cursos em instituições 

militares do ensino, e é nesse contexto que foi criada, em 1928, a EEM. Suas atividades foram 

interrompidas, em 1932, para que todos seus alunos fossem lutar na Revolução Paulista. Foi 

reaberta, em 1933, como Escola Técnica do Exército, tendo o curso de Engenharia Química se 

especializado na produção de explosivos e combustíveis, porém a escola contava com outros 

cursos, como os de Armamento e Eletricidade. Permaneceu com o nome de ETE até 1959, 

quando se junta ao Instituto Militar de Tecnologia, e passa a formar com este o Instituto 

Militar de Engenharia. 

 

METODOLOGIA 

A abordagem proposta se concentra em parte do acervo do cientista, que consiste em 21 

encadernados com conteúdo didático, que tratam da formação profissional de Orlando Rangel 

no CEQ da ETE, entre os anos de 1934 e 1935. No primeiro ano tem um volume com a 

proposta de reformulação do curso e outros sete, entre relatórios e trabalhos de Química 

Orgânica. O ano seguinte traz uma documentação mais variada com cinco encadernações 

sobre Física Industrial, quatro de Química Industrial, quatro de Eletroquímica e 

Eletrometalurgia, e dois sobre Indústrias Químicas. 

Reconhecemos o caráter científico e tecnológico presente nessa parte do arquivo pessoal 

desse cientista, não abrindo mão de observar seu caráter institucional. Foi possível classificar 

esse conjunto especificamente em duas categorias: é um arquivo pessoal de cientista, mas 

também tem traços de uma instituição de ensino e pesquisa. Isso não nos impediu de atentar 

para os aspectos pessoais, como a seletividade e o objetivo do produtor de expor sua imagem, 

de construir a si próprio. Destacamos que Orlando Rangel, além de se retratar, registrou e 

acumulou conhecimento da nascente Engenharia Química brasileira e consequentemente, um 

perfil de uma instituição militar de ensino. 

Os procedimentos adotados no processo de identificação, organização intelectual e física 

desses documentos consistiram no levantamento e sistematização de informações sobre a 

vida e as ações do cientista. Aproximamo-nos da ligação que teve com sua especialidade 

(Engenharia Química), da função que desempenhou e especificamente das suas atividades 
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nela. Num segundo momento, tenta-se categorizar as atividades que foram desempenhadas, 

destacando as funções que deram origem ao documento, na perspectiva que o documento 

registra um fato. Em outra etapa, busca-se o vínculo entre os documentos e as ações de 

Orlando Rangel, que refletissem a função e os objetivos da instituição. Entendemos que esse 

conjunto documental possibilita identificar relações orgânicas entre seus documentos, e ainda 

representam a própria instituição, incluindo seus meios de pesquisa e as bases conceituais. 

Buscou-se entender Orlando Rangel pertencendo a um contexto social amplo, reconhecendo a 

relativa autonomia que possuía, partindo para o conhecimento e interpretação de suas redes 

de relações e obrigações, inclusive fora do meio no qual estava inserido. Porém, não 

desconsideramos que sua atuação se fez presente num determinado sistema social e político 

que era cultural e socialmente determinado, que limitava suas ações, mas possibilitava 

brechas para suas pretensões. Os elementos biográficos servem para a compreensão das 

atitudes individuais dentro de um contexto mais complexo, indicando o posicionamento 

destes indivíduos. Esses registros devem estar inseridos nas contradições que nascem entre 

as normas e práticas efetivas, entre o indivíduo e seu grupo, entre limitação e liberdade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma questão que norteou nossa investigação foi a contribuição que a documentação sobre o 

CEQ da ETE pode trazer para distintas pesquisas. Esses registros formam um conjunto 

diversificado de fontes que ajudam na compreensão de assuntos amplos e distintos que 

exigem conhecimento da área e de categorias de Engenharia Química. Entre os inúmeros 

aspectos considerados relevantes para a História da Ciência, trata-se da exposição direta das 

ações e da racionalidade daquele conhecimento, mostrando alguns parâmetros estabelecidos 

pelas atividades. Um ponto a ser valorizado é o registro de um aparato conceitual da 

Engenharia Química, conhecendo alguns resultados decorrentes de procedimentos e 

experiências. Também expõe registros intermediários do aprendizado do conteúdo didático e 

das atividades dos laboratórios com a descrição das operações que conduziam a alguns 

resultados. 

Os arquivos pessoais dos cientistas se constituem como elemento importante em pesquisas, 

não somente no âmbito da História da Ciência, devendo ser preservados, assim como os 

arquivos públicos e institucionais. Suas razões de preservação e circunstâncias são distintas, 

já que é um conjunto de documentos produzidos, recebidos, e mantidos por uma pessoa física 

ao longo de sua vida. Eles são ligados às atividades e à função social de seu produtor, 

independente de qualquer forma ou suporte, representado sua vida, suas redes de 

relacionamento pessoal ou profissional. Além disso, representam sua intimidade e sua 

produção intelectual, reforçando que num sentido mais amplo, são registros de seu papel na 
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sociedade. A intenção é produzir a visualização e compreensão de certo grau de 

representatividade, que reflete o período que os documentos foram produzidos e indicam a 

opção da organização que é proposta pelo AHC-MAST. 

No Brasil, já no início do século XX a ampliação e o envolvimento dos meios científicos e 

tecnológicos contribuindo com as estratégias de governos, de militares, como também para o 

desenvolvimento econômico e o fortalecimento político de alguns países no cenário mundial. 

As mudanças ocorridas a partir da década de 1930, não só na economia, mas também sociais, 

como a introdução de uma nova ideologia que induziram novas políticas, ajudaram a ver um 

novo rumo para o ensino de engenharia. Novas funções surgiram para as escolas e faculdades 

de engenharia, configurando novas formas e visões para o ensino e pesquisa, mais adequadas 

as necessidades do setor industrial. Passou-se a valorizar aspectos práticos em contraposição 

as ensino enciclopédico que predominava na educação como um todo, se adequando então a 

certos objetivos. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Arquivos de cientistas; engenharia química; instituição militar. 
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ESTUDOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE DOCUMENTOS CIENTÍFICOS E 

HISTÓRICOS – IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITA E SUSCETIBILIDADE 

FÚNGICA EM ACERVOS CIENTÍFICOS SOBRE PAPEL E PROPOSTA DE TRATAMENTO 

 

Bolsista: Fernanda do Nascimento Corrêa 

Orientador: Antonio Carlos Augusto da Costa | CODAR 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

Somando-se à organização de documentos e à produção de instrumentos de pesquisa, a 

conservação-restauração vem garantir a possibilidade de uso e manuseio dos documentos 

que, quase sempre, encontram-se em precário estado de conservação, seja por sua natureza 

frágil (material orgânico) ou pela ausência de cuidados anteriores. 

Os tratamentos de intervenção de natureza físico-química devem ser realizados para a 

manutenção da estabilidade de documentos, mas deve-se considerar que os materiais 

constituintes dos suportes e os elementos de escrita não podem ser removidos ou 

modificados.  

O projeto, desenvolvido no Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos em 

Papel (LAPEL), iniciou-se pelo estudo das tintas metaloácidas, com o objetivo de investigar os 

estágios e mecanismos de degradação e sua ação sobre suportes, bem como visando 

apresentar propostas de tratamento. O estudo pretende também aperfeiçoar os métodos e 

técnicas utilizadas no tratamento de documentos contendo tinta ferrogálica, baseado no 

conhecimento de ciências analíticas como a Química.  

A adequação de métodos e técnicas de análise é fundamental para garantir o restabelecimento 

das condições de uso do material e/ou aumentar sua permanência, sem modificar as 

características originais do documento. Hoje, o projeto envolve também um monitoramento 

microbiológico periódico das áreas de guarda do MAST e um estudo sobre o potencial 

celulolítico dos fungos isolados, a fim de garantir a saúde tanto dos usuários, quanto do 

próprio acervo. 

O projeto compreende duas etapas concomitantes: a) estudos sobre a biodeterioração de 

documentos e sua relação com o ambiente e; b) estudo e desenvolvimento de técnicas para o 

tratamento de materiais de escrita em decomposição, devido a fatores intrínsecos da tinta, do 

tempo e a fatores ambientais.  
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METODOLOGIA  

Tendo este trabalho uma abordagem mais prática e menos teórica, buscou-se principalmente 

utilizar técnicas analíticas não destrutivas para investigação e tratamento de documentos do 

patrimônio histórico cultural, bem como realizar análises químicas, físico-químicas e 

biológicas em laboratórios químicos de pesquisa, com materiais específicos (da Costa et al., 

2016, 2014a, 2014b). Desta forma, foram utilizadas as técnicas de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), para o estudo de papéis ácidos e alcalinos contendo tinta ferrogálica em 

suas fibras; de Fluorescência de Raio X (FRX), para a quantificação de ferro e cobre em 

excesso na superfície de papeis contendo tinta ferrogálica – com a colaboração do Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT); além de técnicas de digestão química, estabilização do ferro 

com fitato de cálcio e espectroscopia de absorção atômica. Com relação à microbiologia, meios 

de cultura específicos e técnicas de DNA são utilizados para o isolamento e caracterização dos 

micro-organismos, respectivamente. Esta última também é realizada em parceria com o INT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Até o momento, quatro diferentes atividades foram/estão sendo realizadas dentro deste tema. 

Primeiramente,  foram realizados testes a respeito da estrutura de papéis ácidos e alcalinos 

originais (em duplicidade, doados pelo MAST) contendo tinta ferrogálica, com o emprego de 

MEV e testes de biodegradação destes papéis impregnados com tinta ferrogálica. Em uma 

etapa inicial, foi feito um estudo para detecção de lignina e amido – utilizado no papel como 

semipermeabilizante/encolante – nas amostras, a fim de avaliar esses parâmetros quanto à 

sua contribuição no processo de degradação dos papéis.  

Como resultado dos estudos com MEV foi possível observar, além da disposição de um filme 

de tinta sobre a superfície das amostras de papéis ácidos e alcalinos, que papéis ácidos, que 

contêm lignina em sua estrutura, sofrem menos com a degradação por oxidação da tinta 

ferrogálica, pois a tinta em contato com esse tipo de papel penetra mais profundamente nas 

fibras, onde o oxigênio do ar tem mais dificuldade para chegar; dificultando assim, o processo 

de corrosão. Também foi visto que documentos que contêm encolantes à base de amido são 

mais propensos ao ataque fúngico. Além disso, foi observado crescimento fúngico na linha de 

escrita nos papéis (ácidos e alcalinos), indicando uma reação concomitante negativa entre a 

degradação do papel pela oxidação da tinta ferrogálica e o surgimento dos fungos no local; 

onde estes liberam ácidos orgânicos que participam da hidrólise do suporte pela tinta. 

Outra atividade que vem sendo periodicamente realizada é o monitoramento microbiológico 

através da sedimentação espontânea de micro-organismos do ar sobre placas de Petri 

contendo meio de cultura estéril específico (Agar Batata Dextrose – ABD) para o crescimento 

fúngico nas salas de guarda de documentos arquivísticos, localizadas no subsolo do prédio 
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anexo do MAST, com posterior observação macroscópica das colônias crescidas e possível 

qualificação dos tipos morfológicos. Até o momento presente foram realizados dois 

monitoramentos. No primeiro, foi observada na sala de quarentena, uma quantidade 

significativa de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por placa: uma média de 19 UFC; 

valor este muito acima do que foi padronizado como aceitável, ou seja, menor ou igual a 3 

UFC; indicando que este ambiente requer higienização mais permanente. As outras áreas 

apresentaram resultados satisfatórios (menor ou igual a 3 UFC). Após quatro meses, o 

segundo monitoramento foi realizado e apresentou resultados satisfatórios em todos os 

ambientes investigados. Os resultados comprovam a importância da sala de quarentena para 

o processo de transição do acervo, além da própria inspeção microbiológica e higienização 

dos espaços. A terceira atividade está em andamento e trata-se do isolamento das espécies 

fúngicas obtidas do monitoramento microbiológico, realizado através da utilização de swabs 

estéreis, em câmara de fluxo laminar, em novas placas de Petri contendo meio de cultura 

específico (ABD). Essas espécies serão posteriormente identificadas por técnicas de 

microbiologia clássica e biologia molecular, a fim de identificar seu potencial de degradação 

da celulose. Uma vez detectada tal atividade celulolítica, serão realizados testes com 

ortofenilfenol e outros biocidas em diferentes concentrações, com o objetivo de determinar a 

concentração mínima inibitória para cada espécie, afim de evitar a exposição dos documentos 

a concentrações muito elevadas do agente químico. Além disso, dentro desta etapa do projeto, 

pretendemos construir um banco de dados das espécies identificadas, a fim de utilizá-las em 

pesquisas futuras a respeito do tema. Os testes de biodegradação da celulose com as espécies 

fúngicas isoladas, serão realizados a partir de uma amostra do próprio documento como única 

fonte de carbono (nutriente) em um meio de cultura especial; de preferência sem encolante 

de amido. Uma vez observado o crescimento fúngico nas amostras de papel, se procederá a 

identificação dos mesmos através de biologia molecular, bem como será realizado um 

levantamento bibliográfico a respeito das procedências dessas espécies. 

A quarta atividade, também em andamento, é a utilização da técnica não destrutiva de 

fluorescência de raio X, a fim de classificar documentos originais sob guarda do MAST em 

grupos com diferentes níveis de risco de deterioração por oxidação de tintas metaloácidas. 

Sendo assim, testes preliminares com amostras de papéis ácidos e alcalinos impregnados com 

tinta ferrogálica, preparada em bancada; podendo conter cobre em sua composição e 

diferentes fontes de tanino (composto orgânico natural ativo na formulação da tinta); foi 

analisada por um espectrofotômetro portátil de fluorescência de raio X localizado no INT. O 

equipamento detectou excesso de ferro na superfície dos papéis em diferentes graus de 

concentração, indicando a viabilidade da técnica para o objetivo proposto. Além disso, 

amostras de papéis, impregnadas com tinta ferrogálica, tratadas com fitato de cálcio (solução 

utilizada para remoção do ferro livre presente na tinta) também foram analisadas por FRX, 
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que mostrou uma redução do teor de ferro e cobre na superfície do suporte. Esta análise foi 

importante para comprovar a eficiência do fitato de cálcio como agente complexante de 

metais de transição, diminuindo assim as chances de degradação do papel principalmente 

pela corrosão do ferro livre oriundo da tinta ferrogálica (da Costa et al. 2016). 

Atualmente foram produzidos dois artigos científicos: um publicado e outro submetido. O 

primeiro trata-se de um interessante resumo sobre as técnicas analíticas utilizadas ao longo 

das duas últimas décadas para a caracterização e tratamento de documentos contendo tinta 

ferrogálica e o último é referente ao estudo de papéis ácidos e alcalinos impregnados com 

tinta ferrogálica. Mais dois artigos referentes aos estudos em andamento estão em fase de 

desenvolvimento. 
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ESTUDO DOS TIPOS E GÊNEROS DE DOCUMENTOS ICONOGRÁFICOS EM ARQUIVOS 

PESSOAIS: ARQUIVO CASTRO FARIA 

 

Bolsista: Luiz Fernando Andrade Lima Júnior 

Orientadora: Maria Celina Soares de Mello e Silva | CODAR 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

A identificação dos documentos que compõe um arquivo pessoal é uma etapa importante para 

compreendermos a composição do acervo. Partimos da identificação do tipo documental, que 

se define em perceber a configuração que ele assume, de acordo com a atividade que o gerou.  

Nosso  plano de trabalho tem por objetivo geral estudar a produção documental iconográfica 

do Arquivo Castro Faria,  identificando os gêneros de imagem e o tratamento documental 

deste acervo de forma a promover o acesso a este patrimônio da ciência brasileira, tornando-o 

fonte para a história da ciência.  

Desta forma, este trabalho visa apresentar o estudo já realizados  e em andamento nos 

documentos iconográficos no arquivo pessoal do antropólogo Castro Faria, com o objetivo de 

analisar e definir os tipos de imagens. 

O tratamento e organização do arquivo iconográfico de Castro Faria se justifica pela grande 

importância de sua carreira profissional e acadêmica. Castro Faria (1913-2004) graduou-se 

em Biblioteconomia e Museologia, em 1936, ano em que iniciou seu trabalho junto ao Museu 

Nacional. Como pesquisador, também teve uma atuação acadêmica, lecionando no Museu 

Nacional, bem como na Universidade Federal Fluminense (UFF).  Especializou-se na área da 

Antropologia e é considerado um pioneiro nesta área no Brasil, formando muitas gerações de 

antropólogos, entre esses, alguns mestres e especialistas no país, tornando-se inclusive, 

referência na área. 

A produção de imagens provenientes de suas atividades é enorme, se trata de um acervo rico 

em informações sobre povos indígenas, sambaquis, lugares e culturas antigas. Para uma 

preservação adequada deste material, assim como para uma boa organização e recuperação 

das imagens é necessário que haja a identificação e tipificação das imagens deste acervo, a fim 

de que possa servir como material de referência para pesquisas.  

 

METODOLOGIA 

Foram usadas as seguintes etapas metodológicas para o desenvolvimento do projeto:  

• Identificação dos tipos e gêneros documentais relacionando-os às atividades 

desempenhadas pelo produtor do arquivo; 
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• Formação e descrição dos dossiês de documentos iconográficos, visando à elaboração 

do quadro de classificação arquivístico para o acervo; 

• Elaboração do quadro de classificação arquivístico, junto à equipe e a coordenação do 

projeto; 

• Estudo dos gêneros fotográficos; 

• Produção de um quadro de tipos e gêneros de documentos fotográficos e elaboração de 

quadro com definições; 

• Produção de inventário dos documentos do arquivo; 

• Codificação dos documentos iconográficos com o objetivo de digitalização dos mesmos; 

• Conservação e acondicionamento dos documentos sob a orientação do Laboratório de 

Conservação e Restauração de Papel – LAPEL/MAST; 

• Relatórios parciais; 

• Disseminação dos resultados: elaboração de artigos e apresentação dos resultados da 

pesquisa em eventos científicos; 

• Alimentação da base de dados Zenith com informações sobre o arquivo; 

• Revisão dos gêneros documentais iconográficos na Base Zenith, de acordo com as 

categorias estabelecidas no âmbito do projeto. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde o início do trabalho de tratamento do acervo iconográfico de Castro Faria algumas 

etapas já foram alcançadas. Como resultado de nossos estudos e pesquisas, foi possível a 

organização do acervo de acordo com as atividades desempenhadas, formando séries, e a 

elaboração de inventário do acervo iconográfico. No momento está sendo realizada a revisão 

do inventário das fotografias e a identificação da espécie e tipo de imagem, item a item. Outro 

resultado alcançado foi a criação de um Grupo de Trabalho de tipos documentais fotográficos. 

A constituição de um Grupo de Trabalho foi um acerto, pois agilizou o estudo e permitiu o 

intercâmbio de experiências, o que contribuiu em muito para o aperfeiçoamento dos 

resultados.  

Os gêneros, ou tipos documentais fotográficos, definidos pelo presente estudo irão alimentar a 

base de dados Zenith, do Arquivo de História da Ciência, e estarão acessíveis para consulta 

online via página institucional do MAST. Assim, a página poderá ser consultada a distância e 

poderá promover o debate e a reflexão em torno da temática dos arquivos iconográficos. 
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Quadro 1 - Glossário de Espécies e Tipos Documentais Fotográficos 

ESPÉCIE TIPO DEFINIÇÃO 

 

Retrato  

de pessoa 

de grupo 

de família 

de formatura 

de casamento 

de batizado 

de aniversário 

de identidade pessoal 

Fotografia que pode ser feita em estúdio ou não, de 

um indivíduo ou grupo, pousado para o registro, em 

formato tradicional. 

Fotografia científica de doentes 

 

Fotografia, que pode ser na forma de retrato ou não, 

produzida no âmbito de uma atividade de pesquisa 

científica, com o objetivo de ser utilizada como 

ilustração ou complemento de informações, de forma 

a melhor compreender o fenômeno científico 

estudado. 

 

Vista aérea 

de cidade 

de monumento 

de aspectos 

naturais/formações geológicas 

panorâmica 

Fotografia obtida do espaço aéreo, por meio de avião, 

helicóptero, veículos aéreos de prática esportiva, 

como asa delta, balão etc., e drone. 

Foto de satélite  Fotografia obtida por satélite. 

Fotomicrografia  Fotografia obtida por meio da técnica ou método que 

utiliza um microscópio encaixado na câmara para 

fotografar objetos diminutos ou invisíveis a olho nu. 

Cobertura fotográfica de congresso 

de simpósio 

de expedição científica 

de processo de trabalho 

de obras 

de pesquisa de campo 

Tipo de tomada geral, para registrar um processo ou 

evento em ação e dar um panorama de situação, com o 

objetivo de mostrar diferentes ângulos e aspectos.  

Fonte: Grupo de Trabalho de tipos documentais fotográficos. 

 

Este quadro apresenta os resultados preliminares e que foram obtidos a partir de discussões 

em grupo, estabelecendo critérios e definições para as espécies e tipos documentais 

fotográficos que compõe o arquivo Castro Faria. Vale ressaltar que este ainda é um processo 

em fase inicial e seus resultados não são finais, pois a classificação das espécies e tipos 

documentais fotográficos, bem como suas definições ainda são passíveis de alteração, uma vez 

que, não foram contempladas todas as fotografias do acervo e as reuniões e debates do grupo 

de trabalho continuam e demandam de um estudo ainda mais aprofundado sobre o tema.   

Este é um trabalho inédito no que tange a tipologia documental de fotografias, pois durante 

nossas pesquisas sobre o tema, não foi identificado material algum que abordasse este 
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assunto, dificultando ainda mais nossa compreensão sobre o tema. Desta forma, como o 

estudo está em elaboração um glossário de tipos documentais fotográficos para utilização no 

Arquivo de História da Ciência servirá para retroalimentar o trabalho, bem como de  modelo 

para outras instituições. 
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COLEÇÃO DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS (ABC):  

PESQUISA E CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL HISTÓRICO DA BIBLIOTECA POR MEIO DO 

SEU ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

 

Bolsista: Magna Loures de Farias  

Orientador: Marcio Ferreira Rangel | CODAR 

Vigência da Bolsa: abril de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), um instituto de pesquisa do Ministério da 

Ciência, e Tecnologia e Inovações e Comunicações (MCTIC), é detentor de uma biblioteca 

especializada em História da Ciência e da Técnica; Educação e Divulgação da Ciência,  

Museologia e Patrimônio; e Preservação do patrimônio histórico de C&T  – a Biblioteca 

Henrique Morize.  

No intuito de melhorar as condições de preservação e uso de obras de relevância e 

importância histórico-científicas, a Biblioteca Henrique Morize realizou um estudo de 2004 a 

2008 sobre critérios para enquadramento e tratamento especializado de parte do seu acervo, 

definido como Coleções Especiais. Esta classificação “Especiais” teve o objetivo de identificar a 

coleção segundo suas características extrínsecas e intrínsecas e analisar as suas relações de 

conteúdo e representatividade no campo da pesquisa em História da Ciência e da Técnica; 

além de definir o papel das coleções bibliográficas, oriundas da aquisição de acervos 

particulares.  

Especificamente sobre o acervo da Academia Brasileira de Ciências (ABC), a proposta foi criar 

novas hipóteses de trabalho em razão das próprias características dessa coleção. A coleção da 

ABC foi recebida pelo MAST em 2008, por meio de um acordo de cooperação técnica. É 

formada por aproximadamente 14.000 obras, que remontam parte da História da Ciência no 

Brasil, e diante de tal importância se justifica uma pesquisa que objetiva a análise da formação 

da coleção existente na biblioteca por meio do processamento técnico do acervo e inventário 

intelectual da coleção. Este projeto tem como foco os livros, tendo em vista a existência de 

marcas especiais, que permitem melhor análise da coleção. Como exemplo, foram detectadas 

dedicatórias de personagens como Oswaldo Cruz, além de diversas obras com marginálias e 

comunicações sobre pesquisas trocadas entre pesquisadores em diversos períodos, e marcas 

de circulação e proveniência, que favorece a análise no mercado livreiro na área da ciência no 

Rio de Janeiro do início do século XX.  

A Biblioteca da ABC foi iniciada em 1916, mesmo ano de fundação da Academia Brasileira de 

Ciências, e, passou por inúmeras mudanças ao longo do tempo, uma vez que a ABC teve sua 
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sede transferida algumas vezes durante sua história. Dentre os caminhos percorridos pelo 

acervo, destacam-se: armazenamento à rua Marques de Abrantes, a transferência para a 

Fundação Getúlio Vargas e, encaminhamento mais tarde à Divisão de Geologia e Mineralogia 

do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM). Posteriormente denominada 

Biblioteca Aristides Pacheco Leão, foi transferida nos anos 80 para a sede da Academia no 

Centro do Rio de Janeiro, de modo a facilitar o acesso de pesquisadores e acadêmicos. 

Identificamos nesta pesquisa uma importante contribuição para a história das bibliotecas 

científicas no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro, área ainda pouco explorada pela 

Biblioteconomia brasileira. Como objetivo geral desta pesquisa estabeleceu-se: disponibilizar 

o acesso ao acervo da Academia Brasileira de Ciências e propiciar a construção da história da 

formação e desenvolvimento desta coleção bibliográfica.  

Como objetivos específicos foram definidos: a)caracterizar os assuntos e sua relação com a 

Academia Brasileira de Ciências; b) gerar dados que contribuam para o inventário intelectual 

da coleção; c) mapear a priorização da aquisição de publicações em diferentes momentos 

históricos e d) avaliar a raridade de itens da Coleção, por meio da pesquisa em catálogos de 

bibliotecas especializadas nacionais e estrangeiras. 

Com este projeto, espera-se propiciar novos estudos e elaboração de produtos pela 

comunidade acadêmica, segundo uma base metodológica sustentada na investigação 

científica, no desenvolvimento e atualização dos métodos e técnicas de trabalho. 

 

METODOLOGIA  

Esta é uma pesquisa do tipo exploratória, ideal para quando há pouco conhecimento 

acumulado ou sistematizado sobre o assunto. O plano de trabalho do projeto envolve quatro 

etapas principais, que se subdividem em atividades específicas, algumas concomitantes.  

A primeira etapa do projeto consistiu na revisão da literatura sobre coleções especiais. 

Incluindo o levantamento de fontes; elaboração de resumos e seleção de referencial teórico. 

Verificou-se bases de dados tais como Brapci, Scielo, Google Acadêmico, International 

Federation of Library Association and Institutions (IFLA) e bibliotecas. Constatou-se que a 

literatura científica em Português é escassa e, as existentes privilegiam principalmente o 

tratamento de acervos particulares de literatos, sobretudo com trabalhos produzidos por 

historiadores do livro e da leitura. A respeito da literatura nacional, optou-se por estudos de 

autores como Ana Virgínia Pinheiro, Fabiano Cataldo e André Vieira de Freitas de Araújo, 

especialistas em livros raros e coleções especiais. Foram consultadas ainda, literatura em 

inglês e francês, em especial produzidas pela International Federation of Library Association 

and Intitution (IFLA) e University of Glasgow, que subsidiaram a construção e entendimento do 

conceito de Coleções Especiais. Sobre os procedimentos metodológicos, foram considerados 
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os conceitos de Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi (2011) e, Antônio Carlos Gil 

(2002). 

Durante a segunda etapa do projeto, foi realizado levantamento de documentos sobre a 

coleção da biblioteca da ABC. Foram elaboradas planilhas para coleta de dados obtidos em 

atas de plenárias e catálogos de fichas da antiga biblioteca, considerando-se menções de 

aquisição e tomadas de decisão relativas à biblioteca. Esta etapa compreende ainda 

entrevistas não-estruturadas focalizadas com colaboradores da biblioteca, com método de 

análise qualitativo. 

 A terceira etapa compreendeu o processamento técnico da Coleção ABC. A metodologia 

criada para esta etapa consistiu na elaboração de um manual de processamento técnico para a 

Coleção, que abrange desde as etapas de consulta às obras em bases de dados externas e 

interna ao armazenamento do acervo de forma apropriada considerando a preservação deste, 

além de uma planilha para inventário intelectual da coleção, essencial para a descrição das 

obras consideradas especiais. 

A quarta etapa consistiu em análise dos dados coletados e divulgação da pesquisa em meios 

digitais, impressos e eventos acadêmicos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O trabalho com o acervo da Coleção ABC mostrou-se satisfatório em termos de 

desenvolvimento e descobertas. Como resultado das atividades desenvolvidas junto ao plano 

de trabalho proposto, foi criada uma planilha para o inventário intelectual do acervo, 

documentos metodológicos internos para o processamento de coleções especiais e revisão de 

parâmetros para este tipo de coleção. Estes documentos nos permitem compreender o acervo 

e sua formação, bem como a evolução da Biblioteca da ABC desde sua fundação. 

Foram contabilizados, até a presente data, 29 livros-atas, que compreendem a História da 

instituição (1916-2005). Cada livro possui como conteúdo os registros das plenárias 

realizadas na ABC e contém dados sobre membros, pesquisas científicas, aquisições da 

biblioteca, além das decisões políticas e financeiras. As menções à biblioteca e publicações 

adquiridas foram incluídas em planilha, compreendendo a data da reunião, a menção, 

publicação adquirida (quando citada) e observações pertinentes, a fim de mapear a formação 

da coleção.  

Depreende-se a partir desta atividade, em conjunto com dados fornecidos pelos 

colaboradores desta biblioteca, que a aquisição de publicações ocorria exclusivamente por 

permuta e doações. A aquisição das obras refletia principalmente os assuntos estudados pelos 

membros da diretoria em exercício em cada período e assuntos em destaques no meio 

científico, político e social, não havendo uma seleção específica descrita em nenhum 
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documento ou política de aquisição. Verifica-se na formação deste acervo importante 

contribuição para a História da Ciência no Brasil, uma vez que a coleção reflete os principais 

assuntos discutidos pela ciência brasileira em diferentes períodos históricos.  

Destaca-se ainda como resultado desta pesquisa o processamento técnico e inventário 

intelectual de 271 obras, cujas características, além de seu conteúdo, compreendem marcas de 

circulação e proveniência, que permitem compreensão acerca das redes de sociabilidade da 

biblioteca da Academia, gestualidade de leitura em determinados períodos e análise do 

mercado livreiro na área da ciência no Rio de Janeiro no início do século XX.   

Ressalta-se que o presente estudo encontra-se em andamento e o acervo ainda não foi tratado 

em sua completude. Algumas etapas ainda estão sendo desenvolvidas, portanto os resultados 

são primários, passíveis de modificações de acordo com os dados a serem obtidos.  
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HELOÍSA ALBERTO TORRES E O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA NO BRASIL: 

A ORGANIZAÇÃO DE UM ARQUIVO PESSOAL COMO FONTE DE PESQUISA 

 

Bolsista: Maria Carolina Clares do Nascimento Araujo  

Orientador: Márcio Ferreira Rangel | CODAR 

Co-orientador: José Benito Yarritu Abellas | CODAR 

Vigência da Bolsa: julho de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta o plano de trabalho desenvolvido no Projeto “Institucionalização 

de arquivos pessoais: identificação, tratamento documental e acesso a novas fontes para a 

história da ciência”, da Coordenação de Documentação e Arquivo – CODAR pertencente ao 

Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST. O projeto objetiva estudar os arquivos1 

pessoais como fonte para a memória e a história da ciência. Ele visa estudar a constituição dos 

arquivos pessoais, realizando levantamento bibliográfico, produzindo cronologias sobre os 

cientistas; juntamente com o estudo e desenvolvimento de metodologias de tratamento 

documental, acondicionamento, disseminação de acervos e digitalização dos documentos para 

disponibilizar na base Zenith para consulta online. 

De acordo com Ana Maria de Almeida Camargo só se costuma atribuir valor permanente aos 

arquivos de pessoas que alcançaram alguma expressão ou proeminência no mundo da 

política, da ciência (2009) e, devido a esse critério, somente alguns arquivos pessoais 

recebiam um enfoque especial. Não nos resta dúvida que o arquivo de Heloísa Alberto Torres 

é um forte exemplo de um arquivo a ser preservado. 

Considerando as características do arquivo pessoal de Heloísa Alberto Torres, e seu notório 

papel dentro do cenário antropológico brasileiro, criamos um plano de trabalho específico 

para contribuir de forma significativa na organização e pesquisa deste conjunto documental, 

gerando informações que alimentarão diferentes ações estratégicas do Museu: pesquisas, 

exposições, artigos, informações para base dados, entre outras. 

O plano de trabalho “Heloísa Alberto Torres e o desenvolvimento da Ciência no Brasil: a 

organização de um arquivo pessoal como fonte de pesquisa” consiste em refletir sobre a 

contribuição do arquivo pessoal da pesquisadora para a história das ciências naturais no 

Brasil, tendo como proposição principal a organização do arquivo dentro da metodologia 

arquivística utilizada pelo Arquivo da História da Ciência do MAST. Ele planeja reunir 

                                                 
1 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou 
família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte - segundo o Dicionário 
Brasileiro de Terminologia Arquivistíca. 
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informações sobre a trajetória da cientista, o contexto da produção acadêmica e científica, seu 

papel de pioneira nos estudos sobre os índios do país e sobre a formação das ciências sociais 

no Brasil. 

Por meio do trabalho realizado neste arquivo, iremos disponibilizar a produção do 

conhecimento gerado sobre ela, elaborando artigos e apresentando resultados da pesquisa em 

eventos científicos e publicações realizadas junto com a equipe e a coordenação do projeto. 

Temos também como uma das premissas deste plano de trabalho produzir conteúdo para 

alimentação da Base de dados Zenith2 do acervo arquivístico do MAST. 

Esse projeto também tem por objetivo futuro organizar e digitalizar tal arquivo, ficando o 

museu autorizado a disponibilizar por meio eletrônico as informações do acervo produzidas 

pelo processo de sua organização e digitalização. O MAST providenciará uma cópia digital de 

todo o material para disponibilizar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, para propagar esse surpreendente legado deixado pela pesquisadora.  

 

METODOLOGIA 

Os arquivos pessoais vêm sendo utilizados como fontes de informação para a pesquisa 

histórica, complementando as lacunas existentes na documentação oficial das instituições, por 

isso tornou-se necessária a criação de um projeto gerido pela Coordenação de Documentação 

e Pesquisa do MAST que contemplasse o estudo de arquivos pessoais.  

A arquivista canadense Catherine Hobbs considera que “Os arquivos pessoais exigem uma 

abordagem de avaliação diferente da que acontecem no administrativo” (2001, p.127). Por 

isso, as orientações conceituais e metodológicas aqui apresentadas são baseadas no escopo do 

projeto de pesquisa. A metodologia consiste em estudar a constituição do arquivo, realizando 

levantamento bibliográfico e produzindo cronologias sobre os cientistas; estudar e 

desenvolver metodologias de tratamento documental e disseminação do acervo, estudar 

procedimentos técnicos para arquivos pessoais no que se refere à identificação, classificação, 

descrição, elaborar de medidas de conservação, acondicionamento e diagnóstico de 

documentos; reconhecer os gêneros e tipos documentais; promover a digitalização dos 

documentos para a preservação dos originais e para disponibilizar na base Zenit para consulta 

online.  

Calcada nessas premissas, a metodologia está focada em proporcionar subsídios para a 

organização deste arquivo, conservando-o e disponibilizando-o para consulta e pesquisa. Cabe 

salientar na metodologia o desenvolvimento de um estudo sobre a vida da cientista, 

elaborando sua cronologia e biografia que consequentemente, auxiliou nas atividades de 

identificação, classificação e descrição dos documentos. Contamos também com a seguinte 

                                                 
2 Zenith é o nome da base de dados do Arquivo de História da Ciência - AHC do MAST. 
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etapa identificação dos documentos do arquivo, vinculando-o às atividades e funções 

desempenhadas pela produtora, que deram origem aos próprios.  

Em outro momento, iremos elaborar o plano de classificação documental (quadro de arranjo3) 

e descrever os dossiês e conjuntos documentais de acordo com este plano. 

Concomitantemente a esses processos são realizados relatórios de análise dos procedimentos 

técnicos no que se refere à conservação, acondicionamento e diagnóstico de situação da 

documentação para se adequar às normas de preservação do Laboratório de Conservação e 

Restauração de Papel – LAPEL/MAST. 

Partindo de uma breve contextualização teórica baseada em reflexões sobre a importância 

dos arquivos pessoais, recorremos aos autores consagrados já utilizados em projetos 

anteriores, no entanto, nos mantemos atualizados sobre panoramas teóricos emergentes 

sobre arquivos pessoais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a metodologia do projeto, foi realizado o levantamento da história de vida de 

Heloísa Alberto Torres dando enfoque na sua trajetória profissional, para o reconhecimento 

das funções exercidas por ela dentro das instituições nas quais ela fez parte e atividades 

desenvolvidas. Essa etapa permitiu uma melhor ambientação de sua careira e, das fases de 

antropóloga, pesquisadora e diretora e docente, resultando na elaboração de sua biografia. O 

processo de investigação da trajetória da antropóloga somado à análise da documentação 

resultou no quadro de arranjo provisório referente ao fundo, que foi ganhando corpo no 

decorrer do diagnóstico da documentação. Em sincronia com a identificação documental 

foram delineados as séries e o quadro de arranjo provisório do arquivo de Heloísa Alberto 

Torres.  

Foi realizada higienização mecânica com trincha nos documentos acondicionados em 55 

caixas, equivalente a 8 metros lineares. Cada caixa possui aproximadamente 500 documentos, 

o que equivalente ao total de 30.000 documentos higienizados no período, nos quais foram 

realizadas as seguintes tarefas: a) retirada de grampos enferrujados, b) remoção de sujidades, 

c) eliminação de excrementos de insetos e d) retiradas de pastas e envelopes danificados. 

Houve a verificação da condição física dos documentos, sinalizando os documentos que estão 

em mau estado de conservação e precisam de intervenção técnica da equipe de restauração e 

conservação do MAST, com o objetivo de realizar um relatório sobre essa questão. Também 

foi iniciada a leitura dos documentos, identificando o contexto histórico, o local de produção 

                                                 
3 Esquema estabelecido para o arranjo dos documentos de um arquivo (1), a partir do estudo das estruturas, 
funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo. Expressão adotada em arquivos 
permanentes (2) - segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. 
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dos documentos e a tipologia documental, relacionando-os às atividades desempenhadas pela 

produtora do arquivo, para subsidiar a elaboração de técnicas de ordenação e organização 

física e de pesquisa. 

A pesquisa em curso se encaixa no campo de estudos dos arquivos pessoais, já que tem como 

foco olhar para as relações entre a vida e os documentos do produtor. Sua organização 

incentiva pensar e compreender outros aspectos de sua produção. Esta também fundamenta 

sua relevância no sentido que, com as alterações produtivas estabelecidas pelas mudanças de 

funções e de instituições da produtora no decorrer dos anos, há o surgimento de novas 

características e formas documentais, as quais devem ser interpretadas e discutidas em suas 

particularidades e atributos gerais. 

Este arquivo representa uma fonte de pesquisa valiosa por ser testemunha das atividades 

realizadas em diversas áreas do conhecimento científico. Ele permite a verificar o crescimento 

do ensino, o desenvolvimento de políticas, os avanços de diferentes disciplinas e, a 

contribuição da cientista para  sua área de atuação. Esse arquivo é de interesse inquestionável 

para os historiadores da ciência, que consideram igualmente importantes os registros do 

progresso da pesquisa, os passos percorridos até o resultado final, ideias iniciais, e outros 

documentos complementares que fomentaram a área da ciência. 

A partir do que propõe o plano de trabalho, o projeto está sendo desenvolvido com excelente 

avanço, mostrando novas perspectivas sobre o arquivo e, a cada dia que passa, surgem 

peculiaridades sobre as os campos de estudos correlacionados a ele. O estudo e organização 

do arquivo pessoal de Heloísa Alberto Torres proporcionarão o tratamento técnico e 

específico para a preservação deste arquivo para que assim ele seja um importante 

patrimônio das áreas da antropologia, museologia e tecnologia no Brasil, fomentando a 

divulgação da história da ciência brasileira junto à Instituição.  
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DE IMPERIAL OBSERVATÓRIO DO RIO DE JANEIRO A OBSERVATÓRIO NACIONAL    

(1827-2010): A PESQUISA ARQUIVÍSTICA COMO SUBSÍDIO PARA A ORGANIZAÇÃO DE 

UM ARQUIVO HISTÓRICO QUASE BICENTENÁRIO 

Bolsista: Miriam Gonçalves de Souza  

Orientadora: Maria Celina Soares de Mello e Silva | CODAR 

Co-Orientador:  Everaldo Pereira Frade | CODAR 

Vigência da Bolsa: maio de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

O projeto de pesquisa intitulado “De Imperial Observatório do Rio de Janeiro a Observatório 

Nacional (1827-2010): a pesquisa arquivística como subsídio para a organização de um 

arquivo histórico quase bicentenário”, tem por objetivo buscar informações partindo de uma 

linha de pesquisa arquivística, com a finalidade de resgatar informações sobre a história da 

documentação produzida e acumulada por este órgão, sob guarda do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins (MAST). 

Entende-se enquanto objetivo geral deste projeto de pesquisa a conclusão do estudo sobre a 

história administrativa e arquivística do Observatório Nacional, visando obter subsídios para 

a organização do seu acervo documental. Ficam aqui também elencados os objetivos 

específicos, que são: 1. Elaborar o quadro de arranjo do fundo ON; 2. Difundir o arquivo ON; 3. 

Elaborar relatórios parciais e geral sobre a pesquisa e 4. Apresentar trabalhos e elaborar 

textos sobre a organização do arquivo ON. 

Em termos práticos, as atividades previstas no projeto são as seguintes: levantamento e 

análise da documentação produzida e acumulada pelo ON e dispersa em outras instituições de 

guarda de documentos no Rio de Janeiro; leitura de textos sobre a história administrativa do 

ON; levantamento e identificação da tipologia documental do acervo ON; resgate e análise das 

informações produzidas pelo Arquivo de História das Ciências (AHC), nas décadas de 1980 e 

1990, relativas às tentativas de organização do acervo ON.  

O arquivo permanente4 do ON, objeto de pesquisa do presente projeto, é formado por 

documentos administrativos e científicos, que registraram não só a trajetória do órgão, como 

também a história político-administrativa do Brasil, sendo composto por cerca de 110 mil 

documentos, que ocupam aproximadamente 33 metros lineares. Constituído por manuscritos, 

fotografias, mapas, plantas e impressos, relacionados a variados assuntos como trabalhos 

sobre astronomia, meteorologia, geodésia, expedições científicas de observações 

                                                 
4 Arquivo de documentos que não mais apresentam qualquer valor administrativo, mas que são conservados em 
virtude de seu valor histórico e documentário. (CUNHA, 2008, p. 29) 
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astronômicas, biografia de ex-diretores, o acervo contém informações sobre aquisição de 

equipamentos técnico-científicos, sobre a construção da sede atual do ON e de outros 

observatórios, etc. 

A necessidade de organizar um arquivo5 tão complexo, de uma instituição com 189 anos de 

funcionamento ininterruptos, nos levou a empreender pesquisas no intuito de entender o 

funcionamento administrativo, a história da instituição e a sua produção científica. Então em 

2010 as atividades deste projeto tiveram início, diante da demanda de pesquisas externas e 

internas ao acervo do ON. 

 

METODOLOGIA  

Fez-se necessária realização de pesquisas sobre informações relativas à documentação 

produzida pela instituição e mantida sob a sua guarda, além da pertencente a outras 

instituições de guarda, como o que foi realizado a partir de pesquisas no Arquivo e na 

Biblioteca Nacional. Nesta etapa foram estudados os processos de dispersão e recolhimento 

da documentação e as diversas fases da organização administrativa do ON e do Estado 

brasileiro. Este levantamento permitiu não só mapear a produção documental do 

Observatório Nacional, presentes em outras instituições de guarda da memória, como 

também avaliar se os registros produzidos pelo ON têm sido preservados de forma adequada.  

A partir da elaboração de uma listagem, foram analisados os instrumentos legais que 

regulamentaram o funcionamento do ON, possibilitando a visualização das funções exercidas 

pelo órgão que poderiam gerar os documentos. Foram, então, identificadas as atividades 

desenvolvidas pelo ON, considerando o período a partir de seu efetivo funcionamento em 

1846 e o recolhimento de seu arquivo permanente ao MAST, em 1985. 

Por fim, foi realizado um levantamento bibliográfico e leitura de textos relacionados à história 

do Observatório Nacional e de seu acervo arquivístico custodiado pelo MAST, bem como 

publicações pertinentes à organização de arquivos institucionais. Elencados como conceitos 

norteadores desta pesquisa estão: arquivo, arquivo permanente, arranjo arquivístico6 e 

quadro de arranjo. Enquanto referencial teórico para embasar o trabalho desenvolvido em 

decorrência deste projeto de pesquisa, pode-se destacar a bibliografia abaixo relacionada: 

• BARRETO, Luiz Muniz.  Observatório Nacional: 160 anos de história.  Rio de Janeiro: 

ON, 1987, 408 p. 

                                                 
5 Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou 
família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. (ARQUIVO NACIONAL, 
2005, p. 27) 
6 Seqüência de operações intelectuais e físicas que visam à organização dos documentos de um arquivo ou 
coleção, de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido. (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 37) 
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• BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. Rio de 

Janeiro: FGV, 2005, 320 p. 

• FRADE, E. P.; YARRITU, J. B.; BIÇÁKÇI, N. B. A perda da memória e a memória da perda: 

a análise do processo de acumulação de documentos do acervo do Observatório 

Nacional (1846/1922). In: Lúcia Maria Velloso de Oliveira; Maria Celina Soares de 

Mello e Silva. (Org.). Políticas de aquisição e preservação de acervos em universidades 

e instituições de pesquisa. 1ed. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, 

2013, v. 1, p. 148-149. 

• MORIZE, Henrique.  Observatório astronômico: um século de história [1827-1927].  Rio 

de Janeiro: MAST/Salamandra, 1987, 179p.   

• MULLER, Samuel; FEITH, Johan Adriaan; FRUIN, R. Manual de arranjo e descrição de 

arquivos. Tradução de Manoel Adolpho Wanderley. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 1973, 167 p. 

• SHELLENBERG, T. R. Arquivos modernos: princípios e técnicas. Tradução de Nilza 

Teixeira Soares. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, 388 p. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Mesmo ainda em andamento, a pesquisa tem fornecido importantes subsídios para a 

organização deste arquivo, que vem ocorrendo de forma paralela. Os trabalhos científicos 

produzidos a partir dos resultados da pesquisa foram publicados e apresentados em diversos 

eventos científicos, alcançando o objetivo de difundir o fundo ON e permitindo o 

enriquecimento da pesquisa a partir da discussão entre os pares. 

No decorrer das atividades diárias desenvolvidas no âmbito desta pesquisa, foram elaborados 

relatórios e levantamentos que auxiliam na recuperação da informação, possibilitando que a 

pesquisa ao acervo seja realizada com maior facilidade. Permitem ainda o entendimento do 

funcionamento e das atividades exercidas pelo órgão. 

O produto final desta etapa de trabalho do projeto de pesquisa foi a elaboração da proposta 

do Quadro de Arranjo7, ora em fase de teste. Este é um instrumento teórico elaborado 

especificamente para orientar o trabalho de organização de arquivos permanentes, e será 

fundamental para a disseminação e acesso das informações constantes no arquivo do 

Observatório Nacional. 

O processo de elaboração do Quadro de Arranjo foi realizado, primeiramente, a partir da 

leitura e análise das Fichas de Identificação de Documentos, que funcionam como um banco 

de dados digital, elaboradas e alimentadas, em sua grande maioria, por outros bolsistas deste 

                                                 
7 Plano diretor estabelecido para a organização do conjunto de documentos conservados num serviço de 
arquivos por fundo, série e subsérie. (ICA, 1984 apud CUNHA, 2008, p. 303) 
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mesmo projeto de pesquisa.  As análises realizadas com base no acervo documental do ON 

apresentam-se como elementos de estudo e pilares fundamentais para a visualização do 

panorama completo da documentação, entendendo como se deu o processo de produção 

documental. 

Ademais, a finalização do trabalho de arranjo assim como todos os resultados obtidos em 

decorrência desta pesquisa trará benefícios, tanto para a equipe do AHC, como também para 

os pesquisadores interessados neste acervo. A conclusão do trabalho de organização do fundo 

ON permitirá que as buscas sejam realizadas não só com mais agilidade, mas garantirá 

também, maior segurança na recuperação da informação. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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O USO DE TELESCÓPIOS HISTÓRICOS EM AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA 

 

Bolsista: Alice Ribeiro  

Orientadora: Patrícia Figueiró Spinelli | COEDU 

Vigência da Bolsa: outubro de 2015 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O presente projeto de pesquisa objetiva fazer um levantamento de instituições, ao redor do 

mundo, que utilizem telescópios de valor histórico em ações de divulgação da astronomia 

similares àquela realizada no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), o chamado 

Programa de Observação do Céu (POC). Do levantamento, resultará um Guia que reunirá 

informações sobre estas instituições e suas atividades de observação do céu. Já foi possível 

identificar cerca de 70 instituições que realizam este tipo de ação, indicando que o POC não é 

um caso isolado. O estudo tem como motivação as pesquisas de Costa (2009) e Bassallo 

(2016), que destacam o impacto do valor histórico da Luneta equatorial de 21 cm nos 

visitantes do MAST. Estas pesquisas indicam a validade, de um ponto de vista educativo, da 

utilização de instrumentos científicos históricos nas ações de divulgação da ciência do MAST, 

tanto de uma forma contemplativa, quanto naquelas que envolvem o seu manuseio.  

Elencamos como objetivos específicos: (1) refletir sobre a construção do valor histórico dos 

instrumentos científicos e da relação entre preservação e uso dos mesmos; (2) fazer um 

levantamento de instituições em nível mundial que utilizam telescópios considerados de valor 

histórico em atividades de observação do céu; (3) elaborar um guia destas instituições; (4) 

identificar, por meio de questionário online, a concepção dos profissionais que realizam estas 

atividades sobre o valor histórico dos instrumentos científicos, bem como sobre o seu uso 

junto ao público e sua preservação; (5) identificar as instituições que possuam programas de 

divulgação da Astronomia similares ao POC, a fim de iniciar uma troca de diálogos e 

experiências. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa se desenvolve em duas vertentes. A primeira delas possui caráter teórico, na qual 

se busca refletir sobre a definição do valor histórico de um instrumento científico e a relação 

entre sua preservação e seu uso. Da diversidade de modos de compreender os objetos 

históricos decorrem diferentes concepções da possibilidade ou não de conciliar uso e 

preservação destes instrumentos. Também se procurou refletir sobre as especificidades desta 

relação em um contexto museal e, mais especificamente, de um museu de ciências (MANN, 

1989). 
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A outra vertente da pesquisa é voltada mais propriamente para a elaboração do Guia. Para tal, 

foram sistematizadas 73 instituições que realizam atividades públicas de observação do céu 

utilizando instrumentos históricos. As informações disponíveis nos sites destas instituições 

foram sistematizadas, com o intuito de que estes dados sejam posteriormente agregados ao 

Guia. Foi elaborado um questionário online na língua inglesa, que se encontra em fase de 

aplicação, com o intuito de coletar os dados que comporão o Guia. Com base no levantamento 

teórico realizado, inserimos no survey questões do tipo Grau de Concordância, a fim de coletar 

dados sobre as concepções dos respondentes com relação à noção de instrumento científico 

histórico e à relação entre seu uso e preservação. 

O convite para responder ao questionário online, que ficará disponível para respostas durante 

dois meses, com data para encerrar em 15 de novembro de 2017, foi realizado via os e-mails 

institucionais identificados nos sites levantados, e também por meio da União Internacional de 

Astronomia, a fim de se alcançar outras instituições que podem não ter sido identificadas no 

primeiro levantamento. Será enviado ainda, um convite para os participantes da Antique 

Telescope Society para que seus membros participem. O convite foi realizado no dia 

01/09/2017 e, até o momento, obtivemos 44 respostas, das quais 41 afirmaram realizar 

atividades públicas de observação do céu com instrumentos históricos. Neste resumo, 

apresentaremos os resultados preliminares, com base nas respostas obtidas até o momento. 

Serão analisadas apenas as perguntas fechadas, com o intuito de traçar um panorama destas 

instituições e de suas atividades de observação do céu. As questões de Grau de Concordância 

ainda não foram analisadas de forma aprofundada, mas serão destacados alguns dados que 

consideramos relevantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Os resultados preliminares indicam que a maioria das instituições, em nível mundial, que 

realizam observações públicas do céu com instrumentos históricos são 

Universidades/Departamentos de Universidades (22) ou Instituições Independentes (11). A 

categoria “museu ou centro de ciência/história da ciência”, por sua vez, corresponde a quatro 

instituições respondentes. A maioria delas está localizada na América do Norte (20 no total, 

das quais 17 estão nos Estados Unidos) e na Europa (18). No que diz respeito aos 

instrumentos históricos utilizados, a maioria data dos séculos XIX (27) e XX (21). 

A observação do céu costuma ser acompanhada por visita mediada aos espaços onde os 

instrumentos históricos se encontram (25), palestra (25), apresentação áudio-visual (24) 

e/ou sessão de planetário (10). Algumas instituições afirmaram desenvolver estas atividades 

especificamente para grupos escolares (23), famílias (22), adolescentes (18), idosos (18), 

crianças (17) ou pessoas com necessidades especiais (11).  
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Para a mediação da observação do céu, conta-se, na maioria dos casos, com menos do que 

cinco (26) ou entre 5 e 10 mediadores (10), para os quais a maioria das instituições (31) 

oferece capacitação ocasionalmente. O perfil dos mesmos se caracteriza majoritariamente por 

estudantes de pós-graduação (30), seguido por profissionais formados (23), professores 

universitários (22) e estudantes de graduação (19). Na maioria dos casos, trata-se de 

funcionários permanentes da instituição (32), seguido por voluntários (25), funcionários 

temporários (14) e bolsistas (13). Quanto à área de conhecimento, predominam as Ciências 

Exatas (39), seguido por Educação (15), Ciências da Terra e da Natureza (12) e Astronomia 

(12). 

No que diz respeito à noção de instrumento científico histórico, foi pedido que os 

respondentes dissessem o quanto eles concordavam ou discordavam com frases que 

começavam da seguinte maneira: “Para você, um instrumento científico tem valor histórico 

quando...”. As frases que apresentaram maior grau de concordância foram: “...é original e 

autêntico” (25 – Concordo; 18 – Concordo totalmente); “...nos informa sobre a sociedade e o 

período no qual ele foi usado” (23 – Concordo; 18 – Concordo totalmente); “… demonstra e 

transmite a cultura científica” (21 – Concordo; 20 – Concordo totalmente). A primeira frase 

indica a importância da autenticidade para os respondentes: a réplica pode ser idêntica ao 

objeto original, mas não carrega a sua “aura” (BENJAMIN, 1955). As outras frases, por sua vez, 

indicam que, para os respondentes, o valor histórico dos instrumentos científicos se refere ao 

fato deles carregarem consigo informações que destacam a dimensão histórica e cultural da 

prática científica.  

Também se solicitou que os visitantes opinassem sobre o uso destes objetos para a 

observação do céu, dizendo o quanto eles concordavam ou discordavam com frases que 

começavam da seguinte maneira: “Em relação à observação pública do céu, o fato do 

telescópio/luneta ter valor histórico, na sua opinião...”. As frases que apresentaram maior 

grau de concordância foram: “...emociona e encanta o público” (22 “Concordo”; 21 “Concordo 

totalmente”); “...desperta o interesse e a curiosidade do público por se tratar de um 

instrumento único, autêntico” (24 “Concordo”; 18 “Concordo totalmente”); “...possibilita a 

compreensão histórica da ciência” (28 “Concordo”; 14 “Concordo totalmente”). Percebemos, 

então, que os respondentes valorizam a utilização destes instrumentos pela sua autenticidade 

e pelo potencial de possibilitar a compreensão histórica da ciência, aspectos que já haviam 

sido destacados no tópico anterior. Assim, existe uma correspondência entre o que os 

respondentes consideram como valor histórico e o que consideram relevante no âmbito da 

ação educativa. Outro aspecto importante para os respondentes é o impacto emocional que o 

objeto histórico causa nos visitantes, que já havia sido percebido por Costa (op. cit.). Houve 

ainda uma terceira questão de Grau de Concordância, que versava sobre a relação entre uso e 

preservação destes objetos. Destacamos a seguinte frase, que teve alto índice de 
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concordância: “Para você, o uso público do instrumento científico que é considerado de valor 

histórico é: uma forma de preservar a memória científica porque possibilita a apropriação do 

patrimônio” (27 “Concordo”; 14 “Concordo totalmente”). Assim, os respondentes fazem uma 

associação entre preservação e apropriação do patrimônio. 

Destacamos, por fim, que estes resultados preliminares indicam a relevância da pesquisa para 

a aproximação do MAST com instituições que realizam ações similares ao POC e para a 

reflexão, nos campos da divulgação da astronomia e da educação museal, sobre a relação 

entre uso e preservação de objetos e, mais especificamente, de instrumentos científicos 

históricos. Acreditamos que o diálogo com estas instituições possibilitará unir ideias, 

compartilhar experiências e consolidar projetos em parceria, resultando no aprimoramento 

do nosso Programa de Observação do Céu. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Divulgação da astronomia; instrumentos científicos históricos; educação museal. 
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES DE POPULARIZAÇÃO DA 

LINGUAGEM MATEMÁTICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Bolsista: Bruno Moreira Soares Medeiros 

Orientadores: Douglas Falcão Silva | COEDU e Carlos Alberto Quadros Coimbra | COEDU 

Vigência da Bolsa: junho de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

A nova Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia - ENCTI (2016-2022) aborda, de maneira 

muito enfática, o compromisso do país em desenvolver novas tecnologias com a finalidade de 

promover a inclusão social da pessoa com deficiência, ao tratar do tema estratégico “Ciências 

e Tecnologias Sociais”.  A implementação de novas tecnologias e sua divulgação podem 

contribuir significativamente na inclusão social e para a redução das desigualdades, 

melhorando as oportunidades de inserção ocupacional. As tecnologias assistivas, por 

exemplo, são de grande importância para a inclusão de pessoas com deficiência. Este tem sido 

um campo novo e estratégico de atuação do MCTIC. 

O problema da falta de acesso para a pessoa com deficiência no Brasil é “isotrópico”. Ou seja, 

se dá em todas as direções e de forma uniforme. A falta de acesso está presente em todas as 

esferas da vida cotidiana. Falta de acesso ao transporte público, edificações não preparadas, 

escolas não adequadas, esporte, lazer, e é claro falta de acesso ao conhecimento. Neste aspecto 

os museus brasileiros também não contribuem, pois são raras as instituições que oferecem 

acesso qualificado às demandas das pessoas com deficiência e atividades educativas 

adaptadas a este segmento da população brasileira.  

Este cenário, infelizmente, está em ressonância com as ações de Divulgação e Popularização 

de Ciência e Tecnologia no país padecem do mesmo mal, ou seja, também não atendem às 

demandas da pessoa com deficiência, em especial, pessoas com deficiência visual. Aliás, a 

inclusão das pessoas com deficiência como audiência de programas, projetos e ações de 

popularização de ciência e tecnologia é um grande desafio para a pública da área no país 

(FALCÃO, 2015).  Neste cenário, o presente projeto visa explorar as potencialidades da 

educação não formal na área das ciências exatas e, principalmente, da matemática voltada a 

pessoas com deficiência visual. 

 

METODOLOGIA  

O MAST, no esforço de cumprir sua missão na área de popularização de ciência, desenvolveu 

ao longo de seus 32 anos de existência uma ampla variedade de atividades concebidas de 

forma a estimular interações sociais entre os participantes e motivar questionamentos 
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associados às temáticas apresentadas. Neste contexto, a matemática sempre foi explorada e a 

partir do ano 2000 passou a constituir uma atividade educativa específica, intitulada 

“Brincando com a Matemática”. 

Essa atividade tem como objetivo despertar o interesse e a curiosidade por problemas de 

matemática, explorando as questões básicas da aritmética, da geometria e da lógica. Procura 

divertir e entreter o participante com desafios, ajudando a diminuir a distância entre as 

pessoas e a matemática. Fazendo uso de jogos e desafios, de maneira estruturada e ordenada, 

a atividade procura manter o interesse e o engajamento dos participantes em seu ponto 

máximo. Utilizando estes recursos mostra-se que a matemática pode ser vista como algo 

divertido e que pode envolver o público familiar em uma atividade lúdica e interativa. Como 

efeito de longo prazo, espera-se que a atividade possa promover a motivação das pessoas para 

o aprendizado da matemática.  

A metodologia de pesquisa é composta de três fases: (1) O levantamento de instituições na 

área de educação não formal e que já utilizam aparatos desenvolvidos para pessoas com 

deficiência visual, seja através de atividades de divulgação, guias contendo informações sobre 

as instituições e suas atividades; (2) Confeccionar novos aparatos para o Brincando de 

Matemático visando pessoas com deficiências visuais e utilizar sempre que possível os já 

existentes com modificações que proporcionem a inclusão de todos os visitantes; (3) Estudar 

as inovações feitas, em termos de real aumento de acesso e inteligibilidade para os deficientes 

visuais e verificar a percepção do público vidente sobre essa iniciativa de inclusão. 

 

ATIVIDADES 
2017 

JUN JUL AGO SET OUT 

Revisão bibliográfica sobre educação matemática para 

deficientes visuais. 
X X X X  

Levantamento dos principais conteúdos matemáticos 

aplicados aos instrumentos icônicos do acervo do MAST. 
X     

Estudar e selecionar três aparatos existentes do Brincando 

de Matemático que serão adaptados para a audiência com 

deficiência visual. 

X     

Construir dois novos aparatos à luz da literatura e das 

parcerias institucionais estabelecidas pelo MAST. 
 X    

Elaborar o instrumento de pesquisa para fins de avaliação 

das adaptações e novos aparatos. 
  X   

Pré-testar o instrumento de pesquisa.    X  

Redação do relatório e apresentação oral para a 

Coordenação de Educação em Ciências do MAST. 
    X 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Leituras de artigos ao longo da pesquisa deram embasamento teórico para construção de 

novos aparatos, artigos como o de Batista, C. G (2005), que deu alicerce teórico de como seria 

o processo cognitivo de aprendizado de crianças cegas, que possuem cegueira do tipo 

congênita, ou seja, aquela criança que já nasceu cega. O artigo faz uma reflexão da evolução da 

forma de ensinar dos últimos 100 anos, listando e comentando brevemente as diferentes 

formas de ensino que já foram utilizadas e as que são usadas hoje. Este artigo defende que o 

aprendizado de crianças cegas se dá através de formação de conceitos.  

Outro artigo importante foi o de Oliveira et, al., (2013), onde o autor relata uma atividade 

preparada para pessoas com deficiência visual, utilizando os espaços expositivos do museu 

(MAST), demonstrando novas possibilidades para o Programa de Visita Escolar Programada 

(VEP) do Museu de Astronomia e Ciências Afins para que a Instituição possa fornecer o 

serviço de mediação aos deficientes visuais. 

Como resultado parcial, temos a descrição de um teste realizado no dia  05/08/2017 no 

âmbito da atividade “Brincando com a Matemática”. Nesta edição, foram testadas algumas 

soluções para a montagem de tangrans e quebra cabeças, utilizando papel com gramatura, 

sobre Ethil Vinil Acetat (EVA) a fim de verificar o grau de interesse e possíveis dificuldades na 

construção dos tangrans ou quebra-cabeças pelos visitantes. A atividade foi dirigida ao 

público de todas as idades: pais, filhos e grupos de amigos, todos participaram da atividade 

juntos. Totalizando um público de 23 pessoas. Foram feitas algumas perguntadas ao público, 

para verificar se a atividade despertou o interesse ou não do público. Há de notar que os 

resultados foram excelentes, por exemplo, na pergunta: Gostaria de falar alguma coisa sobre a 

atividade? Caso sim, o que? Houve uma parcela significativa de pessoas que responderam a 

questão falando que gostaram muito da atividade no total de vinte pessoas, três não quiseram 

responder. Na continuação da pergunta (Caso sim, o que?), teve um grupo de oito visitantes 

que responderam que apreciaram poder levar seus tangrans para casa, outro grupo 

considerável de cinco pessoas respondeu que gostaram de aprender a fazer seus próprios 

tangrans, sete responderam respostas aleatórios e diferentes. Há de se notar que, mesmo 

sendo uma pergunta livre, as respostas apresentaram um padrão. Esta atividade já estava 

adaptada para pessoas cegas, no entanto não tivemos nenhuma pessoa cega presente no 

público. 

Atualmente estamos desenvolvendo novas atividades para o Brincando com a Matemática, 

uma delas é a atividade multidisciplinar que envolve cartografia tátil, objetos históricos e 

matemática. Pretende-se criar um globo tátil, onde se pode abordar temas de matemática e 

relacionar tais temas ao acervo do MAST na área de navegação e território. A atividade 

abordará conceitos como latitude, longitude e os aspectos históricos e contemporâneos 
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envolvidos em sistemas de localização. A segunda fase do trabalho contará com uma parceria 

com o Instituto Benjamim Cosntant a fim de permitir a participação de pessoas com diferentes 

níveis de deficiência visual.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Matemática, objetos históricos e cartografia tátil.  

 

REFERÊNCIAS  

BATISTA, C. G. Formação de Conceitos em Crianças Cegas: Questões Teóricas e Implicações 

Educacionais. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Vol. 21, N° 1, pp. 007-015. Brasília, 2005. 

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Estratégia Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília: MCTIC, 2016. 

FALCÃO, Douglas. A política de divulgação e popularização de ciência e tecnologia do 

ministério da ciência, tecnologia e inovação: alguns destaques e desafios. In: VALENTE, M. E.; 

CAZELLI, S. (Org.). Educação no MAST: 30 anos de ações e pesquisas. Rio de Janeiro: MAST, 

2015, v. 2, p. 50-65. 

LIMA, D. F. C.; BERQUÓ, A. F. Museu através do toque: inclusão social da pessoa com 

deficiência visual. Benjamin Constant (Rio de Janeiro), v.18, p. 5-12, 2012. 

 

 

 



IV ENCONTRO DOS BOLSISTAS PCI 

 

 

 

 

55 

 

ESTUDO PARA A ELABORAÇÃO DE UMA PEDAGOGIA MUSEAL VOLTADA PARA O 

PÚBLICO INFANTIL DO MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS 

 

Bolsista: Carina Nascimento D’Ávila  

Orientadores: Eugênio Reis Neto | COEDU e Patrícia Figueiró Spinelli | COEDU 

Vigência da Bolsa: junho de 2017 a outubro de 2017 

 
Registro fotográfico da pesquisadora 

 

INTRODUÇÃO 

Tem essa pesquisa como princípio investigar a formação e a produção científica de crianças de 3 

a 6 anos no Museu de Astronomia e Ciências Afins, bem como criar e desenvolver estratégias 

pedagógicas apropriadas para esse público. Esta é uma demanda que urge atenção devido 

principalmente pelas especificidades cognitivas que essa faixa etária desperta e provoca. 

Provoca, pois, por experimentar livremente o conhecimento, por estar disponível e aberta para 

o conhecimento que se dá de forma ininterrupta e que jamais pode-se reconhecer como uma 

fonte acabada. O que pode muitas vezes transparecer desrespeitoso, reconhecemos que é 

necessário para o impulsionamento e continuidade do fazer científico da criança. Por ora, essa 

seria talvez a primeira justificativa para reflexão operante do movimento e usos (CERTEAU, 

2012) do público infantil em qualquer espaço, ainda mais, de um que se quer mais do que nunca 

vivo: o museu. Há que se aprender sobretudo com a dinâmica dessa movimentação, para assim, 

constituir pesquisa e, por conseguinte, aumentar a frequência do público infantil no MAST. 

 

METODOLOGIA 

Faz parte deste projeto de pesquisa a contemplação dos atos, muitas vezes reconhecidos como 

inapropriados nos espaços adultocêntricos, como também a identificação dos saberes 
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envolvidos no processo da mediação de conhecimentos destinadas a este público. Tal 

mediação se dá na relação entre adultos, por exemplo, mediadores e famílias com as crianças, 

que destemidas do refinamento intelectual cultuado podem gerar questões - um dos 

principais pontos de partida científicos. Além disso, também faz parte da proposta 

metodológica desse projeto, o levantamento e a análise de material bibliográfico que tenha 

como problematização a infância e também suas relações com museus, e a conversa com os 

sujeitos da pesquisa e seus familiares por entender que “uma conversa está cheia de 

diferenças e a arte da conversa consiste em sustentar a tensão entre as diferenças, mantendo-

as e não as dissolvendo, e mantendo também as dúvidas, as perplexidades, as interrogações” 

(LARROSA, 2003, p.63)]. 

Para isso, se faz necessária a invenção de uma metodologia científica que entrelaça produção 

teórica e prática que é o que este projeto vai se debruçar, propondo inovações materiais e 

intelectuais, construindo liames de inter-relação não só de conceitos da cultura infantil e 

museal, mas da própria cultura digital. Assim sendo, trata-se de uma pesquisa-formação na 

cibercultura (SANTOS, 2014). Pois, a infância de hoje nasce e cresce nesse novo contexto digital 

e lança mão muitas vezes de maneira bem autoral dos usos das novas tecnologias, se 

debruçando, inclusive na criação de canais de comunicação com o mundo. Portanto, se alguns 

autores já previam uma urgência para produção científica sobre a relação do público infantil e o 

museu, agora ela se torna ainda mais necessária.  

Também nesse sentido, a fotografia é um dos elementos potentes dessa pesquisa que gera um 

ensaio fotográfico8 onde o registro visual é um espaço de fruição e análise do projeto que 

pressupõe a prática efetiva da pesquisadora enquanto mediadora. Ao mesmo tempo que se 

coloca como ativa na condução da atividade, fotografa a mesma e enaltecendo ainda mais o 

diálogo com a criança e seus familiares. Para as crianças, nativos digitais, a produção da 

imagem é recorrente e cotidiana, portanto não só se relacionam com a câmera de maneira 

familiar, como a enxergam como uma possibilidade de avivar suas autorias. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A metodologia de observação e de registro tem sido muito rica, pois, a cada atividade surgem 

muitas novidades e novas perspectivas trazidas não só pelo público infantil, mas também por 

suas famílias. O processo de análise das fotografias segue não só um modo ilustrativo da 

pesquisa, mas mais gerador de reflexões. Ao olhar para imagem estática depois da atividade 

realizada, é possível perceber detalhes outros para além do momentâneo ou também 

reconhecer percepções esboçadas naquele dado instante. Não se trata, porém, de uma 

verificação, mas aprofundamento dos processos de reflexão e ação desse projeto de pesquisa. 

                                                 

8  Ensaio acessível em https://goo.gl/V9neQY 



IV ENCONTRO DOS BOLSISTAS PCI 

 

 

 

 

57 

 

O processo de escolha das fotografias, que não ignora questões éticas-estéticas, acabou por 

gerar um hábito metodológico de reconhecimento de noções tais como: usos de ferramentas, 

observação, ócio, experimentação pura, relação de atenção e cuidado.9 Por exemplo, registrei 

duas crianças pequenas que não conseguiram participar das atividades, mesmo vendo seus 

irmãos mais velhos participando ativamente. Ambos preferiram ficar no colo de seus 

familiares e não se sentiram à vontade para participar. O que demonstra a necessidade da 

preparação de atividades que tenham o público infantil como foco direcionado.  

Além da formação e produção científica das crianças no museu, essa pesquisa vem se 

estendendo para questões práticas que permeiam a acessibilidade desse público no museu. 

Como é o caso, por exemplo, da necessidade de instalação de um fraldário, local para 

amamentação e também, recentemente pontuado por uma mãe, a necessidade de pensar 

horários específicos para a primeira infância que tem o costume de dormir após o almoço. 

Este projeto gerou o “Tapa-olho pirata” para crianças, ao ser observado muitas crianças 

pequenas tinham dificuldade de enxergar nas oculares dos telescópios porque ainda não 

conseguem manter um olho fechado e outro aberto. E também gerou, em conjunto com a 

equipe da atividade “Cozinhando com a Ciência”, a atividade “Massinha planetária”, a qual foi 

proposta por uma criança que visitou o museu, sua ideia era cozinhar planetas comestíveis. 

Essa atividade foi realizada na XXV Semana de Astronomia. 

Temos em vista mais dois projetos a serem desenvolvidos:  

• “Brincando com as cores e sons”: esse projeto prevê a criação de um suporte móvel que 

mescle a projeção das três cores luz primárias com a criação de sons. Essa proposta 

inspirada no Soundpainting tem o objetivo de estimular os sentidos das crianças 

através da movimentação do corpo. A ideia é também utilizar esse suporte à noite, 

projetando as luzes na parte externa da luneta 21, pois, também é comum gerar uma 

grande fila para poder observar nessa luneta e, assim, as crianças se distraem 

aprendendo enquanto esperam. 

• Canal no YouTube: esse projeto prevê a criação de materiais audiovisuais a serem 

realizados com crianças para crianças. A ideia é impulsionar a divulgação científica 

com o enfoque na Astronomia.  

A partir desse curto, porém, intenso trabalho que vem sendo desenvolvido, já é possível 

delinear algumas conclusões. A primeira delas é que além do museu ser importante para o 

desenvolvimento infantil, a criança é importante para a manutenção e permanência do museu. 

Concluímos que a criança possui em potencial as habilidades necessárias para produção e 

inovação científica, como a curiosidade e a livre experimentação ainda desarraigada dos 

conceitos já estabelecidos. Portanto, trata-se de um projeto que visa não só a formação como 

                                                 

9  Apresentação de slides com as primeiras categorias criadas: https://goo.gl/V9neQY 
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também a produção científica infantil. Ainda, pôde-se concluir que as atividades que são 

elaboradas para públicos diversos, não dão conta das necessidades das crianças pequenas, 

portanto, se faz necessária a criação e desenvolvimento de novas atividades. As crianças no 

museu, por certo, formam um dos públicos mais inquietos e que provoca, questiona, incentiva 

a criação, às vezes até mesmo sem falar, mas também, muitas vezes, falando muito, tornando o 

museu menos silencioso. 

Observou-se que é necessário rever a idade prevista de atuação do projeto, pois, crianças de 5 

e 6 anos participam ativamente das atividades de final de semana, porém, os bebês não são 

contemplados, apesar de ser um público recorrente. Portanto, prevemos que será necessário 

essa mudança.  
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DESCOBRINDO INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS HISTÓRICOS: UMA PROPOSTA DE 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL COM ACERVOS DE MUSEUS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Bolsista: Claudia Sá Rego Matos 

Orientadores: Eugênio Reis Neto | COEDU e Douglas Falcão | COEDU 

Vigência da Bolsa: junho de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho insere-se em projeto de pesquisa do Programa de Capacitação 

Institucional (PCI), cujo tema central caracteriza-se pelo estudo do uso de instrumentos 

científicos históricos de geociências do acervo do Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST) em atividades de educação não formal. Desta forma, esta pesquisa se propõe ao 

desenvolvimento, aplicação e análise de atividades educativas desta natureza, configurando-

se também em um estudo de caso.  

Seu desenvolvimento se procede dentro da dinâmica das atividades oferecidas pela 

Coordenação de Educação em Ciências (COEDU) ao público visitante do museu e atividades no 

âmbito da formação continuada de professores e na formação de mediadores. Por isso, vale 

destacar que a pesquisa também conta com a colaboração de diversos bolsistas (PCIs e 

PIBICs), bem como com a infraestrutura disponibilizada pela referida Coordenação. 

A escolha do objeto de análise – educação não formal a partir de instrumentos científicos 

históricos – orientou-se pelo fato da instituição supracitada, e outros museus de ciências, ter 

em seu acervo um dos principais veículos de comunicação com o público visitante (FALCÃO, 

2008; VALENTE et al., 2015). No entanto, a comunicação entre visitantes (público leigo) e 

acervos de instrumentos científicos muitas vezes demanda conhecimentos específicos sobre 

sua funcionalidade e o período histórico que esteve em uso, fator que se constitui, por vezes, 

um desafio para as instituições que possuem sua salvaguarda por tratarem-se de informações 

que distam do senso comum. 

Em complemento a este desafio intrínseco da divulgação da ciência, reflete-se ainda sobre as 

múltiplas semânticas e funcionalidades que os acervos compostos por instrumentos 

científicos possuem. Enquanto objetos de importância patrimonial (tangível e intangível) se 

destaca seu valor mnemônico como registros materiais da história da ciência, exemplificando 

a tecnologia de um período específico, remetendo a um episódio histórico, demonstrando a 

produção científica nacional, entre outros (VALENTE et al., 2015). E, quanto a sua 

funcionalidade, observa-se que além do papel expográfico, estes acervos podem ser usados 

para educação, seja por seu valor patrimonial (histórico e cultural) ou pelo seu potencial em 

divulgar e popularizar o próprio conhecimento científico (HORTA et al., 1999; VALENTE et al., 
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2015). Tendo em vista a breve discussão apresentada, define-se como objetivo principal da 

pesquisa realizada até o momento, o estudo e a caracterização uma pedagogia não formal 

dirigida a explorar acervos de instrumentos científicos em museus de ciência e tecnologia de 

forma mediada e inclusiva. De forma, mais específica para o trabalho apresentado neste 

encontro objetiva-se realizar pesquisa sobre o processo de transposição didática a partir da 

modelagem de um instrumento científico histórico (neste caso, o quadrante náutico) em uma 

atividade de divulgação da ciência.  

 

METODOLOGIA  

Destaca-se para o presente trabalho que a metodologia pode ser divida em três partes: a) 

instrumentalização teórica; b) desenvolvimento de atividade não formal e c) técnicas de 

campo. 

A primeira parte diz respeito à leitura de material teórico que permite maior imersão em 

discussões teóricas relacionadas ao ensino de ciências, sobretudo em atividades e em 

ambientes não formais de educação Neste sentido, a abordagem teórica de modelos e 

modelagem desempenha um papel central nesta pesquisa por considerar que este enfoque 

contempla a natureza da ciência, sua condução, disseminação de seus resultados e também sua 

caracterização como uma forma singular de conhecimento produzido pela mente humana. Ou 

seja, a formulação da ciência, bem como seu entendimento, se daria através de modelos mentais 

e modelagens sobre os conceitos e produtos que elaboramos. Por tais motivos, modelos e 

modelagens têm um lugar fundamental na educação em ciências, justamente por entender que 

o conhecimento científico é resultado de um conjunto de atividades modeladoras que envolvem 

as linguagens discursiva, gráfica e quantitativa em ciências (GILBERT, et al., 2000). Esse ponto 

de vista permite ver os instrumentos científicos de valor histórico como portadores de indícios 

do modelo científico vigente à época de sua utilização. Por isso, o processo de modelagem se 

revelaria inerente ao próprio processo de elaboração de modelos didáticos em museus de 

ciência e tecnologia.  

A segunda parte da metodologia refere-se ao desenvolvimento de atividade não formal a partir 

de um instrumento científico histórico do acervo do MAST. Paro o seu desenvolvimento foi 

necessário inicialmente um levantamento de todo o acervo do Museu, para a escolha de 

instrumentos. A partir da escolha propõe-se o desenvolvimento de uma atividade centrada em 

um eixo temático, onde o instrumento científico histórico é inserido e contextualizado. O 

instrumento escolhido para a atividade apresentada neste trabalho foi o quadrante, que apesar 

de não compor o acervo do Museu, encontra-se reconstruído e em réplica em duas exposições.  

As técnicas de campo que correspondem à terceira parte da metodologia desta pesquisa 

referenciam-se justamente à coleta de dados de campo para análise e avaliação da aplicação 

da atividade desenvolvida. Para a presente pesquisa, foram eleitas duas técnicas de coleta de 
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dados. A primeira é a observação não participativa, que consiste na realização de um registro 

da atividade sem interação direta com os participantes. A segunda técnica de aquisição de 

dados é a Lembrança Estimulada (LE), no qual o sujeito-objeto do estudo tem contato com 

registros (gravações de áudio, vídeo e fotografias) da atividade que participou com o objetivo 

de se lembrar de experiências específicas que lhe permitam expressar verbalmente os 

pensamentos que desenvolveu durante a atividade (FALCÃO; GILBERT, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados alcançados ainda apresentam caráter bastante preliminar, tendo em vista o 

pouco tempo de vigência da bolsa de pesquisa. Até o presente momento apresenta-se como 

produção apenas o desenvolvimento teórico e material da atividade “Brincando com o 

Quadrante”. Entretanto, no dia 16 de setembro de 2017, esta atividade foi aplicada na 

programação de final de semana a grupo de audiência de visitação espontânea. E, assim, foi 

possível a aquisição de dados de campo para análise mais aprofundada do uso de 

instrumentos científicos históricos em atividades de educação não formal.10  

No que concerne à estrutura da atividade desenvolvida, foi proposto para esta atividade um 

eixo temático que trabalhe o instrumento científico quadrante dentro de uma perspectiva 

cartográfica. No entanto, destaca-se que a atividade tem uma natureza transdisciplinar e, por 

isso, contempla conteúdos de diversas áreas do conhecimento (Astronomia, Matemática, 

História e Cartografia). Tal característica relaciona-se ao objetivo de oferecer a perspectiva de 

que a construção do conhecimento científico se dá a partir de um conjunto de saberes. 

Em sua execução a atividade é divida em três momentos. O primeiro é a apresentação e 

contextualização histórica do quadrante. A segunda parte trata de uma prática com o 

instrumento, quando será proposto ao público que este realize um mapeamento do entorno 

existente no campus MAST/ON, próximo às cúpulas e outros elementos do ambiente externo, 

como árvores, as próprias cúpulas e miras astronômicas. Para este momento de prática, foram 

elaborados e confeccionados para a atividade diversos recursos materiais. O primeiro recurso 

trata-se da modelagem do próprio quadrante, que será manejado pelo público para a 

determinação de medidas angulares (Figura 1) para fins de determinação de distâncias 

relativas. O segundo é uma superfície quadriculada (Figura 2), de dimensão de 1,4 × 1,4 m, 

onde serão posicionadas fotografias (terceiro recurso material) de elementos do entorno do 

local da atividade. E, por fim, a atividade finaliza-se com uma discussão sobre o uso do 

instrumento (funções e limitações), bem como o fato da ciência ser o produto de um tempo 

histórico e uma cultura.   

 

                                                 
10 Propõe-se apresentar os dados de campo coletados na comunicação apresentada pela autora no IV Encontro 
PCI do MAST. 
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Figura 1 – Modelagem do instrumento quadrante 

que será utilizada na atividade para manuseio dos 

participantes, com inspiração nos quadrantes 

náuticos do século XVI. 

Figura 2 – Superfície quadriculada feita de tecido não tecido 

(TNT), com dimensão de 1,4 × 1,4 m, durante sua confecção. 
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ASTROEDUCADORES: CURSO A DISTÂNCIA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 

PARTICIPANTES DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA 

 

Bolsista: Eduardo Monfardini Penteado  

Orientador: Eugênio Reis Neto | COEDU 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

É preocupante o fato de que tão poucas pessoas compreendam como a ciência e as tecnologias 

influenciam nossas vidas afetando as decisões tomadas sobre os assuntos que impactam 

nosso dia a dia. O desenvolvimento econômico e social de uma nação se torna inviável sem um 

número mínimo de pessoas capazes de lidar com tecnologias e de produzir conhecimento. 

Uma conseqüência visível disto é a atual carência de profissionais formados em engenharia e 

ciências exatas, que tem sido um gargalo para o crescimento do país. Além disso, a população 

não pode tomar decisões sobre um bom número de questões envolvendo políticas públicas 

sem ter um conhecimento mínimo de como a ciência funciona. Um bom exemplo disto são 

todas as questões relativas às mudanças climáticas. Tais problemas ocorrem escala mundial, 

mas são particularmente graves no Brasil.  

Uma forma de contribuir para o enfrentamento dessa questão é procurar despertar vocações 

científicas em jovens, o que pode ser proporcionado por meio das mais diversas ações de 

divulgação científica, dentre elas as olimpíadas de conhecimento. Em particular, a Olimpíada 

Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), que vem ocorrendo anualmente desde 1998 

(Canalle et al. 2015). A participação dos estudantes na OBA é voluntária, e ocorre geralmente 

por influência dos professores que se interessam pelo evento. Estes são os responsáveis pela 

aplicação e correção dos exames, e também pela preparação dos alunos para as provas. 

Apesar do esforço dos organizadores da OBA para fornecer ou indicar materiais de consulta, 

há uma série de dificuldades enfrentadas pelos professores, entre elas a falta de disciplinas 

que contemplem astronomia em sua formação inicial, durante os cursos de licenciatura 

(Bretones 1999, Nardi e Langhi 2005). Esta lacuna na formação dos professores acaba tendo 

um impacto no desempenho dos alunos e também acaba por limitar o número de 

participantes da Olimpíada, uma vez que desestimula a adesão de mais professores ao evento. 

Com a motivação de amenizar as lacunas conceituais existentes na formação dos professores 

participantes da OBA, estamos criando um curso de capacitação a distância chamado 

AstroEducadores.  

Os objetivos gerais do curso são: a) compreensão das dificuldades conceituais dos professores 

no ensino da Astronomia e b) criação de questionários, testes, exercícios e atividades 
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relacionadas com aos tópicos de astronomia para serem inseridos na plataforma 

AstroEducadores. Especificamente, pretendemos responder ao seguinte questionamento: 

"Que conteúdos, objetivos educacionais e estratégias metodológicas devem compor um curso a 

distância de Astronomia para professores dos ensinos fundamental e médio?" 

Da definição da questão de pesquisa emergem os objetivos específicos: 

a) identificar limites e potencialidades do curso AstroEducadores; 

b) avaliar se este influencia a prática docente 

c) levantar a concepção dos docentes acerca da proposta do curso. 

 

METODOLOGIA  

Pesquisa de interesse em participar de uma capacitação online são feitas através da análise de 

questionários preenchidos por professores onde se investiga o grau de interesse dos mesmos 

no curso e a sua disponibilidade de acesso à Internet. Busca-se conhecer um possível histórico 

com a astronomia, seja através da realização de algum outro curso referente a esta ciência ou 

à visita a um centro de pesquisa, observatório, planetário e museu. Este questionário é 

apresentado ao maior número possível de professores do ensino fundamental e médio. O 

questionário também objetiva identificar o interesse do estudante em astronomia através de 

questionamentos feitos aos seus professores. Dessa forma, também se busca perceber o quão 

confortável o professor se sente frente a perguntas sobre esse tema vindas de seus 

estudantes. Por fim, um entendimento das principais fontes de informação dos professores 

sobre astronomia é levantado. 

Paralelamente ao estudo descrito acima, busca-se desenvolver a estrutura do curso. O 

desenvolvimento da plataforma online deve seguir uma dinâmica semelhante à estruturação 

de cursos online já estabelecidos. Para isso, a participação e o  estudo de alguns cursos a 

distância oferecidos por diferentes instituições é feito com o intuito de se perceber as 

diferenças e semelhanças entre eles. 

O conteúdo do curso também é trabalhado pensando no currículo escolar. Uma vez 

identificados os temas relacionados à astronomia apresentados ao estudante em sala de aula, 

monta-se um roteiro baseado nestes temas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Um questionário foi apresentado a professores do ensino médio e fundamental, totalizando 

105 profissionais, a fim de se identificar alguns pontos relevantes à pesquisa. Este 

questionário baseia-se em Langhi (2009). Uma análise parcial dos resultados obtidos com este 

questionário confirma que a maior parte dos professores nunca teve nenhum contato com a 

astronomia durante a sua formação, totalizando em torno de 60% dos professores. 
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Entretanto, todos concordam que é importante ter conhecimentos básicos de astronomia, 

refletindo no expressivo fato de que pouco mais de 90% dos professores procuram aprender 

mais sobre o assunto. Em sala de aula, os estudantes costumam mostrar interesse em 

astronomia para 90% dos professores. Entretanto, apenas 16% dos professores procuram 

sempre trabalhar assuntos referentes à astronomia com seus estudantes, enquanto que a 

maior parte toca no assunto apenas eventualmente. Isso pode ser consequência natural do 

desconforto do professor para falar de tópicos que ele não domina. Fica claro, portanto, uma 

necessidade de suprir essa carência dos professores e, consequentemente, dos estudantes por 

assuntos ligados à Astronomia. A maior parte dos professores, 85%, disse que gostaria de 

participar de uma capacitação online, justificando a criação de ferramentas como a proposta 

neste projeto. Isso parece ser perfeitamente viável já que 95% dos professores disseram ter 

fácil acesso à Internet.   

Em paralelo à aplicação e estudo desses questionários, definimos ‘Estações do Ano’ como 

tema para o módulo piloto do curso. A escolha desse tema se dá, principalmente, por quatro 

razões: 1) é um assunto que faz parte do currículo escolar, 2) é um tema que costuma gerar 

confusão entre as pessoas, 3) a partir deste tema muitos outros podem ser abordados e 4) não 

envolve, necessariamente, uma formulação matemática muito elaborada. 

Estações do ano, apesar de estar presente no currículo escolar, não é um assunto dominado 

pelos estudantes. É muito comum notificar equívocos em suas percepções sobre o tema. Por 

exemplo, vemos que muitos estudantes acreditam que a ocorrência do verão se dá por causa 

de uma maior aproximação da Terra ao Sol. O mesmo problema já foi identificado em grupos 

de professores participantes de oficinas sobre o tema.  

Uma vez definido o tema piloto, a estrutura do curso começa a ser desenvolvida. Fizemos uma 

análise de dois cursos online já existentes, o que serviu como inspiração para se desenvolver 

uma estrutura inicial do primeiro curso a ser oferecido pelo AstroEducadores. Deveremos ter 

cinco módulos para o curso de Estações do Ano, de forma que cada um destes módulos 

abordará um conteúdo específico. Estes módulos abrangem uma explicação sobre o 

funcionamento do curso, detalhes como tempo de duração e fornecimento de certificado, uma 

abordagem histórica do conteúdo, explicações do fenômeno propriamente, considerações 

finais e material de apoio. 

Questionários de diagnóstico pré e pós curso estão sendo construídos, bem como um maior 

detalhamento da estrutura do curso e seu conteúdo.  Também estamos analisando quais 

conteúdos seriam mais adequados de se trabalhar por meio de vídeos e animações. Roteiros 

estão em fase inicial de desenvolvimento. 

O curso piloto deverá ser apresentado a um grupo limitado de professores voluntários a fim 

de que estes analisem a eficácia do mesmo e a adequação do conteúdo. A partir daí 

levantaremos críticas e sugestões de melhorias para estarmos seguros de abrir o curso a 
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qualquer professor interessado. Buscaremos estar sempre em contato com alguns 

professores, que nos darão o retorno da evolução de seus estudantes em sala de aula.   
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ESTUDO DE ANALOGIAS UTILIZADAS COMO RECURSO DIDÁTICO NA MEDIAÇÃO DA 

VISITA ESCOLAR EM UMA EXPOSIÇÃO DO MAST 

 

Bolsista: Gabriela de Assis Costa Moreira 

Orientadora: Maria Esther Alvarez Valente | COEDU e Sibele Cazelli | COEDU 

Vigência da Bolsa: maio de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

A pesquisa que vem sendo desenvolvida acontece no contexto da mediação da visita escolar 

aos espaços de exposição do MAST. Em contraponto ao que ocorre na educação formal, na 

qual o interesse das pesquisas está na medição direta do aprendizado, na educação não 

formal, nos museus em particular, o interesse reside em medir a qualidade da experiência não 

formal e suas consequências.  

Nesse contexto é fundamental que exista uma relação colaborativa envolvendo a educação 

formal e a não formal para a formulação e execução de um trabalho onde as especificidades de 

cada uma delas sejam colocadas a serviço da construção de uma sinergia entre estas duas 

instituições, de forma a potencializar a experiência de uma "formação integral" (CASTRO, 

2011). Desta forma, o papel da mediação na construção da educação científica nos espaços 

não formais perpassa como elemento norteador entre as duas instâncias, suas repercussões e 

especificidades, sobretudo quando direcionada ao público que frequenta museus no contexto 

da visita escolar.  

Um recurso usado com frequência por mediadores e professores em sua linguagem para 

aproximar conteúdos complexos de sua audiência são as analogias. Sabe-se que a forma como 

são usadas, no contexto da educação formal, pode interferir na maneira como os alunos 

entendem novos conceitos (FERRAZ e TERRAZZAN, 2003). Acredita-se que esta, também, seja 

uma questão pertinente em museus e centros de ciência e que seu estudo pode colaborar no 

entendimento do processo pedagógico que ocorre nestes espaços. 

É com esse intuito que o projeto "Estudo de analogias utilizadas como recurso didático na 

mediação da visita escolar em uma exposição do MAST" está em desenvolvimento no Museu 

de Astronomia e Ciências Afins, MAST, desde julho de 2014.11 A pesquisa tem como foco a 

mediação humana feita pelos profissionais que acompanham o público escolar durante a 

visita escolar programada - VEP. A abordagem do mediador e seu diálogo com o público é 

fundamental na construção do discurso científico dentro dos espaços não formais de educação 

                                                 
11 O projeto em questão esteve a cargo da bolsista Aline Miranda e Souza de julho de 2014 a abril de 2017, 
quando esta se retirou do programa devido à posse em cargo público. A partir de maio de 2017, a presente 
pesquisa passou a estar sob responsabilidade da autora desta apresentação. 
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e sua repercussão para além dos muros dos museus. No entanto, como e com que ferramentas 

de linguagem esse diálogo contribui para a construção e entendimento de conceitos científicos 

e contextos de cultura científica é um aspecto da mediação que precisa ser melhor estudado. 

Desta forma, neste projeto, optou-se por estudar as analogias utilizadas como recurso didático 

durante as explicações de conceitos científicos em visitas mediadas, da trilha educativa "Por 

onde vamos?", do MAST. E, partindo do entendimento de que a VEP é uma etapa de um 

processo que se inicia com o conhecimento e apropriação da proposta pedagógica da 

Coordenação de Educação em Ciências - COEDU, pelo professor, incorporou-se, também, à 

pesquisa a análise de uma oficina com objetos realizada no Encontro de Assessoria ao 

Professor - EAP, parte integrante da VEP. 

 

METODOLOGIA  

As observações das VEPs e dos EAPs são registradas em áudio e vídeo,12 cujo roteiro foi 

desenvolvido e testado, e serão analisadas com foco na fala dos mediadores/professores, 

considerando a interação com o público e os objetos do Museu. Para análise das analogias 

criadas, foi desenvolvida uma adaptação do modelo Teaching With Analogies – TWA (GLYNN 

et al., 1998 apud FERRAZ e TERRAZAN, 2003), para o contexto museal, em que o discurso do 

mediador é construído em conjunto com a audiência. Neste contexto, o objeto é o elemento 

central nesta relação. A identificação de analogias a serem analisadas e os resultados com 

base na adaptação do modelo TWA serão feitos a partir da transcrição dos dados coletados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Um dos objetivos do EAP é apresentar, de maneira mais dinâmica, as trilhas educativas 

oferecidas atualmente pela instituição. A oficina com objetos foi desenvolvida utilizando 

réplicas de objetos do acervo histórico e modelos pedagógicos relacionados a temas das 

exposições, com o objetivo de estimular o contato e apropriação dos professores com as peças 

do acervo do MAST.  

A partir dos objetos, muitas questões podem ser problematizadas, trazendo para o centro do 

debate aspectos que não apareciam em um encontro meramente expositivo. Estimulando o 

contato com objetos, os educadores se sentem mais seguros para abordá-los em uma visita ao 

Museu, tornando este espaço mais acessível e acolhedor. São criadas, desta maneira, novas 

possibilidades de exploração dos espaços do MAST pelo visitante e novos olhares sobre o 

acervo, valorizando-o numa dimensão educativa. Com uma abordagem que parte do objeto, é 

                                                 
12 Os dados coletados em maio, junho e julho de 2017 foram gravados apenas em áudio. No EAP de agosto, a 
coleta por  meio de gravação em vídeo foi testada. Este pode ser um meio interessante de comparação de tomada 
de dados para este tipo de pesquisa. 
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possível inserir questões que promovam a desconstrução do mito da neutralidade científica, 

do entendimento de que a ciência é constituída por verdades absolutas e estáticas, localizando 

o conhecimento científico em um tempo e espaço na história. 

Das interações desenvolvidas pela dinâmica com objetos no EAP, surgiram perspectivas de 

análise interessantes para entendermos o papel do mediador  na construção do discurso 

científico no processo de apropriação do acervo museológico. Um ponto notável ao 

analisarmos a construção do discurso feito pelos professores com os objetos é seu processo de 

ressignificação. Um mesmo objeto foi abordado de diferentes formas, sempre identificado à 

vivência e formação particular: foram identificadas (de forma preliminar) três categorias de 

ressignificação na fala do professor, aqui conceituadas como científica, estética e sócio-

cultural. Indícios de correspondência direta entre a formação acadêmica dos indivíduos e a 

articulação de significados serão estudados de forma mais incisiva nas próximas etapas, 

pensando-se nos impactos desta relação dentro do contexto interdisciplinar da educação em 

museus. 

As trilhas educativas são parte da proposta metodológica institucional do MAST no âmbito 

pedagógico da atividade "Visita Escolar Programada” 13. No recorte desta pesquisa, a trilha 

estudada, desenvolvida como objeto de pesquisa – e, ao mesmo tempo, sua ferramenta – é a 

trilha "Por onde vamos?", que é composta por três mídias: A exposição "Olhar o céu, medir a 

Terra", a rede de marcos geodésicos e o primeiro módulo da exposição "Faz Tempo”. Um 

grande complicador da pesquisa foi o fato de a trilha "Por onde vamos?" não ter sido escolhida 

pelos professores participantes do EAP para visitação programada no período de maio a 

agosto de 2017. Portanto, ainda não há nenhum registro para análise da visita programada 

nesta segunda parte do projeto. É necessário lembrar que, durante a primeira parte do 

projeto, foram obtidos poucos dados desta trilha, em um período bem maior de tempo: de 

abril de 2015 a abril de 2017, houve apenas quatro registros de VEP realizadas na trilha "Por 

onde vamos?". Devido à frequência em que a VEP é realizada ao longo do ano (praticamente 

em todas as semanas que compõem o ano letivo, o que corresponde à maior parte do ano), 

esse padrão não pode ser ignorado. Desta maneira, procurou-se detectar quais são os critérios 

que fazem esta trilha ser preterida em relação à trilha "Onde vivemos?". 

Esse fato é mais um desdobramento da pesquisa, que continua em análise. Os resultados 

preliminares da investigação apontam para questões profundas, tanto do ponto de vista da 

                                                 
13 Para saber mais sobre a proposta metodológica das trilhas educativas do MAST: CAZELLI, Sibele; COIMBRA, 
Carlos Aberto Quadros; VALENTE, Maria Esther. Educação no MAST: 30 anos de ações e pesquisas. In: VALENTE, 
M. E.; CAZELLI, S. (Org.). MAST: 30 anos de Pesquisa/ Educação e divulgação da ciência. Rio de Janeiro: Museu de 
Astronomia e Ciências Afins, 2015. p. 144-179. Disponível em: 
<https://www.yumpu.com/en/document/view/54990732/colecao-mast-30-anos-de-pesquisa-volume-2>. 
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educação em museus14 como da percepção da educação formal e suas formas conservadoras 

de se apropriar do espaço museal15. 

Acredita-se que este projeto vem gerando dados riquíssimos para análise, a fim de entender 

melhor o papel das diferentes espessuras do elo que ligam ambas as instituições (museu e 

escola), na tentativa de desenvolver práticas que contribuam para uma educação mais 

significativa, interdisciplinar e cidadã em ambos os espaços. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Analogias; educação em museus; mediação.  
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14 Em relação às expectativas do público escolar/professor para com as visitas, às concepções conservadoras da 
vivência da experiência da visitação a um espaço não formal de educação e até com a questão estética ligada à 
tipografia e montagem da exposição  
15 Principalmente em termos de concomitância com o currículo, perspectiva disciplinar do mesmo, controle 
institucional de tempo e conteúdo das práticas educativas, etc. 
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ESTUDO PARA A MODELAGEM DE APLICATIVOS DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA A PARTIR DA “GAMIFICAÇÃO” 

 

Bolsista: Igor Lôbo Siqueira Rodrigues 

Orientador: Douglas Falcão Silva | COEDU 

Vigência da Bolsa: junho de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca estudar o uso do processo de gamificação – termo usado para 

descrever a utilização de elementos do jogo em outros ambientes a fim de melhorar a 

experiência do usuário (KAPP, 2012). O termo ´gamificação´ significa simplesmente usar a 

estrutura relacional dos jogos, de forma a engajar pessoas para atingir um resultado. Na 

educação, o potencial da gamificação é promissor. Ela funciona para despertar interesse, 

aumentar a participação, desenvolver criatividade e autonomia, e promover diálogo na 

resolução de situações-problema (MORRIS et al., 2013). 

A escolha do processo de gamificação, portanto, se justifica pelo alto grau de aderência de 

seus atributos (busca de objetivo, feedback, participação voluntária) em relação ao contexto 

da aprendizagem em ambientes e processos não formais e informais de educação. Verifica-se 

que os jogos despertam e envolvem os jogadores a desenvolver estratégias e ações 

sistematizadas para suplantar obstáculos. Neste sentido, o processo de gamificação tem sido 

visto como um caminho promissor na educação em ciências. 

Ademais, McGonigal (2011) argumenta persuasivamente a necessidade de reconsiderarmos 

as conotações negativas que associamos com videogames – que eles seriam "escapistas" ou 

"perda de tempo". McGonigal concisamente define um jogo a partir de Brernard Suits (1978): 

"Jogar um jogo é uma tentativa voluntária de suplantar obstáculos desnecessários” (p. 41). 

No âmbito da educação não formal ou informal, os recursos e ações educacionais precisam ser 

concebidos a partir das especificidades próprias, que os difere fortemente da educação 

formal. A não obrigatoriedade de participação; a falta do controle do tempo e a ausência de 

avaliação, a liberdade de temática, o uso de mídias e contextos diversos, coloca a produção de 

recursos educacionais em espaços não formais e informais em um contexto singular em 

relação a seus correlatos concebidos para ambientes de educação formal. 

Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo geral  pesquisar modelos e processos no âmbito 

das tecnologias de comunicação e informação para elaboração de recursos interativos 

dirigidos à divulgação e popularização de ciência e tecnologia em ambientes não formais e 

informais de educação. Em termos de objetivos específicos, foram elencados alguns:  
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a) avaliar a apreensão que crianças e jovens fazem do uso de apps existentes de 

popularização de ciência e tecnologia para fins de aumento de interesse e motivação 

em temas de ciência e tecnologia;  

b) desenvolver processos de modelagens para apps voltados à popularização de ciência e 

tecnologia que promovam uma integração intrínseca entre o conteúdo científico e a 

gamificação;  

c) desenvolver e avaliar processos de gamificação para fins de popularização e educação 

científica de conteúdos de ciência segundo abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade); e 

d) contribuir com o aprimoramento da formação tecnológica e profissional da equipe do 

Laboratório de Recursos Educacionais do MAST para a elaboração de apps como 

recurso para popularização de ciência e de tecnologia em larga escala. 

 

METODOLOGIA 

O trabalho em desenvolvimento se divide no conjunto de etapas discriminadas a seguir:  

a) levantamento do referencial teórico-metodológico associado à gamificação para fins de 

educação científica;  

b) desenvolvimento de descritores para aplicação a cinco aplicativos, previamente 

escolhidos, de educação científica existentes para fins de avaliação, segundo 

parâmetros definidos pela literatura; e  

c) realização de vídeo gravação do uso dos cinco aplicativos por 10  jovens e crianças 

(selecionado a partir do público visitante do MAST-escolar e de visitação espontânea). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa se encontra ainda em fase inicial. Até o momento, nos concentramos 

principalmente no conhecimento preliminar dos conceitos referentes à gamificação, de 

acordo com o cronograma referente aos primeiros meses do projeto. Sendo assim, estamos 

fazendo um levantamento do referencial teórico-metodológico associados ao uso da 

gamificação, de uma maneira geral, e em particular na educação em ciências. Para tanto, 

estamos buscando os referenciais mais importantes que estudam a gamificação na educação e 

gamificação na educação em ciências. Nessa fase, estamos procurando as pesquisas mais 

relevantes na área, e o trabalho de Borges et al. (2014), pesquisadores da USP, tem se 

mostrado de grande valia. 

Em adição às pesquisa teórica no âmbito da gamificação, também usamos esse tempo para 

estudar a  linguagem de programação Java, através de um curso online e de tutoriais 
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encontrados na internet, e começar a buscar as formas de transformação do código escrito em 

Java em um aplicativo para Android. 

Concomitantemente, tivemos acesso a oito aplicativos de educação desenvolvidos pelo MCTIC, 

os quais estamos testando de modo a podermos selecionar alguns para que possamos 

descrevê-los, avaliá-los e testá-los de acordo com parâmetros definidos pela literatura. 

Pretendemos usar esses aplicativos com o público visitante do museu, de modo que eles 

possam jogar o aplicativo e que possamos avaliar as qualidades e potencialidades dos 

aplicativos no âmbito da educação em ciências. Essa etapa ainda está em processamento. 

Estamos começando a analisar três dentre esses aplicativos. O primeiro, Enigma das Sombras, 

é um jogo de formatos de sombras, no qual o jogador ou jogadora deve mexer com a posição 

dos objetos de modo que suas sombras se encaixem no formato necessário para avançar nos 

desafios. No segundo, O Guardião do Jardim, devemos cuidar de um jardim, plantando, 

regando, iluminando as plantas – no jogo coletamos fótons que “caem” do céu e damos  

plantas quando elas precisam. O jogo também passa por dias iluminados, chuvosos e 

nublados, além de ter a presença eventual de pássaros, que deixam cair sementes que podem 

ser coletadas, e de abelhas, que polinizam as plantas. O terceiro aplicativo, chamado Ilusões de 

Óptica, tem um caráter mais demonstrativo de um conjunto de ilusões de óptica pautados na 

percepção de movimento onde as figuras estão paradas; de diferenças em colorações que são 

iguais; de perspectivas contraditórias e de desenhos que possuem uma imagem dúbia. 

O projeto que estamos desenvolvendo busca reconhecer as potencialidades latentes do uso de 

aplicativos na educação em ciências. O fato de já existirem pesquisas nesse sentido que se 

mostraram ainda inconclusivas, nos motiva a avançarmos nesse estudo, para que a educação 

em ciências, sobretudo nos espaços informais ou não formais de educação possa ter mais 

material com o qual trabalhar, principalmente quando esse material – os aplicativos de jogos – 

já vem sendo buscado pela população brasileira de uma maneira geral. Cabe à pesquisa em 

educação não formal e informal explorar essa área. Em nossas pesquisas, percebemos que 

ainda há muito a ser explorado, e que a gamificação no contexto da educação em ciências 

merece ser pesquisada mais a fundo, sobretudo como uma forma de suplantar a queda da 

motivação intrínseca pelas ciências com o avanço do estudo das crianças. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Gamificação; educação em ciências; aplicativo; educação não formal. 
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A COMUNICAÇÃO PÚBLICA E O ACERVO DO MAST 

 

Bolsista:  Renata da Silva Bohrer 

Orientadora:  Maria Esther Alvarez Valente | COEDU 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

O Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) tem sob sua guarda um importante acervo de 

instrumentos científicos. São mais de dois mil objetos de campos distintos da ciência, sendo a 

maioria proveniente do Observatório Nacional (ON).  Há também instrumentos oriundos do 

Instituto de Engenharia Nuclear – IEN, Centro de Tecnologia Mineral - CETEM e Centro 

Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF, além de doações particulares. Muitos desses objetos 

estão instalados em áreas de visitação pública.  Geralmente acompanhados de placas 

descritivas com informações básicas sobre o ano de origem, fabricante e função.  Na busca por 

maior compreensão sobre esse que é um dos acervos mais expressivos da instituição, 

descobrimos várias pesquisas associadas à coleção. Também notamos que havia uma lacuna a 

ser preenchida por comunicadores da instituição interessados em abordar o acervo 

museológico em canais de comunicação de massa sob o ponto de vista da divulgação 

científica.   

Apresentar os artefatos nos meios de comunicação requer uma linguagem mais direta e de 

fácil entendimento. Diferente de um canal especializado, as mídias mais abrangentes precisam 

elaborar um discurso palatável a um público que muitas das vezes não está inserido no 

ambiente científico.  Este projeto propõe um estudo experimental das práticas jornalísticas 

em textos de divulgação científica. Para tanto, criamos um canal de comunicação com a 

finalidade de popularizar e preservar a memória científica e tecnológica brasileira, a partir 

das coleções do MAST.   

Lançada em setembro de 2014, no jornal digital InforMAST, a coluna Observando o MAST foi 

desenvolvida para a atender o público não especializado em ciências. Em outubro de 2015, 

período em que é iniciado este projeto, as publicações passam por mudanças estruturais. Isso 

porque nos comprometemos a buscar novos formatos e mecanismos para ampliar o grau de 

conectividade com o público. Além do site institucional, a circulação do jornal eletrônico e, por 

assim dizer da coluna, ocorre mensalmente via e-mail para: assinantes, instituições diversas 

de C&T, museus, entre outros.  Nesse processo de circulação da informação, destacamos o uso 

das mídias sociais da instituição: Facebook e Twitter.    
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Em linhas gerais, o principal objetivo do projeto é refletir modelos textuais que possam 

contribuir para o movimento de divulgação científica dos acervos do MAST, sendo este um 

dos pilares que norteiam a instituição.  A seguir, os objetivos específicos da pesquisa:  

• Estabelecer um canal de comunicação com o público interessado em temas de C&T;  

• Divulgar a história das ciências brasileiras, sobretudo, os estudos desenvolvidos a 

partir do acervo sob a guarda do MAST; 

• Oferecer novas possibilidades de produtos de divulgação científica a partir de um canal 

jornalístico;  

• Gerar conteúdo para possíveis atividades educativas do museu relacionadas à história 

e à produção científica brasileira a partir da coleção de objetos apresentados;  

• Conscientizar o público sobre a importância da preservação de acervos históricos;  

 

Os próximos passos desta pesquisa,  de abordagem quanti/quali é de caráter exploratório, 

envolvem a produção de novos textos a partir de inferências realizadas sobre a linguagem de 

publicações anteriores, priorizando a busca por maior aproximação com o público do museu. 

O projeto pretende estabelecer um plano de inserções sistemáticas do quadro “Curtas – 

Observando o MAST” nas mídias sociais da instituição. Hoje as postagens com conteúdo da 

coluna ocorrem de forma aleatória, dependendo da dinâmica das redes.   Com a criação do 

quadro, faremos uma versão reduzida da coluna de acordo com a linguagem das redes sociais. 

Nesse caso, os textos  podem ou não estar vinculados ao jornal mensal.  A ação visa atingir o 

público usuário das plataformas sociais de maneira a elevar os índices de divulgação do 

acervo do museu.   

 

METODOLOGIA  

A coluna Observando MAST propõe uma construção textual de acordo com referências teóricas 

pautadas na linguagem jornalística e da divulgação científica.   Para além das questões de 

modelos textuais, pode-se dizer que a evolução das publicações se dá muito em função do 

mapeamento gradual das pesquisas na área da história da ciência bem como de outras fontes 

ligadas aos diversos instrumentos que compõem o acervo do Museu de Astronomia e Ciências 

Afins.   

Na busca por maior envolvimento do leitor com o objeto, criamos mecanismos que sugerem 

uma imersão científica como, por exemplo,  relatos de personagens históricos.  Nesse caso, o 

público tem a possibilidade de enxergar o tema proposto sob a perspectiva do cientista que 

estava em missão. Imagens e vídeos também auxiliam na dinâmica do texto. Além disso, 

contamos com o apoio de pesquisadores e cientistas atuais. Sempre que possível inserimos 

depoimentos dos mesmos.   
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Ainda como parte dos estudos, desenvolvemos um questionário para avaliar o interesse dos 

leitores e visitantes (presenciais e virtuais) pelo acervo institucional.   Através do questionário 

também investigaremos se há uma adesão à coluna Observando o MAST nas mídias sociais 

(Facebook e Twitter) que recebem conteúdo do jornal InforMAST.  Atualmente, o Facebook do 

MAST conta com mais de 21 mil seguidores. Já no Twitter,  temos 53 mil seguidores.  Em 

função da mudança de endereço do site instituição, não conseguimos extrair os dados de 

acesso ao Portal InforMAST referente ao período da bolsa.   Sabemos que, entre os meses de 

junho a dezembro de 2016, o jornal teve mais de mil acessos.  

Ainda como parte do estudo, consideramos relevante participar de eventos que discutem 

linguagens e técnicas do processo educacional e comunicacional da ciência, dentro de uma 

perspectiva das diferentes audiências.  É o caso do simpósio "A ciência da divulgação 

científica: a construção de um campo acadêmico", promovido em agosto no Museu de Vida, 

Casa Oswaldo Cruz, na Fiocruz/RJ.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho de divulgação de acervos museológicos em canais de comunicação não é novidade.  

Entretanto, a coluna “Observando o MAST” busca o seu diferencial ao criar possíveis conexões 

com as novas tecnologias. Faz parte do desenvolvimento textual, recursos variados de 

comunicação. Documentos históricos, fotografias, vídeos, entrevistas e até sugestões de 

oficinas; todos esses elementos compõem a narrativa da coluna.    Além disso, a escolha do 

objeto pode ser determinada a partir do conteúdo programático da instituição, exemplo, 

evento que tem relação com algum instrumento do acervo. Há também uma preocupação em 

priorizar os objetos que estão nas áreas abertas para visitação.  

Acreditamos que o trabalho de divulgação de acervos museológicos no jornal InforMAST vem 

evoluindo em diversos aspectos neste segundo ano. O desenvolvimento da pesquisa, a partir 

das fontes bibliográficas; a adequação dos temas científicos dentro da dinâmica do jornal; os 

recursos visuais, entre outros.  Uma das nossas maiores preocupações, além da pesquisa em 

si, envolve a construção de uma narrativa própria de divulgação científica dentro de uma 

abordagem jornalística.  E, por isso, nos debruçamos em trabalhos relacionados às técnicas de 

comunicação não formal, linguagens expositivas em museus de ciências, práticas de 

divulgação científicas, etc.  

Outro desafio do projeto é o conteúdo histórico. Inicialmente, criamos uma lógica em que o 

objeto deveria estar adequado a um evento científico da instituição de origem. Entretanto, ao 

longo do projeto, vimos que nem sempre é possível atribuir ao objeto musealizado uma 

vivência real dos fatos. No máximo, podemos citá-lo como um exemplar possível de uso para 

uma atividade científica da época.  Outro agente complicador da pesquisa é o tempo.  
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Geralmente as publicações são desenvolvidas em um prazo máximo de um mês. Adequação do 

objeto a partir das pautas do jornal, elaboração do roteiro, desenvolvimento da pesquisa, são 

alguns dos exercícios que praticamos durante a produção da pesquisa. Desde a origem da 

coluna até o presente momento, produzimos 34 publicações. Todas veiculadas no jornal 

InforMAST.  

 

PALAVRAS-CHAVE  

Acervo MAST; objetos científicos; jornalismo científico; novas tecnologias; divulgação da 

ciência.  
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UM OLHAR PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA NO BRASIL: 

A DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA NA COLABORAÇÃO MUSEU-ESCOLA 

 

Bolsista: Sandra Benitez Herrera 

Supervisora: Patrícia Figueiró Spinelli | COEDU 

Vigência da Bolsa: outubro de 2015 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

Museus e centros de ciências são espaços capazes de promover nos visitantes o interesse pelo 

conhecimento científico, estimulando-os a saber mais sobre a ciência e seu processo de 

construção (Wagensberg, 2004). Já a escola pode ser pensada como um dos espaços mais 

democráticos de um país em que o sistema de ensino formal é obrigatório. É então na 

colaboração museu-escola que reside uma oportunidade de alcançar um número maior de 

sujeitos expostos aos assuntos de cunho científico, sobretudo quando o espaço não formal de 

educação consegue proporcionar estes estímulos por meio de ações continuadas. 

Por outro lado, considerando que no Brasil ainda são poucos os estudos sobre Educação em 

Astronomia, especialmente a nível nacional, as provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia 

e Astronáutica (OBA) são ferramentas capazes de avaliar o conhecimento desta ciência no 

Brasil. A OBA foi criada em 1998 para divulgar a Astronomia entre os estudantes do ensino 

fundamental e médio, e é organizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira 

(SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Ao longo de 20 edições, o número 

de participantes aumentou consideravelmente (Canalle et al., 2015).  

O Projeto “Olhai pro Céu” do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) aprovado pela 

FAPERJ sob o processo nº E-26/111.861/2013 se alicerça nesta oportunidade de instigar 

cidadãos ao conhecimento científico usando Astronomia como tema motivador para o ensino 

de ciências e a colaboração museu-escola. Entre outros objetivos, visa promover processos de 

formação continuada em temas de Astronomia e empréstimo de equipamentos de observação 

do céu noturno e do Sol para subsidiar as ações de professores do interior do Estado do Rio de 

Janeiro e capital em suas práticas pedagógicas.  

O projeto “Olhai pro Céu Carioca" trabalha com o material de empréstimo, AstroKit, contendo 

um telescópio solar, uma apostila com oficinas práticas sobre Astronomia, intitulada 

“Astronomia à Luz do Dia”, um projetor multimídia, filtros de soldador para a observação 

segura do Sol, cartas do Sol, entre outros aparatos educativos. Para poder retirar o material, o 

professor inscrito deve participar do Encontro de Capacitação para Professores (ECAP), que 

tem por finalidade apresentar ao professor o AstroKit e, capacitá-lo para o manuseio do 

telescópio assim como aperfeiçoar seus conceitos sobre a astronomia e o Sol. Sua concepção é 
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fortemente baseada nos Encontros de Assessoria ao Professor (EAP) promovido pela 

Coordenação de Educação em Ciências do MAST. 

O projeto de pesquisa “A Divulgação da Astronomia na Colaboração Museu-Escola” visa 

monitorar o desempenho das escolas participantes do Projeto “Olhai pro Céu Carioca” nas 

provas da OBA a fim de entender como a colaboração museu-escola proposta pelo MAST é 

manifestada nos resultados da OBA. A primeira fase do projeto compreende a elaboração do 

produto AstroKit e das práticas educativas do Projeto “Olhai para o Céu Carioca”,  assim como a 

aplicação e análise de dois instrumentos de avaliação (antes e após o empréstimo do material) 

com o intuito de adequar a prática teórico-pedagógica do “Olhai Pro Céu Carioca. A segunda 

fase consiste no acompanhamento do desempenho das escolas participantes do Projeto “Olhai 

pro Céu Carioca” na  19ª OBA.  

 

METODOLOGIA 

A primeira etapa da pesquisa, que consistiu na elaboração do AstroKit e suas práticas, apoiou-

se na literatura, experiência da equipe do MAST e nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) (Brasil, 1997). 

Os dois instrumentos de avaliação do projeto – questionário de expectativas e pós-

empréstimo – permitem uma análise qualitativa e quantitativa do AstroKit e das práticas 

pedagógicas do “Olhai pro Céu Carioca”. As perguntas abertas dos instrumentos estão sendo 

analisadas usando a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DCS; Lefèvre & Lefèvre, 

2003), que permite conhecer os pensamentos, representações, crenças e valores de uma 

comunidade sobre um tema específico. Nas respostas dos professores conseguimos identificar 

expressões chaves associadas a diferentes ideias centrais que aparecem com determinada 

frequência. Usando as expressões chaves construímos os discursos referentes a esse coletivo.  

Para a realização da segunda etapa da pesquisa, elaboramos um roteiro da entrevista para 

abordar os professores participantes do “Olhai pro Céu Carioca” nos anos de 2015 e 2016.  

Essa entrevista teve como objetivos: (1) a coleta de dados sobre a participação dos 

professores na  19ª OBA; (2) e o entendimento se, após as atividades promovidas com o uso 

do Astrokit, o interesse em relação à Astronomia dos estudantes mudou. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No primeiro período foi realizada a revisão teórica das atividades que compõem a apostila 

“Astronomia à Luz do Dia”. Além da apostila, também foi reformulado o manual de montagem do 

telescópio que acompanha o AstroKit, bem como a palestra empregada nos ECAPs, que 

contempla na sua atual versão, informações sobre a física do Sol, tais como evolução e 

formação, estrutura e características.  
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Em paralelo à revisão do AstroKit, foram organizados treze encontros de capacitação de 

professores com duração de três horas, trabalhando com 50 professores de escolas do Rio de 

Janeiro. Durante os ECAPs foram aplicados os dois instrumentos de avaliação da pesquisa, antes 

e após o empréstimo do material. A tabulação dos questionários referentes às expectativas foi 

finalizada e a análise encontra-se na fase final de interpretação dos resultados e escrita de 

artigos. Os resultados parciais foram já publicados nos anais do XII Encontro da Sociedade 

Espanhola de Astronomia no início de 2017 (Benitez-Herrera, 2017). A avaliação dos 

questionários pós-empréstimo também foi iniciada e está sendo desenvolvida no momento.  

Quanto ao acompanhamento das escolas participantes do Projeto “Olhai pro Céu Carioca” na 

19ª OBA, foram realizadas 47 ligações telefônicas que tiveram por intuito entrevistar os 

professores participantes da ação nos anos 2015 e 2016. Obtivemos 21% de ligações 

atendidas, sendo que apenas 6% de professores participantes do “Olhai pro Céu Carioca” 

também participaram com seu alunos na 19ª Olimpíada. Os diálogos coletados nessas 

entrevistas, que foram gravadas com o auxílio do software Callnote, serão analisadas em um 

futuro trabalho.  

A tabela abaixo mostra os resultados quantitativos da ação de divulgação “Olhai pro Céu 

Carioca” e dos dados coletados para a pesquisa “A Divulgação da Astronomia na Colaboração 

Museu-Escola”.  

 

ETAPAS DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO OLHAI PRO CÉU 
ANO16 

2015 2016 2017 

Professores presentes no ECAP 34 26 29 

Empréstimos 27 21 23 

Estudantes atingidos 5782 5471 6590 

Formulário de expectativas - (pré-empréstimo) 27 23 28 

Questionários de avaliação - (pós-empréstimo) 20 16 18 

  

Cabe destacar que foram atingidos 13.220 estudantes de escolas do Rio de Janeiro, através do 

trabalho realizado com os professores dessas instituições. Com base nessas estatísticas, pode-se 

inferir que os professores tem agido como agentes multiplicadores das ações de divulgação em 

ciência promovidas pelo MAST, quando equipados com os recursos e materiais necessários. 

Este foi um dos resultados mais importantes que medimos no projeto de pesquisa.  

 

 

 

                                                 

16 No ano de 2015, os dados coletados foram referentes aos meses de Junho até Novembro. Em 2016, os dados 
foram referentes aos meses de Fevereiro até Novembro. Em 2017, os dados são referentes aos meses de 
Fevereiro até Julho.  
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PALAVRAS-CHAVE 

Formação de professores; divulgação da astronomia; educação não formal. 
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OS ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS NO CNPQ (1951-1968): ALGUNS RESULTADOS DE UMA 

PERSPECTIVA PROSOPOGRÁFICA ENTRE CIENTISTAS E INSTITUIÇÕES 

 

Bolsista: Adriana Tavares do Amaral Martins Keuller 

Supervisão: Heloísa Maria Bertol Domingues | COHCT 

Vigência da Bolsa: abril de 2015 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

Meu projeto de pesquisa se propôs a analisar a trajetória da Antropologia no CNPq desde sua 

criação em 1951 até a fundação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social em 

1968. A antropologia se constituiu no século XIX dentro dos Museus de História Natural e era 

pensada como um dos ramos das ciências naturais do homem cujos conhecimentos 

englobavam tanto a antropologia dita física como também os estudos etnográficos que se 

atinham na descrição dos povos. Em meados do século XX, os estudos antropológicos se 

desenvolveram não só em Museus, mas principalmente, nas Faculdades de História e 

Geografia onde a disciplina era então ensinada. Ressalto a importância dos trabalhos 

desenvolvidos neste período nos laboratórios/departamento de Genética das Universidades, 

como da Universidade de São Paulo, onde também se tinha um largo interesse em pesquisas 

populacionais e em estudos de raça visto que o Brasil era considerado como um “laboratório 

das raças”. A ampliação no horizonte de pesquisa permitiu a inserção de novas temáticas visto 

que o Brasil tinha uma população com grande variabilidade biológica e devido a sua 

miscigenação, além de apresentar um largo número de grupos geneticamente isolados em 

certas populações indígenas. Com o objetivo de promover e estimular o desenvolvimento da 

investigação científica em qualquer área de conhecimento, o CNPq procurou desde 1951, 

auxiliar o desenvolvimento dos estudos antropológicos concebendo-a como um dos ramos das 

ciências naturais e concedendo ou não recursos para cientistas e instituições que nela atuasse. 

 

METODOLOGIA 

Análise da documentação do Arquivo do CNPq sob a guarda do MAST bem como outros 

arquivos e bibliotecas, permitiram o levantamento de mais de 200 nomes de cientistas que 

atuaram nas áreas de biologia, geologia e agronomia até anos de 1968. Desta listagem, foram 

selecionados, com base no pedido de bolsas / auxílios e por instituição beneficiária do CNPq, 

um grupo menor de personagens que foram incorporados ao banco de dados (Prosopon) em 

constituição na instituição.  A partir daí foram pesquisadas em outras bibliotecas e arquivos 

(como os do Museu Nacional do Rio de Janeiro) outras informações pertinentes a estes 

personagens no que diz respeito a sua vida profissional - como formação, carreira e produção 
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científica- bem como aspectos de sua vida pessoal. Pela abordagem prosopográfica, estas 

informações permitiram que se combinasse/justapusesse várias características comuns de 

um grupo de indivíduos. A partir de uma análise que combinasse determinadas questões e 

fossem examinadas de maneira significativa (STONE, L. 2011) foi possível conectar biografias 

pessoais privilegiando suas redes e interconexões (BOURDIEU, 1989). Pensando nas análises 

coletivas de nossos cientistas – (“cientista tropical”), o contexto histórico e social de suas 

vivências, procuramos analisar suas práticas científicas bem como também os mecanismos de 

inserção e negociação adotados. (FIGUEROA, 2007)  

 

RESULTADOS E DISUCSSÃO  

Além de revelar o conjunto de cientistas que exerceram esta prática por meio de temas e 

projetos, e instituições associadas, desenvolvi trajetórias individuais de alguns personagens 

que atuaram no Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma das instituições centenárias que 

recebeu um grande acúmulo de recursos nesta primeira década do CNPq. 

 
        Tabela I- Lista de Cientistas/ Instituições contemplados pelo CNPq (1951-1968) 

LISTA DE CIENTISTAS/ INSTITUIÇÕES CONTEMPLADOS PELO CNPQ (1951-1968) 

CIENTISTA INSTITUIÇÃO 

Luiz de Castro Faria Museu Nacional 

 _ Museu Regional Dom Bosco - MT 

Gilberto Freire - 

Olympio da Fonseca Filho Faculdade de Medicina/Instituto Oswaldo Cruz/ CNPQ 

Silvio Fróes de Abreu CNPQ/INMETRO 

Carlos de Paula Couto Museu Nacional 

Eduardo Enéas Gustavo Galvão Museu Nacional / Museu Goeldi 

Francisco M. Salzano Universidade do Rio G. Sul 

Newton Freire Maia Universidade do Paraná 

Marília Carvalho de Melo Alvim Museu Nacional 

        Fonte: Relatório do CNPq (1951-1968). 

 
       Tabela II- Lista dos Cientistas do Museu Nacional contemplados pelo CNPq (1951-1968) 

LISTA DOS CIENTISTAS DO MUSEU NACIONAL CONTEMPLADOS PELO CNPQ (1951-1968) 

NOME DO PESQUISADOR SEÇÃO ANO BOLSA/AUXÍLIO 

Alceu Lemos de Castro Zoologia  1957 Auxílio 

Alceo Magnanini Botânica 1952 Bolsa 

Alberto Castellanos Botânica 1958/59 Bolsa e Auxílio 

Alfredo Rei do Rego Barros Zoologia 1955/60 Bolsa 

Álvaro Xavier Moreira Botânica 1953/59 Bolsa 

Arnaldo Campos dos Santos Coelho Zoologia 1957 Bolsa 

Candido Simões Ferreira Geologia 1958 Bolsa 
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Carlos de Paula Couto Geologia 1951/55 Bolsa 

Carl Helmuth Theodor Mielke Zoologia 1961 Bolsa 

Dalci de Oliveira Albuquerque  Zoologia 1955/57 Bolsa 

Eduardo Enéas Gustavo Galvão  Antropologia 1952 Bolsa 

Fernando Dias de Ávila Pires Zoologia 1956 Bolsa e Auxílio 

Fernando Segadas Vianna Botânica 1956 Bolsa 

Haroldo Pereira Travassos Zoologia 1955/57 Bolsa 

Herbert Franzoni Berla Zoologia 1956/57 Bolsa 

Ida de Vattimo Botânica 1956/57/58 Bolsa 

João Moojen Oliveira  Zoologia 1952 Bolsa 

Joaquim Pereira Zoologia 1951 Bolsa 

Johann Becker Zoologia 1958/60 Bolsa 

José Candido de Melo Carvalho Zoologia 1950/51/53 Bolsa e Auxílio 

José Oiticica Filho Zoologia 1955 Bolsa 

Luiz de Castro Faria Antropologia 1956/57 Bolsa 

Maria Martha Barbosa Geologia 1960 Bolsa 

Marília Carvalho de Mello e Alvim Antropologia 1958/1960 Bolsa 

Newton Dias dos Santos Zoologia 1952 Auxílio 

Ronaldo Fernandes de Oliveira Botânica 1961 Bolsa 

Sebastião Luís de Oliveira e Silva Botânica 1952/60 Bolsa e Auxílio 

Sergio Ypiranga de Souza Pinto Zoologia 1957/58 Bolsa 

Paulo de Miranda Ribeiro Antropologia 1956 Bolsa 

Walter Alberto Egler Botânica 1951 Bolsa 

Walter da Silva Curvelo Zoologia 1952 Bolsa 

Wilma Teixeira Ormond Botânica 1951 Bolsa 

Ida de Vattimo Botânica 1956/57/58 Bolsa 

João Moojen Oliveira  Zoologia 1952 Bolsa 

Joaquim Pereira Zoologia 1951 Bolsa 

Johann Becker Zoologia 1958/60 Bolsa 

José Candido de Melo Carvalho Zoologia 1950/51/53 Bolsa e Auxílio 

Luiz de Castro Faria Antropologia 1956/57 Bolsa 

Maria Martha Barbosa Geologia 1960 Bolsa 

Marília Carvalho de Mello e Alvim Antropologia 1958/1960 Bolsa 

Newton Dias dos Santos Zoologia 1952 Auxílio 

Ney Vidal Geologia 1955/56 Bolsa 

Ronaldo Fernandes de Oliveira Botânica 1961 Bolsa 

Sebastião Luís de Oliveira e Silva Botânica 1952/60 Bolsa e Auxílio 

Sergio Ypiranga de Souza Pinto Zoologia 1957/58 Bolsa 

Paulo de Miranda Ribeiro Antropologia 1956 Bolsa 

Walter Alberto Egler Botânica 1951 Bolsa 

Walter da Silva Curvelo Zoologia 1952 Bolsa 

Wilma Teixeira Ormond Botânica 1951 Bolsa 

        FONTE: Atas do CNPq (1951 à 1961) 
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Por meio de auxílio de bolsistas PIBIC do Programa MAST/CNPq, selecionei atores, 

cujas práticas científicas e redes implantadas se conectavam em tempo/espaço aos estudos 

desenvolvidos no Museu Nacional e ou em instituições congêneres em seu tempo. 

 
CIENTISTA DA SEÇÃO 

DE ANTROPOLOGIA DO 

MNRJ 

TRABALHOS E ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 
BOLSA E AUXÍLIOD 

DO CNPq 

Tarcísio  Torres Messias 

Exerceu a chefia da divisão de Antropologia e Etnografia do 

Museu Nacional. (1955). 

Estudos de uma coleção de crânios de mestiços. 

Elaboração de "Curso de Especialização em Antropologia Física" 

em conjunto com os professores Maria Júlia Pourchet e Luis de 

Castro Faria no ano de 1957. 

Não recebeu auxílio. 

Luis de Castro Faria 

Excursão de estudos no Sul do Brasil (São Paulo, Paraná e Santa 

Catarina) em prosseguimento ás suas pesquisas arqueológicas 

sobre sambaquis. 

Realizou uma viagem cultural pelos Estados Unidos intensificando 

relações do Museu Nacional com os congêneres museus 

americanos. (1957). 

Participou do projeto "Sambaquis" com auxílio do CNPq, e em sua 

estadia nos Estados Unidos, teve a oportunidade de discutir com 

vários especialistas norte-americanos, questões acerca da 

arqueologia sul americana. 

Em 1958 consta em plano de trabalho, a excursão ao litoral do Rio 

de Janeiro, para escavações na região de Barra de São João, além 

de excursões nos Estados do Paraná, Santa Catarina para coleta de 

novos dados nos sambaquis da região. 

No ano de 1959 realizou importantes trabalhos no Setor de 

Arqueologia do MNRJ, entre eles o preparo do curso sobre Teoria 

e Métodos em Arqueologia tendo sido o primeiro dado no Brasil 

sobre os aspectos metodológicos da pesquisa arqueológica. 

Bolsista a partir de 

1951 

Marília Carvalho de Mello 

e Alvim 

Trabalhos de catalogação, conservação de peças com auxílio de 

Alfredo de Azevedo. 

Produzia um catálogo para publicação, de crânios 

indígenas(1955). 

Aprovada no concurso para vaga de Naturalista Auxiliar no ano de 

1957. 

Trabalhou na ampliação dos dados craniológicos sobre o 

segmento facial superior dos indígenas e mestiços brasileiros, 

além de ter executado a restauração do material coletado em 

Lagoa Santa e trazido para o Museu Nacional pela excursão de 

Castro Faria. 

Sob orientação do prof. Tarcísio Torres Messias, realizou 

pesquisas osteométricas sobre o "Homem de Lagoa Santa" além 

de ter produzido monografia sobre o assunto. 

Bolsista nos anos de 

1958/60/61 

Fonte: Relatório de Diretoria do MNRJ (1951-1962) 
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 Os produtos deste projeto foram apresentados em congressos nacionais e 

internacional, permitiram novas parcerias como a desenvolvida com o Museu Nacional/UFRJ 

e ENSP/FIOCRUZ e estão expressos nas primeiras publicações lançadas e as próximas a 

conferir. 

 

PALAVRAS–CHAVE 

Antropologia, Museu Nacional do Rio de Janeiro, CNPq 
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HISTÓRIA ORAL DAS CIÊNCIAS NO BRASIL E CONSTITUIÇÃO DE ACERVOS 

 

Bolsista: Alexander Lima Reis  

Orientadora: Marta de Almeida | COHCT 

Vigência da Bolsa: junho de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

Um segmento do subprojeto História Oral das Ciências no Brasil e constituição de acervo é 

organizar, realizar e fazer o arquivamento de entrevistas. O percurso entre a organização até o 

seu destino arquivístico é o que pretendemos apresentar neste resumo expandido como parte 

de nossos afazeres vinculados ao Programa de Capacitação Institucional. Esta atividade de 

produção de entrevistas tem tripla inserção em projetos em andamento no Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST). O primeiro é o projeto institucional base Vozes da Ciência 

no Brasil que tem por intuito reunir documentos audiovisuais e sonoros que foram 

produzidos e doados para o MAST (desde a sua fundação em 1985), bem como propor 

discussões teórico-metodológicas sobre seus usos, formas de preservação e destino. O 

segundo está associado ao projeto Memória e História Sociedade Brasileira de História da 

Ciência (SBHC) que também tem entrevista no seu horizonte com ex diretores da sociedade.17 

O último projeto é o documentário As ciências na cidade do Rio de Janeiro que tem objetivo de 

apresentar ao grande público uma narrativa sobre o passado e o presente de algumas 

instituições científicas localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Esse vídeo prevê entrevistas 

com um pesquisador de cada uma das instituições selecionadas.18 

Entrevistas acadêmicas são produzidas por instituições e pessoas de diversas áreas de 

conhecimento, além de possuir finalidades diversas. Neste resumo, enfatizamos entrevistas 

como uma etapa para a produção de História Oral das Ciências e constituição/operação de 

acervo. A organização e realização de um roteiro de entrevista que perpasse pelo campo da 

História Oral da Ciência deve considerar a soma de métodos de dois campos de estudos: a 

História Oral e a História da Ciência e Tecnologia. O campo específico da História da Ciência e 

Tecnologia pode viabilizar elementos para atender uma discussão mais interna da área. Isso 

pode ser fundamental na hora de elaborar um roteiro que vise falar de Ciência no Brasil. Por 

exemplo, os estudos de uma ciência colaborativa: a ciência que se faz em coletivo, seus 

                                                 
17 O quadro de entrevistas para o projeto Memória e História da SBHC é mais amplo, mas pela temporalidade da 
bolsa, há previsão de organizar os roteiros básicos dos ex presidentes da associação, priorizando os que residem 
na cidade do Rio de Janeiro: Ana Maria Ribeiro de Andrade, Flávio Edler e Luiz Carlos Soares. 
18 Museu de Astronomia e Ciências Afins, Jardim Botânico, Clube de Engenharia, Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, Observatório Nacional, Fundação Oswaldo Cruz, Museu Nacional de História Natural, Instituto 
Nacional de Tecnologia, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e Instituto de Matemática Pura e Aplicada. 
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agentes mediadores, seus espaços, seus objetos, entre outros. Há também a crítica à narrativa 

tradicional da ciência centrada em grandes cientistas ou a reconfiguração de outros espaços 

como constituidores de conhecimento, as quais são ferramentas importantes utilizadas por 

profissionais de História da Ciência e Tecnologia que podem aprofundar a reflexão e produção 

de entrevistas sobre História Oral das Ciências.  

Embora a história oral seja expressão de trajetórias individuais, ela pode apresentar 

momentos de uma conjuntura vivida coletivamente. Nas palavras de uma pioneira e 

especialista, Aspásia Camargo: "[...] Tais relatos transcendem o âmbito da experiência 

individual e expressam a cultura de um povo, país ou nação, chegando, a partir de categorias 

cada vez mais abrangentes [...]" (Camargo, 1977 Apud Alberti, 2004). Na história oral há 

modalidades de entrevistas, apresentando um caminho interessante para a condução da fonte 

que se pensa produzir. As entrevistas de história de vida e as entrevistas temáticas (Alberti, 

2004) são campos que norteiam boa parte das pesquisas e há também a modalidade da 

entrevista de tradição e testemunhal. A produção interdisciplinar entre esses campos pode 

contribuir para subsidiar a produção de uma História Oral das Ciências. 

Atualmente, estamos nessa fase de organização e realização de entrevistas. Os roteiros estão 

sendo elaborados a partir de leituras teórico-metodológicas que possibilitem um arcabouço 

para pensar essa produção enquanto uma operação intelectual e de constituição/operação de 

acervo. E, nesse sentido, constituir é selecionar, adequar e escolher o que perguntar, tendo 

consciência das ‘distorções’ e subjetividades da memória neste tipo de atividade. Entrevistar é 

uma forma de produzir memória do que já aconteceu e do que está acontecendo no presente. 

É a construção de identidades pelos próprios atores e a construção do passado pelas 

necessidades do presente, concebido não enquanto um intervalo de tempo entre passado e 

futuro, mas enquanto um campo de forças gerado pela iniciativa do pensamento humano no 

presente (Bebiano, 2001, p.5).  

Constituição/operação de acervo é ter consciência desse processo. Esta é a última etapa da 

entrevista: possibilitar um tratamento arquivístico para o material audiovisual e sonoro. A 

maior parte dos trabalhos com entrevistas no MAST não possuem um local de destino que 

possa centralizar e salvaguardar fontes audiovisuais e sonoras. Esses materiais acabam por 

ficar com os pesquisadores ou em suas respectivas coordenações. O arquivamento, 

preservação e publicização desse material pode estimular pesquisas diferentes em um mesmo 

dossiê arquivado.  
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METODOLOGIA 

A metodologia utilizada prevê consulta de bibliografia especializada nos novos estudos 

biográficos, em História Oral, História da Ciência e da Tecnologia  e História do Tempo 

Presente, pesquisa e sessão de filmes e documentários institucionais e produção de workshop 

para discutir fontes sonora e audiovisual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto Vozes da Ciência no Brasil visa o diagnóstico, seleção e organização de documentos 

audiovisuais e sonoros. Atualmente foram localizados 1.241 unidades documentais sonoras e 

audiovisuais ainda a serem tratadas. Esses documentos precisam ser preservados e 

devidamente arquivados, pois fazem parte da história da instituição. Muitos desses 

documentos são entrevistas, aulas, exposições, colóquios, simpósios, sonorizações 

museológicas, vídeos de popularização da ciência, campanhas, imagens do campus, imagens 

de exposições permanentes, temporárias, programa de rádio, entre outros. 

Além disso, há outros projetos do museu que estão com entrevista em andamento. O que fazer 

com esse material? A proposta é incorporar essas novas fontes audiovisuais e sonoras das 

pesquisas recentes aos acervos que já existem no MAST. Para isso, será elaborado um 

workshop com objetivo de fomentar no museu uma discussão mais ampla sobre a importância 

de acervos audiovisuais e sonoros. Nesse sentido, buscar aproximar as coordenações bem 

como instrumentalizar e capacitar um quadro de pessoas para se aprofundar nessa 

metodologia de história oral para as ciências no Brasil, com novos enfoques e em constante 

diálogo com a bibliografia da área. Esse workshop tem intenção também de consolidar 

projetos conjuntos de história oral entre instituições para possibilitar a troca e o 

conhecimentos de métodos de arquivamento e produção de fontes audiovisuais e sonoras. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

História da Ciência; fontes sonoras; fontes audiovisuais; entrevista; acervo. 
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OS ENGENHEIROS TOMAM PARTIDO: 

TRAJETÓRIAS E DISPUTAS NO CLUBE DE ENGENHARIA (1880 - 1910) 

 

Bolsista: Fernanda Barbosa dos Reis Rodrigues   

Orientador: Pedro Eduardo Mesquita de Monteiro Marinho | COHCT 

Vigência da Bolsa: maio de 017 a Outubro/2017 

 

INTRODUÇÃO  

Para esta comunicação, trazemos elementos de nossa pesquisa de mestrado defendida esse 

ano, cujo objeto de estudo foi uma das instituições vitais na formação social brasileira: o Clube 

de Engenharia e a trajetória de alguns dos seus sócios mais proeminentes em termos de 

inserção nos negócios do Império e, posteriormente, da República, e no interior do próprio 

estado restrito, percebendo as disputas internas à instituição e o lugar dos serviços de 

infraestrutura ferroviária e urbana nos assuntos e ações estratégicas do Clube. Para além de 

identificarmos tais objetos enquanto peças fundamentais para a organização da cultura de 

meados para o final dos oitocentos, em meio ao progresso técnico experimentado de forma 

mais expressiva a partir da construção de estradas de ferro no território nacional, e aos ideais 

de “modernização” e “progresso” que tomam forma naquela conjuntura – umbilicalmente 

atados à noção de um “desenvolvimento desigual e combinado” – nosso esforço presente é o 

de perceber as mutações, contradições e disputas que consubstanciam o Clube e de que forma 

elas integram redes de interesses e debates políticos e técnico-científicos regionais, nacionais  

e globais. O Clube de Engenharia, nesse sentido, extrapola os limites de uma associação tão 

somente profissional, e seus quadros e sócios mais expressivos assumirão cargos de direção e 

gerência no interior da instituição de acordo com sua capacidade de ação, organização e 

organicidade política e econômica – isto é, tanto na esfera produtiva, quanto galgando postos 

administrativos, de secretariado, conselhos, parlamentares, entre outros. Ao falarmos de duas 

esferas que assumem centralidade nos direcionamentos do Clube – as grandes obras públicas 

de implementação de uma malha ferroviária e infraestrutura urbana –, buscamos 

compreender a relação guardada entre o comércio e produção agroexportadores. Nesse 

sentido, o importante trabalho de Francisco de Oliveira (1977) expõe de que modo o 

financiamento e a comercialização da produção escravista reforçaram a intermediação 

comercial-financeira externa, compondo um circuito que se estabelece no financiamento, 

produção e comercialização. Os lucros auferidos sobre o financiamento da produção agrícola 

para o plantador e sobre sua comercialização pelos negociantes expressa a acumulação do 

setor produtivo escravista em terras e escravos, e a concentração de recursos monetários no 

setor de financiamento e comercialização. Neste sentido, podemos entender a relação entre a 
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produção agrária para exportação – e a grande riqueza que o café gerava – e o 

desenvolvimento do espaço urbano no período – relação essa que se alterará com a crise do 

café. Se o Estado do Rio vivia a crise do setor agroexportador no final do Império, o município 

do Rio (Distrito Federal após a Proclamação da República) vivia uma florescência de 

atividades internas, assim como comerciais e industriais naquele momento. A cidade contará 

com a maior concentração fabril e operária do país, vindo a substituir a Bahia, e apenas sendo 

superada por São Paulo em finais da primeira década do século XX. De modo que as disputas 

em torno dos assuntos ferroviários e a montagem de uma infraestrutura urbana que 

absorvesse os novos imperativos de um sistema de circulação de mercadorias que se dilatava 

compõem uma unidade contraditória que norteia as ações do Clube no período. É dessa forma 

que, a partir da análise da trajetória dos membros dos conselhos e diretorias que compõem o 

Clube ao longo do período de sua fundação até final da primeira década aquele século, 

percebemos a ocupação de cargos e desenvolvimento de atividades que extrapolam a 

“engenharia imperial”, predominante ainda nos oitocentos, vindo, inclusive, parte daqueles 

agentes a tornarem-se donos e/ou acionistas de indústrias, empresas e empreiteiras, com 

capilaridade nas questões de infraestrutura urbana, especialmente saneamento, energia 

elétrica, portos, obras de calçamento, e negócios do capital imobiliário. Não estavam, aqueles 

agentes para os quais nos voltamos, portanto, encerrados nas Academias ou agremiações 

profissionais, se não que participaram ativamente da vida política e das modificações 

materiais vivenciadas pelo país e a cidade do Rio. Finalmente, portanto, reforçamos nossos 

objetivos, quais sejam, o de compreender como se constituíram historicamente os 

engenheiros civis, relacionando-os a um processo mais amplo da complexidade da formação 

social brasileira, privilegiando principalmente o contexto das obras públicas do Império 

brasileiro; analisar a institucionalização do ensino de engenharia e as várias formas de 

profissionalização dos engenheiros no Brasil a partir da segunda metade do século XIX até a 

constituição da primeira associação de engenheiros, o Instituto Politécnico Brasileiro (1862), 

cotejando-o com o Clube de Engenharia (1880), compreendendo assim, quais os aspectos de 

diferenciação entre as duas associações; e, finalmente, destacar as inter-relações entre as 

instituições nacionais e estrangeiras, a produção de conhecimento, particularmente aqueles 

voltados para as estradas de ferro, seus congressos e as grandes obras públicas ferroviárias e 

de "melhoramentos" urbanos. Destacando-se, assim, as disputas e debates internos ao Clube, 

que se expressam, inclusive, nas trajetórias dos membros que assumirão, em cada período, o 

Conselho Diretor do Clube, pautando as orientações daquela entidade.  
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METODOLOGIA  

A perspectiva da evidência é útil para nós porque as fontes puramente administrativas 

tradicionais não fornecem dados suficientes para atingir nossos objetivos. Tais fontes já foram 

trabalhadas há décadas na historiografia economista, então trabalhamos com documentação 

de natureza diferente daquelas geralmente usadas por estudos de área, como atas, 

correspondências, relatórios, ofícios e revistas, cruzando dados relativos aos agentes e 

instituições pesquisados. Enquanto tributários de uma historiografia sobre o tema 

referenciada no marxismo, buscamos abordar em nosso trabalho o funcionamento e 

composição daquela instituição a guisa de conceitos teórico-metodológicos chaves da obra de 

A. Gramsci que julgamos vitais para a condução de uma leitura acurada do material que 

apresentamos aqui. Reconhecemos o Estado Imperial brasileiro enquanto expressão da 

hegemonia de uma classe senhorial constituída por um grupo coeso em torno dos dirigentes 

saquaremas, e garantida pela construção e manutenção de um consenso e vontade coletiva 

que universalizará interesses particulares. Sob esse aspecto, localizar e compreender os novos 

lugares do fazer político de meados do século XIX em diante no país conforma o fio condutor 

de nosso estudo. Do mesmo modo, enquanto historiadores da Ciência e da Tecnologia, 

refutamos uma apreensão reificada e determinista dos saberes e aplicações técnico-

científicos, entendendo a Ciência e a Tecnologia enquanto produtos e, do mesmo modo, 

elementos de transformação das relações sociais, desautorizando uma ideia de neutralidade e 

imobilidade das mesmas, portanto, como destrincha A. Feenberg.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O projeto encontra-se em andamento, tendo apenas alguns meses de nossa inserção efetiva na 

pesquisa. Sendo assim, os resultados ainda estão sendo construídos, porém já há parte da 

documentação prevista levantada, leituras bibliográficas e análise de fontes feitas – 

individualmente e em conjunto com o grupo do qual fazemos parte. Por meio de reuniões e 

discussões periódicas, viemos reforçando os objetivos do trabalho. Avaliamos que o intenso 

debate bibliográfico que viemos realizando, além da produção de artigos científicos e textos 

de apresentação em eventos acadêmicos e anais, em articulação com o levantamento 

sistemático de fontes é de grande valor e capacidade produtiva para as pesquisas individuais 

e a pesquisa conjunta do grupo. De modo que atestamos todas as condições necessárias à 

produção prevista no cronograma. 
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PALAVRAS-CHAVE 

Clube de Engenharia; engenheiros civis; Estado Ampliado; estradas de ferro; 

“melhoramentos” urbanos. 
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A QUESTÃO NUCLEAR: O DESENVOLVIMENTO, A ORGANIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DE SUAS 

REDES CIENTÍFICAS DENTRO DO CNPq 

 

Bolsista: Gabriel de Azevedo Maraschin  

Orientadora: Heloisa Maria Bertol Domingues | COHCT 

Vigência da Bolsa: junho de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O referido subprojeto está incluído no projeto intitulado História Social das Ciências e da 

formação científica no Brasil (1951-2010), onde tratamos de diversas análises com base na 

prosopografia como método de analisar e entender o desenvolvimento científico no Brasil a 

partir do CNPq. Isso se inclui no desenvolvimento do sistema de informações Prosopon como 

base de dados, onde faço parte de uma equipe responsável pela sua construção, abrindo 

espaço para a busca por aqueles cientistas que estariam ligados ao desenvolvimento da 

energia nuclear. 

Mediante as análises das discussões das Atas e Anais do Conselho Deliberativo em diálogo 

com o trabalho que realizo sobre uma tabela institucional para o sistema Prosopon, que me 

serve de ferramenta para mapear os cientistas ligados à energia atômica, algumas questões 

são expostas ao longo dos anos de 1950, 1960 e 1970 quanto à formação e atuação 

profissional dos cientistas ligados às ciências físicas, químicas e geológicas. Enxergo que tais 

áreas apresentam um conjunto de cientistas, em que parte deles dedicaram sua formação 

acadêmica e experiência de trabalho com a questão atômica, o que me exige a tarefa de  

mapeamento e agrupamento daqueles que, de fato, especializaram-se na pesquisa e no 

trabalho da energia nuclear. 

Vinculando tais discussões com uma primeira visão sobre as informações acadêmicas e 

profissionais dos cientistas que receberam fomento do CNPq, fornecidas pela depuração dos 

dados da tabela, é possível criar um panorama hipotético sobre o caminhar das disputas 

ocorridas nos anos de 1950. Esse período estaria caracterizado por um cenário exposto pelos 

integrantes do Conselho Deliberativo em que as tentativas de negociação sobre a exportação 

das matérias-primas para a produção atômica nos EUA pairavam sobre a necessidade de 

industrialização imediata como compensação à exportação de uma determinada quantidade 

de terras raras. Todavia, nas décadas posteriores, tal projeto teria, ao mesmo tempo, êxito 

tecnológico, porém com perda de espaço para aquele que defendia a manutenção do Brasil 

enquanto exportador de matérias-primas, devido às dificuldades de aplicação científica direta 

na produção da energia nuclear, ficando com os investimentos em ciências que atuavam muito 

mais com o aperfeiçoamento da extração e manipulação inicial desses materiais primários. 
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 Assim sendo, os objetivos deste subprojeto estão destinados ao levantamento de dados sobre 

a energia nuclear que estão sob a guarda do MAST e outros arquivos. Este procedimento está 

reforçado pela depuração dos dados das tabelas destinadas ao sistema Prospon, permitindo a 

análise sobre o desenvolvimento da questão nuclear brasileira a partir de meados da segunda 

metade do século XX. 

 

METODOLOGIA  

O principal método está na efetuação das planilhas destinadas à conclusão do sistema 

Prosopon, uma vez que este banco de dados possibilita informações para análises 

prosopográficas em diversos campos da história da ciência no Brasil que envolvam o CNPq. A 

isso está somada a leitura constante das Atas e Anais do Conselho Deliberativo da mesma 

Comissão, fazendo o diálogo entre as discussões em torno do campo da energia atômica com o 

desenvolvimento cronológico do número de beneficiários dentro das áreas da Física, Química 

e Geologia e seus destinos levantados no banco de dados em construção. 

A tabela por mim utilizada constitui em uma quantificação de 2.879 instituições retiradas de 

uma amostragem específica que pertence a um universo de treze mil indivíduos cadastrados e 

organizados em uma planilha Excel que corresponde à principal ferramenta para a 

constituição da base de dados. Por meio de uma divisão em equipe, trabalho com uma 

amostragem de 700 instituições para corrigir possíveis erros de cadastro e, através dos 

Currículos Lattes vinculados a estas instituições, identifico e mapeio aqueles indivíduos que 

possuem formação e/ou atuação profissional com aquelas ciências mencionadas acima, que 

foram selecionadas as mais importantes para o entendimento da questão nuclear no Brasil. 

Com isso, o levantamento desses dados também inclui outras variáveis que venham a 

compreender suas movimentações dentro de suas carreiras a fim de entender se estes 

cientistas mantiveram suas atuações dentro da energia atômica ou se deslocaram para áreas 

de atuação equivalentes. A partir daí, será possível estabelecer um olhar mais específico sobre 

as características peculiares da energia atômica no Brasil, a partir da formação de um 

conjunto de nomes de cientistas que se dedicaram à energia nuclear. 

Portanto, no curto tempo em que este trabalho se iniciou, já é possível traçar determinados 

pontos de discussão que mostram que a depuração dos dados nos permite um olhar mais 

geral sobre a formação e atuação profissional dos cientistas ao longo do tempo. 

Paralelamente, as informações adquiridas nas Atas e Anais abrem margem para o diálogo com 

os questionamentos que vão sendo levantados ao longo da depuração dos dados.   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dentro da amostragem de 700 instituições a mim responsabilizadas, retiradas do universo de 

2.879 registradas em tabela, até agora foram observadas 638, com o levantamento de 155 

pessoas com atuação nas áreas da Física, Química e Geologia. Sendo 19 o número de cientistas 

com, pelo menos, parte de sua formação acadêmica especializada na energia nuclear, o 

próximo passo está no aperfeiçoamento desses números, finalizando a averiguação das 

instituições que faltam e, conseqüentemente, observando a variação desses cientistas 

quantificados, traçando a proporção entre aqueles que se envolveram com as áreas acima 

abordadas e aqueles que, dentro delas, optaram por se enquadrarem nos estudos da energia 

nuclear. 

Frente à essas análises e mediante a metodologia planejada, o subprojeto está diretamente 

ligado com a discussão travada em torno do aperfeiçoamento do sistema Prosopon. Tal ponto 

está projetado nos caminhos que devem ser traçados para a maior extração de dados sobre os 

indivíduos cadastrados, a fim de uma maior precisão de informações que venham a melhorar 

a base de dados como ferramenta para a execução de trabalhos prosopográficos. 

 Assim, o resultado dessas discussões realizadas em equipe estão servindo de base para a 

execução de uma nova tabela onde estou registrando os cientistas atuantes nas áreas ligadas à 

energia nuclear. As informações mais precisas a serem retiradas dos cientistas agrupados, 

colocando em destaque aqueles que se especializaram no âmbito da energia nuclear, abrem o 

leque de análises sobre esses indivíduos para a constituição do campo atômico.   
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O CONHECIMENTO TICUNA/MAGÜTA DAS RELAÇÕES CÉU-TERRA 

 

Bolsista: Hannah da Cunha Tenório Cavalcanti  

Orientadora: Priscila Faulhaber Barbosa | COHCT 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O subprojeto “O conhecimento Ticuna/Magüta das relações céu-terra", vinculado ao projeto 

"A fronteira na história da antropologia", aprofunda e desenvolve o trabalho de pesquisa e 

atuação que vem sendo realizado pela coordenadora Priscila Faulhaber desde o final dos anos 

90 com os índios Ticuna, etnia muito expressiva no Brasil (53.544 pessoas vivem no 

Amazonas, de acordo com o senso SIASI/SESAI 2014) na região fronteiriça entre Amazonas, 

Colômbia e Peru.  A coordenadora seguiu com viagens de trabalho de campo até 2016. 

Trabalhando com a história e antropologia do conhecimento sobre as relações céu-terra 

Ticuna estamos voltados à análise de aspectos de processos de produção de conhecimento e 

das práticas relacionadas à cultura científica brasileira destacando saberes locais, envolvendo 

as cosmovisões indígenas. Assim, o trabalho se insere no contexto de desenvolvimento da 

astronomia cultural latino americana, que vem se tornando cada vez mais importante para a 

compreensão da história cultural e da ciência  dos mais diversos países. A pesquisa tem 

buscado compreender as interrelações entre os conhecimentos Ticuna sobre o céu, o clima, 

suas narrativas míticas e rituais, através principalmente da iconografia e dos seus relatos e 

descrições. Busca correlações entre os fenômenos astronômicos e as figuras correspondentes 

na iconografia dos objetos e desenhos Ticuna. Além disso, avança na discussão sobre como os 

diversos elementos da cultura se constituem enquanto patrimônio indígena, e podem ser 

utilizados para afirmação identitária tanto interna quanto externa; os Ticuna reconhecem e 

têm se apropriado dessas categorias e concepções de forma contundente, cujo exemplo maior 

é o Museu Magüta, o primeiro museu indígena onde eles foram protagonistas, criado em um 

período especialmente importante para os Ticuna, quando reivindicavam a demarcação de 

suas terras. Atualmente, superada essa fase, muitos Ticuna continuam atuando no sentido de 

manutenção do patrimônio cultural e ambiental, não só através do museu, mas da 

continuidade das práticas ligadas à língua, narrativas, cantos, rituais etc. nas aldeias.  

Movem-nos especificamente problemas relacionados com “objetos fronteiriços” (Star e 

Griessemer,1989), ou seja, que implicam considerá-los como passíveis de interpretação em 

mundos sociais diferentes. Os “objetos fronteiriços” formulados pelos autores podem ser 

tanto abstratos (ideias, conceitos, objetos de pesquisa) quanto concretos (cartas celestes, 

mapas, artefatos rituais e do cotidiano) e devem levar à construção de projetos, envolvendo, 
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no âmbito interdisciplinar, pessoas com estruturas sociais e de conhecimento heterogêneas. 

Assim, essa interseção visa alcançar objetivos, produzir conhecimentos e práticas científicas, e 

deve ser cuidadosamente equalizada entre os diversos colaboradores envolvidos.  Neste sub-

projeto previmos a realização de: um produto audiovisual, um filme etnográfico com as 

imagens coletadas em viagem a terra indígena Eware I em 2016; um banco de dados reunindo 

os objetos Ticuna presentes nos principais museus e coleções existentes; produção de artigo 

sobre o tema como forma de socialização das recentes experiências e investigações; 

contribuição para a elaboração de um módulo sobre céus indígenas na exposição permanente 

do MAST; elaboração de um programa para o planetário digital do MAST. Todas as produções 

citadas visam à divulgação científica e poderão ser aproveitadas por educadores e 

pesquisadores indígenas e não indígenas.  O banco de dados é uma iniciativa para se conhecer 

e pesquisar os artefatos Ticuna que foram musealizados.  Hoje o pesquisador ou educador 

interessado terá que percorrer diferentes fontes bibliográficas e digitais. O sistema de 

informação operacionaliza os conhecimentos acumulados dentro de determinadas definições 

e aparatos conceituais.   

 

METODOLOGIA 

Utilizei inicialmente como referências principais os CD – Rom Magüta Arü Inü (2003), onde 

são contextualizados os artefatos Ticuna, e Perspectivas etnográficas e históricas sobre as 

astronomias (BORGES;FAULHABER, 2016), este último que contém uma série de artigos que 

discutem a relação entre astronomia cultural e história da ciência, interpretações do céu em 

diversas culturas, sobre os conhecimentos astronômicos como patrimônio cultural e 

etnografia. Além disso, o trabalho seminal de Nimuendajú (1952), os trabalhos de João 

Pacheco (2015), Lopéz Garcés (2015) e Camacho (1995) foram essenciais para compreender 

não só os aspectos mais importantes da cultura Ticuna, como sua história, organização social 

e política a partir do contato interétnico iniciado com a colonização, que gerou intensos 

conflitos e reelaborações culturais.  

Em viagem à área Ticuna, em fevereiro de 2016, a coordenadora do projeto gravou em vídeo 

com depoimentos de índios Ticuna sobre patrimônio, museu, conhecimentos do céu entre 

outros aspectos relevantes da cultura, no contexto de uma oficina na comunidade Barro 

Vermelho, na terra indígena Eware I, a 100 km de Benjamin Constant (AM). Estas gravações 

foram feitas em viagem com lideranças indígenas que conhecem o Museu Goeldi e o Museu 

Nacional e que participaram da criação e da organização do Museu Magüta (AM). Na citada 

oficina, os índios elaboraram desenhos sobre as relações céu-terra. As gravações incluíram as 

interpretações dos Ticuna sobre os significados da iconografia elaborada em tal atividade, 

relacionando-a a temáticas do patrimônio e dos museus. As atividades na comunidade Barro 
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Vermelho resultaram também na elaboração de duas cartas celestes mostrando a 

correspondência entre os asterismos Ticuna e os constelações da astronomia Ocidental, 

correlacionando-os com a sazonalidade (estações das chuvas e da estiagem), capturáveis no 

programa Stellarium. Além do exame das cartas celestes dos dias da visita, os Ticuna 

examinaram cartas celestes de 1941 e 1942, bem como fotos de objetos colhidos por 

Nimuendajú em 1941 e 1942 atualmente depositados no Museu Nacional.  

É importante ressaltar o intercâmbio constante com educadores Ticuna, e destes com outros 

membros como os anciãos, que possuem conhecimentos que são considerados valiosos para a 

memória e cultura desse povo. O trabalho interdisciplinar envolvendo astronomia e 

antropologia tem sido fundamental para o desenvolvimento das problematizações que 

envolvem a pesquisa. Com a ajuda de astrônomos conseguimos além de identificar a posição 

de asterismos descritos pelos Ticuna e fazer projeções, produzir cartas celestes inserindo sua 

visão do céu (que foram analisadas pelos colaboradores Ticuna durante as idas à aldeia), 

utilizando o software Stellarium. No período de edição do filme “Nacüma – Aquilo que nos 

pertence” contamos com a colaboração de três estudantes e educadores Ticuna (Tiago 

Berezinho Anastácio - Dauamücü, João clemente Gaspar - Metchiicü, e Damião Carvalho Neto - 

Atchigücü) que estavam na cidade para um curso no Museu Nacional, eles realizaram a 

tradução da cantiga principal que aparece no filme, cantada por uma anciã da comunidade 

Barro Vermelho - a cantiga fala sobre a história que deu origem ao ritual da moça nova. Um 

aspecto interessante que merece ser mencionado é que dois dos colaboradores Ticuna citados 

não tinham tido a oportunidade ainda de decorar a cantiga e através da gravação e da 

tradução, que foram copiadas por eles, foi possível esse aprendizado; eles demonstraram a 

intenção de utilizar também a cópia da gravação do canto e a tradução para fins educativos na 

aldeia.  Além disso, Damião Carvalho Neto – Atchigücü, nos concedeu entrevista na qual 

discorreu sobre a importância do aprendizado da cantiga nas escolas, sobre o Museu Magüta, 

e patrimônio indígena. Após esse período, seguiu-se com a colaboração dos pesquisadores 

Rundsthen Nader (astrônomo) e Márcio D´Olne Campos (físico e antropólogo); foram feitas 

aferições sobre os asterismos descritos pelos Ticuna no programa Stellarium, para 

focalizarmos correlações com o céu ocidental e compreendermos com mais detalhamento os 

relatos orais e gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através das narrativas orais e gráficas coletadas entre os Ticuna, com a colaboração dos 

astrônomos conseguimos identificar novos asterismos, como o “Periquitos no Paneiro” 

(“paneiro” é o nome dado a um cesto trançado de palha utilizado no cotidiano Ticuna) que 

acreditamos estar na área do céu convencionada na astronomia como Corvo. Alguns Ticuna 
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afirmaram que utilizam este conhecimento tanto para a sua orientação em seus 

deslocamentos fluviais quanto na sua organização social. Pode-se depreender que ao dizer 

que o asterismo “Periquitos no Paneiro” estão “entre” ou “no centrão” visualizam esta figura 

como mediadora entre suas práticas envolvendo diferentes situações sazonais (Faulhaber 

2011). Embora não estejam propriamente no conjunto de asterismos que relacionam à 

estação chuvosa  (Tartaruga, Queixada, Perna da Onça) nem tampouco ao verão, (Briga na 

Onça e do Tamanduá), estão relacionados a ambas. Pode-se inferir daí suas estratégias de 

armazenamento de recursos para sobreviver durante tempo de abundância, com relação à 

estação chuvosa, caracterizada pela escassez (FAULHABER, 2011).  O produto audiovisual 

“Nacüma”, que já está disponibilizado na internet19 é uma compilação dos três grandes temas 

que tangenciam a pesquisa: relações céu-terra e iconografia; narrativas míticas, rituais e 

iconografia; concepções de patrimônio e museus. Compreendemos que os Ticuna cada vez 

mais são capazes de se apropriar de conceitos como patrimônio e museus, que podem 

proporcionar um fortalecimento identitário e que as trocas estabelecidas durante as 

pesquisas os incentiva a aprofundar seus conhecimentos, a valorizar a educação e a 

transmissão da cultura a indígenas e não indígenas.  Foi enviado o resumo em co-autoria 

“Periquitos no Paneiro” e objetos fronteiriços nas relações céu-terra” que será apresentado 

em comunicação na XII Reunião de Antropologia do Mercosul, que se realizará de 4 a 7 de 

dezembro na Argentina, em colaboração com Márcio D´Olne Campos. Iniciamos também a 

pesquisa, levantamento de dados e propostas para a construção do banco de dados, que ainda 

encontra-se em fase de sondagem, este conta com a colaboração do pesquisador em análise de 

sistemas Sérgio Campos, já que depende de conhecimentos técnicos em ciência da informação 

que estão sendo discutidos para sua melhor realização. Organizamos em pastas de arquivo 

físico informações que já temos disponíveis para o sistema de informação, os catálogos das 

coleções do Museu Nacional, do Museu Goeldi, do Museu de Berlim; pesquisei sobre a origem 

e formação dessas coleções, que foram construídas em contextos muito diferentes e 

igualmente têm distintas classificações dos objetos Ticuna. Não avançamos mais com o banco 

de dados principalmente pela carência de pessoal técnico, o ideal é que tivéssemos um 

bolsista de tecnologia da informação integrando a equipe, pois o volume de trabalho sob 

responsabilidade de Sérgio Campos já é grande. De fato estamos buscando a melhor solução 

entre selecionar um novo bolsista da área ou adequar essa demanda as outras existentes no 

MAST. A elaboração do módulo da exposição será discutida em momento posterior, pois 

depende de recursos de montagem que no atual contexto não podem ser disponibilizados. O 

mesmo aplica-se ao programa para o Planetário Digital do MAST com as constelações Ticuna, 

que se pretende iniciar a partir da renovação de bolsas e bolsistas. As figuras do Stellarium 

                                                 
19 (https://www.youtube.com/watch?v=OweGuRPpewg&t=18s)    
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estão sendo elaboradas por Walmir Cardoso e ainda faltam detalhes técnicos para a 

incorporação dos desenhos para o Stellarium; a incorporação das cartas pelo Stellarium 

viabilizará a montagem de programa para o planetário digital. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Astronomia cultural; Ticuna; patrimônio indígena; relações céu-terra 
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DO IMPÉRIO  À  REPÚBLICA: 

CIÊNCIA CARTOGRÁFICA  E  EXPERIÊNCIA  HISTÓRICA NO BRASIL 

 

Bolsista: Leandro Macedo Janke  

Supervisora: Moema de Rezende Vergara | COHCT 

Vigência da Bolsa: março de 2017 a outubro de 2017  

 

INTRODUÇÃO 

O grupo de pesquisa Território, Ciência e Nação desenvolve um conjunto de pesquisas e 

atividades acadêmicas relativos à temática da formação territorial brasileira e suas interfaces 

com a ciência. A partir de 2017, o grupo dedicou-se em analisar a contribuição da cartografia 

no processo de constituição do território nacional e, concomitantemente, de um sentimento 

coletivo entre aqueles que o habitavam. 

Partindo desta perspectiva analítica, este projeto de pesquisa tem como proposta analisar a 

associação entre os conceitos de ciência e território na edificação do Estado brasileiro entre a 

segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX.  Constantemente evocado 

pelos dirigentes imperiais e republicanos, o território adquiriu protagonismo em ações de 

legitimação da soberania nacional, de organização político-administrativa do Estado 

brasileiro, de desenvolvimento das instituições científicas e da constituição de uma identidade 

coletiva - Nação Brasileira. 

Neste processo, ganha destaque o papel desempenhado pela cartografia, principalmente, por 

meio da elaboração de Cartas Gerais capazes de retratar, entre outros elementos, o esforço 

estatal em afirmar e difundir uma determinada territorialidade, incorporada a partir de 

meados do século XIX pelos dirigentes imperiais e que se consolidaria nas primeiras décadas 

do regime republicano. A pesquisa busca também analisar as continuidades e os diálogos 

existentes entre os saberes geográfico e científico inerentes a essas duas experiências 

históricas em foco: o Império do Brasil, sobretudo a partir da década de 1850, momento em 

que se consolida o projeto político liderado pelos saquaremas (Mattos, 2004); e a República, 

com ênfase no período em que a direção política do novo regime encontrava-se sob a 

liderança militar (Carvalho, 1995). 

 

METODOLOGIA 

O desenvolvimento da cartografia nacional apresenta-se como um recurso importante no 

processo de afirmação de uma determinada territorialidade estatal, ou seja, as técnicas de 

controle territorial que estabelecem as relações dos homens entre si e dão, ao mesmo tempo, 

a medida do domínio do espaço. Segundo Robert Sack (1986), o conceito de territorialidade 
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engloba três elementos centrais e intimamente articulados: a) classificação ou delimitação de 

áreas; b) comunicação; c) controle social.   

Como ressalta J. B. Harley (2005), os mapas são instrumentos importantes para legitimar a 

autoridade do Estado sobre o espaço, assim como na difusão de ideologias geográficas 

(Moraes, 2005). Não obstante, além do uso político, a confecção de mapas, Atlas e Cartas 

Gerais possui também uma função pedagógica com o objetivo de difundir, interna e 

externamente, uma determinada representação do espaço nacional, pautada por um conjunto 

de critérios e procedimentos científicos.  

Ao direcionar a pesquisa a partir de uma perspectiva metodológica pautada no diálogo entre a 

história cultural da ciência e a história dos conceitos, abre-se a possibilidade de ampliar as 

reflexões em torno dos procedimentos técnicos utilizados no processo de mapeamento do 

território nacional. A opção por um determinado instrumento ou procedimento técnico é 

resultado de um conjunto de elementos sociais, políticos, econômicos e culturais, 

característicos de uma experiência histórica específica. Neste sentido, a associação entre 

ciência cartográfica e o contexto de produção, circulação e uso dos mapas desenvolvida nesta 

pesquisa, afasta-se de uma abordagem excessivamente tecnicista e positivista da história da 

cartografia.   

Tal como as narrativas históricas e literárias, os mapas são constituídos de 

lembranças/comemorações e esquecimentos/silêncios, sendo produtos tanto das mentes 

individuais, como dos valores culturais mais amplos. Tal perspectiva de análise abre a 

possibilidade de se estabelecer um diálogo amplo e fértil entre os campos da semântica e da 

história da cartografia, respeitando sempre as singularidades epistemológicas de cada um 

desses campos do saber. Interpretar os mapas como possíveis textos e discursos históricos 

possibilita-nos compreendê-los, concomitantemente, como fator e indicador (Koselleck, 1992) 

de uma determinada experiência histórica. 

Para tanto, as atenções ficarão concentradas na elaboração de Atlas e das Cartas Gerais do 

território nacional, produzidas desde a segunda metade do século XIX, no Império, até as 

primeiras duas décadas do século XX, na República. Após um prévio levantamento 

documental, foram selecionadas para análise as seguintes fontes primárias:   

1) Atlas de Império do Brasil (Cândido Mendes, 1868); 

2) Carta Geral do Império do Brasil, 1875; 

3) Projeto da Carta Geral da República, 1901; 

4) Carta ao milionésimo, de 1922; 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa concentrou-se, nestes primeiros 6 meses, em leituras teóricas e historiográficas 

acerca do papel do território e da cartografia no processo de constituição e consolidação do 

Estado imperial brasileiro. Iniciou-se, também, a análise em torno da primeira fonte primária 

selecionada, a obra “Atlas do Império do Brasil”, de 1868, elaborado por Cândido de Almeida 

Mendes. Ao longo deste período, foi possível atingir algumas reflexões / conclusões gerais, 

que se desdobram para a continuidade deste projeto de pesquisa em execução. São elas: 

 

I) quando propõe-se analisar, historicamente, a constituição do território nacional brasileiro, 

torna-se imprescindível debruçar-se sobre o papel da cartografia neste processo. O mapa 

tornou-se uma ferramenta importante ao Estado para traçar estratégias e políticas estatais, 

tais como: consolidação da soberania, exploração de recursos naturais, integração nacional e 

controle sobre a população que o habita. No processo histórico brasileiro, o pleno 

conhecimento do território nacional, por meio da produção cartográfica, foi essencial para o 

desenvolvimento de iniciativas de incorporação dos seus inúmeros fundos territoriais 

(Moraes, 2009) à ordem estatal, contribuindo decisivamente para a consolidação do Estado 

imperial. 

 

II) As discussões e divergências entre os dirigentes imperiais acerca da definição dos limites 

territoriais do Império foram marcantes e sempre presentes ao longo de todo o processo de 

construção do Estado. Elas refletem, entre outros elementos, a dificuldade que aqueles 

dirigentes tinham de operar, simultaneamente, com determinadas heranças – um território e 

uma concepção clássica de império – e construções – o estabelecimento de uma nova 

territorialidade estatal que possibilitasse a organização do Império do Brasil nos moldes de 

um Estado-nação. 

 

III) além da dimensão político-administrativa, o mapa também adquire centralidade na 

experiência histórica brasileira, entre meados do século XIX e primeiras décadas do século XX, 

na construção de um sentimento de identidade coletiva, sobretudo na elaboração de Cartas 

Gerais. O território apresenta-se, portanto, como uma das possibilidades para se analisar o 

processo de afirmação do Brasil nos moldes de um Estado-nação. Neste sentido, a ciência 

cartográfica deve ser analisada como parte deste processo, tanto da afirmação da soberania 

estatal, quanto também da construção de identidades coletivas. O exercício da soberania 

estatal sobre o território, ou seja, seu controle político, administrativo, militar, social e 

cultural, propiciou a construção de uma identidade nacional de base geográfica, traço 

característico das sociedades nacionais pós-coloniais.  
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ASTRONOMIA ESFÉRICA E OS INSTRUMENTOS DE PRECISÃO NA CONSTRUÇÃO DO 

BRASIL: O IMPERIAL OBSERVATÓRIO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Bolsista: Millena Souza Farias 

Orientadora: Heloisa Meireles Gesteira | COHCT 

Vigência da Bolsa: 10/2015 a 10/2017 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo identificar a aquisição, circulação e uso de instrumentos 

científicos e suas respectivas técnicas que tiveram lugar no Imperial Observatório do Rio de 

Janeiro – IORJ, desde sua fundação, em 1827 até 1889. Para tanto, incorporamos as reflexões 

sobre os instrumentos articuladas ao campo da História Social da Ciência e da Tecnologia,  em 

especial as contribuições  e discussões levantadas pelos estudos sobre os observatórios no 

século XIX como espaços de ciências, destacando a relação entre observatory sciences, 

observatory techniques e papel dos instrumentos científicos utilizados para compor o conjunto 

do Observatório (AUBIN, BIGG, SIBUM, 2010).  

A partir do conjunto documental herdado do IORJ, que se encontra atualmente sob guarda do 

Arquivo de História da Ciência do MAST, buscamos identificar as atividades científicas 

realizadas direta ou indiretamente pelo Observatório, relativas ao uso de instrumentos 

científicos. A partir desta documentação podemos perceber a circulação destes artefatos por 

outras instituições e comissões. A aquisição, empréstimos e os circuitos de instrumentos nos 

leva a recuperar as atividades científicas e técnicas que caracterizaram a atuação do IORJ ao 

longo do século XIX.  

Além da consulta ao Fundo ON, fizemos um levantamento nos Relatórios do Ministério da 

Guerra, visto que durante as décadas de 1840 a 1870 o Imperial Observatório era 

subordinado a este Ministério. O interesse pelo estudo mais detalhado dos circuitos dos 

instrumentos surgiu durante o primeiro ano da pesquisa, com a leitura e transcrição do 

manuscrito “Livro do Major” (1987).  

 

METODOLOGIA 

Numa primeira etapa da pesquisa, fizemos leituras para situar historicamente o IORJ desde 

sua fundação, mapeando obras de referência. Henrique Morize, Rogério Mourão, Antônio 

Videira, Alda Heizer, Christina Barboza e Therezinha Rodrigues são autores que apontam 

aspectos importantes sobre o modo como a instituição foi sendo estruturada dentro das suas 

limitações. Ao mesmo tempo, realizamos o levantamento e análise de fontes primárias, no 

Fundo ON no Arquivo de História da Ciência – MAST. Do ponto de vista teórico e referências 
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metodológicas, buscamos trabalhos que nos permitem fundamentar nosso objetivo: o de 

refletir sobre o Imperial Observatório a partir da circulação dos instrumentos científicos que 

foram sendo adquiridos a partir de 1840. Entre os textos que consideramos como uma 

História Social dos Observatórios,  destacamos os trabalhos de David Aubin, Charlotte Bigg, 

Otto Sibum (2010) e Pedro Raposo. Outro bloco importante de leituras refere-se às reflexões 

historiográficas sobre os instrumentos científicos e que valorizam a ideia da circulação e uso 

destes artefatos, com os trabalhos Marie Noëlle Bourguet, Jim Bennet, Liba Taub, A. Van 

Helden, Deborah Warner, Alda Heizer e Heloisa Gesteira.  

Tais autores nos ajudarão a pensar no papel dos instrumentos científicos na reconfiguração 

dos padrões de medidas que ocorreu no século XIX, mormente com relação aos 

melhoramentos nos teodolitos (para maior acurácia na medição espacial de terrenos) e dos 

relógios de alta precisão (para a obtenção de medições mais exatas de tempo). 

O cruzamento destas leituras e das fontes primárias nos permite revisitar a História e a 

historiografia sobre o IORJ, uma vez que tradicionalmente se defendia que a instituição 

passou por um período de dificuldades de caráter prático pela ausência de pessoal 

especializado, ou pela falta de instrumentos adequados para as atividades observacionais 

entre as décadas de 1840 e 1860. Nosso trabalho pretende questionar até que ponto as 

atividades efetivamente realizadas podem sugerir outra leitura sobre o período inicial, e de 

que forma os instrumentos podem nos conduzir a novas interpretações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O IORJ iniciou suas atividades na década de 1840 dentro dos torreões da Escola Militar, 

passando depois para  o Morro do Castelo. Do ponto de vista cultural e científico, a política do 

Segundo Reinado visava enquadrar o Brasil nos moldes de um mundo cientificista e 

modernizado e as atividades e posição institucional do IORJ devem ser entendidas no contexto 

das políticas modernizadoras adotadas por D. Pedro II. 

Nos observatórios astronômicos característicos do século XIX as atividades não estavam 

voltadas apenas para o conhecimento estritamente do Céu; estavam sobretudo voltadas para 

questões relacionadas à terra, como, por exemplo, o mapeamento de limites territoriais, 

levantamentos geodésicos e cartográficos. As chamadas Ciências de Observatório ― 

Astronomia, Cartografia, Geodésia, Física, Meteorologia, Sismografia, entre outras ― 

demandavam a utilização de um conjunto de práticas e técnicas com o auxílio de instrumentos 

de precisão. Na documentação do Fundo ON e nos Relatórios Ministeriais, pudemos encontrar 

algumas referências a estes usos. 

Entre os anos de 1843 e 1845, a demanda por um espaço material efetivo para a consolidação 

do Observatório se tornou evidente nos Relatórios do Ministério da Guerra - RMG. Um 
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exemplo é  o relato do Ministro José Clemente Pereira, em  1845, no qual afirma que o 

“observatório existente consta actualmente de huma imcompleta collecção de instrumentos 

abandonados e em hum dos torreões da Escola Militar”. Em 1848, o cenário já havia avançado 

e as críticas a falta de espaço para as observações foram tomando efeito. Com a transferência 

inicial dos instrumentos e a instalação desses no Morro do Castelo  ̶  local que passou 

aproximadamente 3 anos em obra para receber  este material e acolher as atividades 

observacionais  ̶, iniciaram-se as atividades com as turmas a partir do 4º ano de Engenharia 

Militar (RMG 1848-50'). As aulas de Astronomia Esférica, também chamada de Astronomia de 

Posição, eram parte do currículo desses alunos. 

Diferentemente do proposto por Morize (1987) ou por Videira (2007), podemos considerar 

que este período não é um fase de obscuridade nem de inatividade, mas sim um momento 

onde priorizava-se instrumentalizar o Imperial Observatório. Consideramos, a partir das 

leituras realizadas, que os observatórios são conformados em duas instâncias: eles são feitos 

por recursos humanos, no caso professores e técnicos em treinamento; e instrumentos 

relacionados às ciências e às técnicas de observatório. O Imperial Observatório começa a 

adquirir sua identidade quando estas duas dimensões estão trabalhando em conjunto.  

O primeiro diretor, Soulier de Sauve, solicitou a compra de instrumentos para completar o set. 

Visava-se comprar instrumentos portáteis e fixos, estes últimos, em especial, para compor um 

corpo instrumental de maior porte (RMG 1848). Em 1850, há relatos sobre as atividades do 

Imperial Observatório, tendo sido frequentado por 11 alunos, um ouvinte, além de ter 

recebido instrumentos meteorológicos, magnéticos e alguns livros essenciais (RMG, 1850). 

Entendemos por instrumentos científicos no século XIX, “les instruments à l'usage des 

sciences” (TAUB, 2009). São os artefatos utilizados para atividades de mensuração e 

observação, no estudo da natureza, através de percepções mais precisas e acuradas do espaço 

e do tempo (BOURGUET, LICOPPE, SIBUM, 2003). Para Aubin, Bigg e Sibum (2010), esses 

artefatos são culturalmente experienciados indiretamente, a partir da reconfiguração, por 

exemplo, da delimitação territorial (com uso de teodolitos) e, também, da percepção do tempo 

(com o aperfeiçoamento dos relógios de precisão e cronômetros). 

Como se pode ver no RGM de 1853, “o Observatório [...] recebeo mais alguns instrumentos, 

que serão brevemente collocados nas pequenas casas que se estão construindo no acanhado 

espaço destinado para este estabelecimento. Montados os novos instrumentos, se conseguirá 

ter observações meteorológicas para todo os instantes, e se dará mais extensão aos trabalhos 

astronômicos” (RMG, 1853). Em 1855 outra remessa foi recebida, de acordo com o relatório 

que aponta que “varios instrumentos encommendados e recebidos da Europa já se acham 

convenientemente collocados” (RMG, 1855). 

Os instrumentos adquiriam assim, papel importante na conformação dessas percepções. Sua 

circulação transcendia as paredes do IORJ, sendo utilizados frequentemente para trabalhos de 
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campo. Além disso, também eram realizadas grandes séries de observações que eram 

transmitidas para observatórios estrangeiros via publicação das Efemérides do IORJ a partir 

de 1853. Dentre alguns trabalhos historiográficos que analisaram os instrumentos, Antônio 

Videira (2001 e 2007) e Alda Heizer (2005) buscaram problematizar esses artefatos no 

Imperial Observatório, dentro dos planos diretores e das Exposições internacionais.  

Podemos observar que o IORJ desempenhava um papel central na manutenção e circulação de 

instrumentos científicos. Relacionando seus usos práticos e simbólicos, pudemos mapear 

algumas instituições e eventos que mantinham demanda frequente de instrumentos, como a 

Academia Imperial de Marinha, Comissão da Carta Geral do Império (CCGI) (1862-1878), a 

Comissão Geológica do Império (1875), a Comissão Astronômica de Piraí (1877), dentre 

outras atividades. Crononômetros dos fabricantes Norris & Campbell; Dent, Thomas 

Porthouse; French; Brockbank & Atkins; entre outros, circulavam na Oficina do Observatório, 

chefiada por José Manoel Monteiro e eram enviados para as corvetas e fragatas da Marinha 

Imperial e, também, para as já referidas expedições. Outros instrumentos, os teodolitos, eram 

utilizados para determinar a posição geográfica de pontos para a Companhia Estrada de Ferro 

D. Pedro II (EFDPII), como, por exemplo, um Teodolito de Brunner (Ofício – 19-03-1883, 

Fundo ON - Arquivo de HC). Tais determinações demandavam o uso de teodolitos, lunetas, 

bússolas e relógios. O levantamento das coordenadas geográficas fazia parte do processo de 

formação dos engenheiros como demonstravam os relatórios da pasta da Guerra e os 

documentos de solicitação de autorização de treinamento. 

Com tal análise, podemos afirmar que os Observatórios desempenhavam diversos papéis, pois 

suas atividades abarcavam aspectos práticos na vida social, econômica e cultural. Tiveram 

também importante papel no desenvolvimento do ideal de modernidade, vinculando saberes, 

ciências e tecnologias à integração territorial através da cartografia; à orientação e expansão 

dos meios de transporte terrestres e aquaviário; entre outras. 

Assim sendo, acreditamos ser o Imperial Observatório do Rio de Janeiro um espaço de 

conhecimento, de desenvolvimento de técnicas e de práticas científicas ligadas às Ciências de 

Observatório. As atividades e os instrumentos buscavam atender, com cada vez mais 

celeridade, as demandas desse mundo moderno e aos empreendimentos da agenda político-

científica brasileira no oitocentos. “A experência demonstra a utilidade da medida” (RMG, 

1845), como já apontava José Clemente Pereira em 1845. 
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EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS AO NORDESTE DO BRASIL NO SÉCULO XX 

 

Bolsista: Paulo Ítalo Moreira 

Orientadora: Heloisa Maria Bertol Domingues | COHCT 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O seguinte subprojeto, vinculado ao projeto História, Memória Documental e Divulgação da 

Ciência e Tecnologia Brasileira, tem como objetivo principal analisar as expedições científicas 

que se destinaram à região Nordeste do Brasil entre 1933 e 1968, período da criação do 

Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil (CFEACB),20 

sublinhando as concepções científicas a nível internacional e local oriundas dessas 

expedições; a formação dos campos científicos das ciências naturais; a relação entre os 

conhecimentos científicos e os saberes locais; o levantamento dos recursos naturais feito por 

essas expedições; a importância dessas expedições para a formação geográfica da região 

Nordeste, processo em plena atividade no período analisado; e a contribuição para o 

aprofundamento nos debates sobre a questão climática em regiões do semiárido brasileiro. Os 

motes de pesquisa dessas expedições foram os mais diversos: desde estudos botânicos a 

respeito das espécies típicas da região, de coleta de material zoológico no Ceará para estudos 

sobre a evolução das espécies, até os estudos a respeito de eclipses solares em Pernambuco. 

Ademais, busca-se compreender as formas por meio das quais essa região do Brasil foi 

prospectada, especialmente as expedições que exploravam as especificidades da natureza 

dessa faixa do país. 

O CFEACB foi responsável pela regulação das atividades científicas e artísticas em todo o 

território nacional entre 1933 e 1968. A partir desse momento, as expedições de cunho 

particular ou estrangeiras de modo geral que tivessem como objetivo a exploração do 

território brasileiro teriam que se enquadrar em uma série de procedimentos com vistas à 

organização e regularização de suas atividades perante esse Conselho. Para tanto, de modo 

geral, requeria-se às expedições a emissão de documentos oficiais que descrevessem todas as 

suas atividades, como o pedido de permissão para a realização das viagens, o material a ser 

utilizado, a finalidade, os objetivos, os integrantes, o percurso e a listagem de todo o material 

que porventura fosse coletado. As expedições que se destinavam à investigação das regiões 

brasileiras durante esse período eram promovidas por iniciativas coletivas, chefiadas por 

                                                 
20 A documentação do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas no Brasil - corpus 
documental  primordial desta pesquisa - pertence ao acervo documental do Arquivo de História das Ciências do 
Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). 
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associações nacionais ou estrangeiras, revelando a complexidade da documentação do 

CFEACB e a teia de relações constituída entre as expedições, expedicionários e os membros do 

Conselho de Fiscalização.  

No caso das explorações ao Nordeste brasileiro – recorte inicial escolhido para a análise deste 

projeto - várias foram as que buscavam explorar o território brasileiro com vistas à satisfação 

de suas pesquisas, na coleta de material, na investigação de recursos naturais para exploração 

comercial e científica, no conhecimento das particularidades da natureza, das relações sociais 

e culturais de cada região.  

 

METODOLOGIA 

Os métodos para análise dos dados serão dois: primeiramente, busca-se compreendê-los na 

perspectiva da história das ciências, propriamente sobre os estudos acerca da geografia do 

conhecimento científico. A respeito dessa metodologia de trabalho, a apreensão do 

conhecimento científico a partir das perspectivas históricas e geográficas levanta elementos 

para a análise, quais sejam: 1.o debate entre os saberes locais e o globais; 2. O aspecto 

territorial, ou seja, os lugares onde o conhecimento é produzido, coletado, reorganizado e 

recebido, que podem ser os laboratórios, instituições, academias científicas, museus, salões de 

leitura etc. e os parâmetros locais para tal produção (NAYLOR, 2016, p. 2). 

Para o segundo método de abordagem, utiliza-se a metodologia da abordagem prosopográfica, 

que propõe a análise de um indivíduo e suas características comuns a outros indivíduos – no 

caso, a relação entre os cientistas naturais e seus pares - formando um conjunto de dados que 

os assemelha, sendo possível, assim, um estudo de biografias coletivas desses cientistas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A quantidade de pedidos de autorização para a realização das pesquisas e de exportação de 

material coletado gira em torno de cinquenta, sendo divididos em várias especialidades, com 

predomínio para a Astronomia, Botânica, Geologia e Antropologia. Em geral, os objetivos de 

explorar cientificamente a natureza brasileira eram coletar espécies da flora e da fauna, para 

aprimorar os estudos da natureza local; comparar e adaptar os espécimes coletados com os 

dos países de origem das expedições. Para a Astronomia, as observações e os estudos sobre os 

eclipses durante o período de atuação do Conselho movimentaram este campo disciplinar; as 

expedições antropológicas se destacaram para o estudo em tribos indígenas, para o 

entendimento de seus modos de organização familiar, sua cultura, no que tange, 

principalmente, ao registro de línguas, e, também, para os estudos afro-americanos na Bahia, 

Maranhão, Pernambuco e outros estados do Nordeste.  No campo da geologia, os estudos 

mineralógicos tiveram destaque. Esses estudos tiveram como objetivo obter amostras dos 
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principais minérios comerciais e não comerciais de cada estado, a fim de aprimorar as 

pesquisas e complementação de acervo.  

No decorrer da pesquisa, aprofundou-se a análise das expedições botânicas. Entre 1933 e 

1968, época de início e fim do CFEACB, cerca de oito expedições botânicas percorreram o 

Nordeste do Brasil. A primeira expedição botânica que percorreu o Nordeste do Brasil no 

período recortado foi a "Carnauba Expedition", da empresa norte-americana Johnson & Son, 

no ano de 1935. Entre os objetivos dessa expedição, no pedido enviado ao CFEACB, constam: o 

intuito de analisar cientificamente e explorar especificamente uma espécie de palmeira 

denominada carnaúba, a produção de cera desta mesma espécie e outras espécies vegetais.  

Já no ano de 1936, duas expedições pediram a autorização do Conselho para realizarem 

pesquisas nos estados do Nordeste. Em 15 de janeiro de 1936, registrou-se o pedido do 

botânico norte-americano Julius L. Collins, colaborador da Estação Experimental Agrícola do 

Hawaii, uma das estações experimentais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. 

O objetivo da expedição foi realizar explorações de plantas e fazer coleta de nozes adaptáveis 

ao cultivo no Hawaii. Ainda no ano de 1936, o Ministério das Relações Exteriores encaminhou 

ao Conselho de Fiscalização o pedido de autorização de uma expedição botânica oriunda dos 

Estados Unidos, chefiada pelo botânico norte-americano William Andrew Archer e George 

W.D. Hamlett. Esta expedição tinha como objetivo pesquisar e coletar espécies de amendoins 

e as suas formas de cultivo nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás e 

Bahia. 

O botânico norte-americano Mulford Foster, especialista em bromélias, e sua esposa 

realizaram duas expedições que tinham como agenda alguns estados do Nordeste do Brasil. A 

primeira delas ocorreu em 1939, para os estados da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais. A segunda expedição de Foster a estados do Nordeste ocorreu em 

outubro de 1948. Esta segunda expedição de Foster foi realizada sob os auspícios do Museu 

Nacional do Rio de Janeiro. Em todas as expedições, Foster objetivou o aprofundamento sobre 

os estudos de bromélias.  

Em 1947, a Academia de Ciências das Repúblicas Socialistas Soviéticas realizou uma 

expedição astronômica e botânica no Brasil. Essa expedição contou com um número 

expressivo de membros, tomando parte dela várias instituições cientificas d URSS. O objetivo 

principal da expedição foi observar e estudar o eclipse total do sol, que ocorreu em 1947. No 

que diz respeito à botânica, os botânicos membros da expedição ocuparam-se em estudar a 

flora brasileira, procurando completar as coleções de plantas tropicais da U.R.S.S.  

Por fim, o botânico norte-americano George Eiten chefiou uma expedição em 1963, que 

percorreu Brasília, Goiás e alguns estados do Nordeste do Brasil. A finalidade da expedição foi 

coletar material botânico e zoológico, além de fazer um filme sobre os vaqueiros. A equipe foi 

formada pela botânica brasileira Liene de Jesus Eiten, funcionária do Instituto de Botânica de 
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São Paulo, do qual George Eiten também era funcionário; e estudantes de botânica, com 

destaque para Margaret Mee. 

Embora preliminarmente, a investigação dessas expedições levanta alguns questionamentos, 

como a preponderância das expedições norte-americanas; o contato estabelecido pelos 

membros dessas expedições com os cientistas locais para a realização das suas atividades em 

solo brasileiro; o estudo dos métodos de cultivo de determinados espécimes da flora local, 

feito pelos pequenos agricultores e habitantes da região – principalmente o caso da “Carnauba 

Expedition”; e o desenrolar das atividades dessas expedições depois de suas prospecções em 

campo. A análise dessas expedições é importante, dentre outras coisas, para o entendimento 

da agenda científica internacional em território nacional.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Expedições Científicas; ciências naturais; século XX; Nordeste. 
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PARA UMA HISTÓRIA ORAL DAS CIÊNCIAS 

 

Bolsista: Renata Cesar de Oliveira  

Orientadora: Marta de Almeida | COHCT 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

O Subprojeto Subsídios teórico-metodológicos para uma História Oral das Ciências  faz parte 

de um projeto maior intitulado  Vozes da Ciência no Brasil e o recorte temporal de ambos é de 

1982 (três anos antes da criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST) a 2015, 

data na qual a instituição completou 30 anos. O Projeto Vozes da Ciência tem por objetivo 

geral reunir as fontes sonoras e audiovisuais, hoje dispersas na instituição, possibilitando seu 

tratamento, sua organização, digitalização e publicização, respeitando a ética e os direitos de 

imagem e autoria.  Ambos estão alocados na Coordenação de História da Ciência e Tecnologia 

(COHCT) mas fazem parte de um  projeto maior que  abarca a instituição como um todo.   

O objetivo geral  do  Projeto Vozes da Ciência é que pesquisadores utilizem tais documentos,  

cruzem fontes de natureza  diversa,  subsidiem  pesquisas nas diferentes áreas de atuação do  

MAST e de outros institutos e dêem destino arquivístico ao material produzido em seus 

trabalhos de pesquisa e de orientação acadêmica.  São cerca de 30 anos de produção de 

documentos sonoros e audiovisuais, alguns até mais antigos e datados dos anos de 1950, 

resultado de doação de arquivos pessoais de pesquisadores para a instituição. São entrevistas, 

aulas, exposições, colóquios, simpósios, sonorizações museológicas, vídeos de popularização 

da ciência, campanhas, imagens do campus e de exposições permanentes e temporárias, 

programa de rádio, entre outros.  

Já o objetivo geral do Subprojeto Subsídios teórico-metodológicos para uma História Oral das 

Ciências é realizar um diagnóstico quantitativo e qualitativo e propor subsídios teóricos 

metodológicos para uma História Oral das Ciências no MAST, compondo uma rede com outras 

instituições.  

 

METODOLOGIA  

A metodologia se caracteriza por dois eixos, que foram realizados paralelamente. Foi feito um 

diagnóstico quantitativo dos documentos sonoros e audiovisuais, uma vez que as unidades 

documentais se encontram em quatro coordenações  -  de Documentação e Arquivo (CODAR), 

de História da Ciência e Tecnologia (COHCT),  de Educação em Ciência (COEDU) e de 

Museologia (COMUS) -, na Biblioteca e na Direção. Destacamos que os suportes documentais 

eram diversos, o que impossibilitou acesso ao conteúdo dos mesmos e classificação. 
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Localizamos uma diversidade de suportes, tais como: fita rolo, fita cassete, mini fita cassete, 

fita de vídeo Betacam e Umatic, CD, DVD, Blue Ray, entre outros, sem que se tivesse os meios 

para acesso aos seus conteúdos. Também aplicamos questionário online qualitativo a 

pesquisadores e pesquisadores-visitantes via  Google Docs, o qual indicou resultado com 

informações relevantes.  

O segundo eixo foi o levantamento de bibliografia específica e de subsídios a partir dos sites 

das instituições que têm expertise em história oral e manejo com documentos sonoros e 

audiovisuais no Rio de Janeiro, para  consolidar metodologia que auxiliem na indicação de 

aspectos para História Oral das Ciências.  Tais instituições têm documentos e arquivos de 

História Oral das Ciências e conexão entre estes documentos e arquivos será de imenso 

interesse para os pesquisadores e para a memória da ciência. Por exemplo, o arquivo oral da 

ciência em saúde que existe na Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz pode se conectar a coleção de 

entrevistas História da Ciência no Brasil, de Simon Schwartzman, as quais foram realizadas no 

final dos anos 1970,21 e encontram-se no  CPDOC/FGV. Estas duas, por sua vez, poderiam 

estar relacionadas ao que se pretende criar no MAST e assim por diante. Desta forma, uma 

grande rede sobre história oral e audiovisual da ciência estaria interligada, e não só no Rio de 

Janeiro, estendendo para outros estados brasileiros, estimulando a pesquisa  e 

salvaguardando a memória.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Por meio do diagnóstico quantitativo verificou-se até agora a existência de 1241 unidades 

documentais sonoras e audiovisuais, as quais estão identificadas em planilha Excel e deverão 

ser exportadas para banco de dados Access, com auxílio da equipe do Projeto PROSOPON, 

para melhor classificação. Os mesmos deverão ser futuramente digitalizados para que possam 

ser tratados qualitativamente e organizados adequadamente. Como mencionado, foram 

enviados questionários por meio do formulário Google Docs para 60 pesquisadores e 

pesquisadores-visitantes do MAST. Obtivemos 20 respostas, ou seja, uma amostra de 33,4% 

de respondentes, que nos indicaram alguns dados, a saber:  

1) 50% dos respondentes utilizou documentos orais ou audiovisuais em suas pesquisas 

acadêmicas ou institucionais;  

2) desses 50%, os documentos orais/audiovisuais utilizados após a pesquisa se encontravam 

dispersos: 20% na sua sala do trabalho, 20% no Arquivo do MAST, 10% na sua residência, 

10% com doutorando, 10% na Biblioteca, 10% na Coordenação, 10% em ambiente virtual 

e 10% com outra pesquisadora;  

                                                 
21 http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral/entrevistas# 
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3) em termos numéricos, 60% dos pesquisadores respondentes têm entre 11 a 50 unidades 

documentais; 30% têm entre 1 a 10 unidades e 10% têm entre 51 e 100 unidades 

documentais;  

4) quanto ao suporte, 44% foi em fita-cassete e 22 % em CD, mas também houve 11% em fita 

rolo, áudio de celular, MP3, MP4, fita de vídeo BetaCam e Umatic, fita de vídeo VHS, 

arquivo digital, outros (o que confirma o padrão de dispersão dos suportes já visto 

durante a fase de identificação nas coordenações);  

5) 77,8% têm interesse em ceder este material para o MAST;  

6) 50% das entrevistas feitas foram temáticas;  

7) 12,5% foram histórias de vida;  

8) 25% foram mescladas (temáticas e história de vida); e  

9) 12,5% entrevista com público na rua;  

10)  55,6% tiveram transcrição de áudio;  

11)  22,2% tiveram conferência de fidedignidade do texto;  

12)  44,4% dos entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), 33,3% não assinaram e para 22,2% dos casos não se aplicava;  

13)  50% das entrevistas tiveram restrição de uso;  

14)  87,5% das entrevistas foram publicadas;  

15)  em 68,6% das pesquisas com alunos PIBIC e PCI houve produção de documentos orais ou 

audiovisuais;  

16)  28,6% desse material se encontra com os alunos;  

17)  71,4% dos pesquisadores não têm mais como identificar os alunos e, portanto, o material 

se perdeu;  

18)  em 28,6% dos casos, temos como identificar os alunos  e  

19) 75% dos pesquisadores entrevistados pretendem utilizar documentos orais e 

audiovisuais em trabalhos futuros. 

 

Portanto, um encaminhamento mais adequado dessas novas fontes audiovisuais deve ser 

adotado para que não se percam ou se dispersem. Ressaltamos que a amostra dos 

respondentes foi de 33,4%, ou seja, menos de 50% dos pesquisadores responderam aos 

questionários, o que indica que o tema necessita maior sensibilização dentro da instituição. 

Contudo, aqueles que responderam mostraram grande interesse, inclusive em trabalhar 

futuramente com esta metodologia e documentos. Nos dias 9 e 10  de novembro, teremos no 

MAST, o workshop Acervos Audiovisuais e Relatos em História Oral das Ciências no Brasil, 

como parte integrante deste subprojeto. O workshop está sendo organizado visando articular 

falas de dentro e de fora da instituição. Virão debater  experts  em História Oral da 

Fiocruz/COC, Fundação Getúlio Vargas e Arquivo Nacional e contamos com a participação de 
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pesquisadores da casa, que trabalham com documentos orais e audiovisuais e têm interesse 

em contribuir com o tema.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

História oral da ciência; documentos sonoros; documentos audiovisuais.  
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO PROSOPON 

 

Bolsista: Sergio Emanuel Dias Campos  

Orientadora: Heloísa Maria Bertol Domingues | COHCT 

Vigência da Bolsa: maio de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

LADHIC – Laboratório Digital de História das Ciências e Tecnologias 

O Projeto do Sistema "Prosopon", cujo processo de desenvolvimento será descrito a seguir, 

representa o primeiro trabalho que confirma a concretização do projeto estruturante de 

criação do Laboratório Digital de História das Ciências e Tecnologias (LADHIC) do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins - MAST, integrando sua Coordenação de História da Ciência e da 

Tecnologia (COHCT). 

O LADHIC tem como objetivo principal introduzir de forma sistemática e planejada o 

processamento eletrônico de dados nas atividades dos pesquisadores da COHCT. Pode-se 

destacar algumas de suas principais funções: 

• participar de pesquisas institucionais, especialmente da COHCT, quando exijam o 

desenvolvimento de sistemas de informação automatizados; 

• investigar e estudar inovações metodológicas e técnicas na área de informática, de 

forma a aprimorar a atividade de pesquisa do MAST; isto pode ser  exemplificado em 

trabalhos de prosopografia, quando exigem análise de grande volume de informações 

histórico-científicas; 

• participar de intercâmbios para a realização de projetos de história digital das ciências, 

de instituições e de cientistas brasileiros, mediante acordos de cooperação técnica; 

• dar suporte à criação de sistemas públicos que servirão à análise histórica, sociológica 

e à divulgação da história das ciências e tecnologias brasileiras; 

• criar facilidades para o acesso à bases de dados históricos, resultantes de pesquisas 

sobre as ciências e tecnologias brasileiras; 

• contribuir com o Arquivo de História das Ciências do MAST e estabelecer colaborações 

para preservação virtual e pesquisa de documentos histórico-científicos do país; 

• participar da avaliação e contratação de prestadores de serviço da área de informática 

que tenham qualidade técnica e um histórico profissional de alto nível, imprescindíveis 

para a construção dos projetos físicos dos sistemas analisados e modelados pela 

equipe do laboratório. 
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Espera-se que o laboratório progressivamente seja implementado, tornando-se, assim, um 

gerador de facilidades para os pesquisadores, hoje, tão carentes das ferramentas 

disponibilizadas pela Informática. 

 

Projeto do Sistema de Informação "Prosopon" 

 

Trata-se de um plano de desenvolvimento de tecnologia que servirá de subsídio à pesquisa 

histórica desenvolvida no MAST. Objetiva-se com esta proposta desenvolver sistema de base 

de dados visando a análise de grande volume de informações históricas. Embora referido a 

um projeto já em andamento a ferramenta a ser desenvolvida poderá servir posteriormente a 

outros projetos de pesquisa da instituição.  

Este plano de pesquisa está incluído no projeto História Social das Ciências e da Formação 

científica no Brasil (1951-2010), cuja finalidade é a realização de um estudo da produção 

científica de pesquisadores que receberam bolsas e auxílios do CNPq, desde a sua fundação. O 

trabalho realizado até agora, no referido projeto, permitiu que surgisse uma consciência da 

sua extensão e complexidade. Afinal, é bastante ambiciosa a meta de recuperar e formalizar a 

história de mais de 60 anos contida em um acervo que expressa parte significativa da 

formação e trajetória de cientistas e pesquisadores do nosso país nas mais diversas áreas do 

conhecimento. 

Este desafio, contudo, não esmoreceu a equipe do MAST. Pelo contrário, fez com que 

percebesse a sua importância para a elaboração de mais um capítulo do percurso histórico 

dos cientistas, permitindo analisar como se descortinaram as trajetórias científicas através do 

apoio propiciado a estes brasileiros por intermédio das agências de fomento. 

A justificativa do projeto será a criação de um sistema que permita que historiadores da 

ciência e pesquisadores em geral  tenham oportunidade de realizar estudos sobre os 

desdobramentos resultantes do apoio recebido por parte significativa da comunidade 

intelectual, estudantes em formação e profissionais já formados, no impacto de sua ação 

posterior na transformação da realidade social. Assim, ele traduzirá a confirmação da 

condução correta na relação de custo-benefício dos investimentos efetivados pelas agências. 

 

METODOLOGIA  

Por se tratar de um projeto pertencente à área de Informática, descreve-se a metodologia para 

desenvolvimento de um Sistema de Informação computadorizado. Assim: 

a) Projeto Lógico: Modelagem conceitual. Através de entrevistas com os pesquisadores 

participantes do projeto (usuários), serão especificados e formalizados os resultados 
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(output), entradas (input) e suas interfaces. Será desenhado o Modelo Conceitual de 

Dados. 

b) Projeto Físico: Modelagem da base de dados a partir da especificação lógica, 

considerando aspectos de segurança e performance, além da modularização do 

projeto. 

c) Construção do sistema: Trata-se da construção do software a partir das especificações 

do projeto físico.  

d) Entrega do Sistema: É a etapa mais decisiva no processo de desenvolvimento do 

software, pois faz parte dela a atividade de testes do sistema. Devem ser feitos 

meticulosamente, de forma exaustiva. Depuração e “Garimpagem”. 

e) Migração dos Dados para a Base de Dados: Em qualquer hipótese, manual ou 

automatizada, deve-se planejar com cuidado esta etapa de tal forma que ela possa 

garantir um resultado com qualidade. As fontes iniciais são Planilhas Excel (CNPq) e 

Currículos Lattes. 

f) Entrega da Documentação do Projeto: Trata-se do registro histórico do projeto, da 

memorização do trabalho produzido e que deverá ser registrado, pois se torna 

indispensável para futuras modificações e melhorias.  

g) Sistema em Produção: Será o início da rotina do processamento do sistema. A sugestão 

seria definir-se um subconjunto de dados a ser priorizado, possibilitando, desta forma, 

que sejam alcançados resultados mais rapidamente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Metas cumpridas: maio de 2016 a outubro de 2016: 

a) Projeto Lógico: Finalizado. 

b) Projeto Físico: Finalizado.  

c) Construção: Foi finalizada a construção do software e foi iniciado o trabalho de 

depuração e “garimpagem” dos dados. 

 

Prosseguimento do trabalho: novembro de 2016 a outubro de 2017: 

d) Construção: Em andamento (prosseguiu e a previsão é que continue até dezembro 

2017). Prevê-se que a depuração dos dados  e a “garimpagem” das informações 

inexistentes na planilha e na Plataforma Lattes permaneçam ativas, pelo menos, no 

decorrer de 2017 e 2018. Repare-se que só recentemente a equipe foi ampliada de 2 

para 4 participantes. 

e) Entrega do Sistema: Reprogramada. Não houve a entrega e instalação do sistema no 

MAST em novembro 2016 para que pudessem ser iniciados os testes de aceitação. 
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Durante este período, também deveria ter sido elaborada a sua documentação 

operacional. 

f) Migração de Dados: Reprogramada. A migração para o banco de dados terá 

prosseguimento para o período 1968 a 1973 (CNPq), ainda não cadastrado no sistema, 

e para currículos do Lattes de novos cientistas. 

g) Entrega da Documentação: Reprogramada (não foi entregue até dezembro 2016). A 

documentação do projeto lógico já foi entregue e a referente ao físico deverá ser 

elaborada e entregue até dezembro 2016. 

h) Sistema em Produção: Atrasada (mesmo com a antecipação da migração, não foi viável 

seu início em janeiro 2017; os testes não aconteceram). A antecipação da migração 

permitirá seu início em janeiro 2018, após o final dos testes. As funcionalidades 

direcionadas para a investigação prosopográfica só serão formalizadas a partir de 

agora, pois, com a chegada da França do Prof. Afrânio Raul Garcia Júnior, especialista 

brasileiro neste campo de estudo, foram iniciados estudos voltados para esta 

metodologia. Foi realizado um Workshop no Museu, com a participação da Profª 

Letícia Cañedo (UNICAMP) e da Profª Graziela Perosa (USP). 

i) Estudo UNICAMP/MAST: O estudo da unificação das bases de dados UNICAMP/MAST 

foi um dos temas abordados no Workshop. Deste estudo inicial, o esforço para seu 

encaminhamento deverá ser definido e planejado. 

j) Estudo CAPES: Deverá ser feito um estudo prévio, pois será indispensável um 

conhecimento maior da operação da CAPES, para que se possa avaliar sua adaptação 

ao sistema do CNPq. 

 

O projeto Prosopon sofreu um atraso significativo em decorrência de dificuldades na 

recontratação do consultor que havia realizado todo o trabalho até outubro de 2016, quando 

foi encerrado o contrato do MAST com a empresa Collecta. Este contrato só foi retomado 

recentemente, em agosto 2017, portanto, dez meses depois. Durante este período, os 

trabalhos que foram realizados foram de depuração da base de dados, conforme fica 

claramente evidenciado no texto acima. 

Resumidamente,  podemos afirmar que o Prosopon ainda está na etapa de implantação física, 

sendo realizada a depuração de seus dados. Mesmo assim, já foi utilizado como fonte de 

informação para um trabalho da Jornada das Bolsas PIBIC (sobre pesquisadores do Museu 

Nacional) e, atualmente, também para um bolsista PCI (sobre Energia Nuclear). Ao mesmo 

tempo, começaram a ser preparados os 5 ensaios prosopográficos previstos (suas definições 

foram expostas no Workshop citado.  

Em paralelo, o LADHIC encontra-se na fase de levantamento da demanda de informática dos 

pesquisadores e seus bolsistas do COHCT. 
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Durante o Workshop, percebeu-se a necessidade de ampliação e estabilização da equipe de 

informática do Prosopon de forma a acelerarmos a sua implementação integral. 

  

PALAVRAS-CHAVE 

Auxílio; bolsa; CNPq; prosopografia. 
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PESQUISA, CONSERVAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS 

METÁLICOS DA REGIÃO CENTRAL DO RIO DE JANEIRO 

 

Bolsista: Guadalupe do Nascimento Campos  

Supervisor: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: junho de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

A preservação do patrimônio arqueológico é uma etapa importante da pesquisa arqueológica, 

que tem o intuito de garantir a conservação desse patrimônio para as futuras gerações e 

proteger para posteriores estudos. Nesse contexto, os artefatos metálicos constituem uma 

parte significativa do patrimônio arqueológico, apresentando uma grande fragilidade em 

relação a outros objetos de materiais distintos, devido às suas características de resistência e 

às alterações ocorridas na sua superfície. Essas transformações são de natureza 

eletroquímica, por um processo denominado de corrosão, resultando na modificação de parte 

do elemento do estado metálico para o não-metálico. Por permanecerem enterrados, 

normalmente por um longo período de tempo, os artefatos metálicos ao serem resgatados, e 

colocados em contato com o oxigênio do ar, podem passar pela aceleração desse processo de 

deterioração. Por isso, a urgência e a necessidade da preservação dessa classe de materiais tão 

específica, que requer conhecimentos multidisciplinares de áreas distintas como Arqueologia, 

Museologia, Conservação, Metalurgia, dentre outras. 

O presente plano de trabalho está inserido no Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Metodologias de Conservação e Caracterização Microanalítica de Objetos Metálicos 

Pertencentes a Coleções Científicas Arqueológicas, que tem por objetivo geral produzir 

conhecimento sobre metodologias de conservação e caracterização de acervos arqueológicos 

metálicos, com a finalidade de contribuir para sua melhor preservação. O plano de trabalho 

aqui destacado utiliza como estudo de caso objetos provenientes da região central da cidade 

do Rio de Janeiro. Nesse âmbito, foram realizadas pesquisas que permitiram estabelecer um 

protocolo com orientações técnicas sobre formas de manipulação, limpeza, análise, registro e 

acondicionamento desses artefatos.   

Para o desenvolvimento das pesquisas, foram estabelecidas parcerias do MAST com outras 

instituições de pesquisa, como o Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, a Pontifícia 

Universidade Católica - PUC-Rio e a COPPE/UFRJ - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-

Graduação e Pesquisa de Engenharia. Dessa forma, foi possível a realização das análises 

necessárias para a caracterização dos artefatos selecionados para a pesquisa.  
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A aplicação de técnicas arqueométricas para o estudo desse acervo é muito relevante, para 

obter um diagnóstico mais preciso sobre o estado de conservação dos artefatos, identificar as 

causas da degradação, além de ser, como no caso da microtomografia computadorizada de 

raios-X, uma ferramenta que auxilia na preservação da morfologia do artefato quando 

coletado.  

O conjunto de artefatos estudados no âmbito desse plano de trabalho é proveniente de 

escavações arqueológicas realizadas em sítios históricos da região central da cidade do Rio de 

Janeiro, que correspondem aos séculos XVIII e XIX, onde foram coletadas quantidades 

expressivas de objetos arqueológicos de origem metálica. O acervo é constituído de materiais 

ferrosos e não ferrosos, como moedas, cravos, ferramentas e adornos. Os objetos selecionados 

permitiram levantar importantes questões na pesquisa arqueológica, como datação relativa, 

técnicas de fabricação, procedência e formas de conservação. 

Os Sítios Arqueológicos Históricos pesquisados foram: o Sítio Arqueológico do Antigo Museu 

Real, localizado na Praça da República, o Sítio Funerário Igreja São Gonçalo Garcia, também 

situado na Praça da República, no espaço da Biblioteca Parque – BPE e o Sítio Arqueológico do 

Museu de Arte do Rio – MAR, localizado na Praça Mauá.   

 

METODOLOGIA 

A metodologia aplicada inicialmente no conjunto de 9596 artefatos arqueológicos metálicos 

foi o exame macroscópico, o registro fotográfico, a seleção dos artefatos para a caracterização 

microanalítica, a limpeza mecânica, a elaboração de lista inventário e o acondicionamento 

final com a utilização de materiais inertes junto a absorventes de umidade.  

Após os exames macroscópicos, foram selecionados 36 artefatos para as análises 

arqueométricas, realizadas antes e após a limpeza mecânica. As técnicas de caracterização 

empregadas para o desenvolvimento do projeto foram as seguintes: radiografia convencional 

e microtomografia computadorizada de raios-X (microCT), microscopias estereoscópica, de 

luz refletida e eletrônica de varredura (MEV), difratometria de raios-X e espectroscopia de 

fluorescência de raios-X.  Essas técnicas forneceram informações distintas, que se 

complementaram, auxiliando nas respostas das questões levantadas na pesquisa. Para a 

documentação do acervo, foram elaboradas fichas individuais dos artefatos selecionados, com 

informações sobre o peso, medida, fotografias e anotações coletadas no exame macroscópico 

e das análises microestruturais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nesse período, foi possível estabelecer um diagnóstico preliminar dos artefatos, através do 

exame visual. Pode-se observar em alguns artefatos, a presença da corrosão ativa ou a 

necessidade da realização de análises microestruturais, antes da limpeza mecânica. Os 

resultados dessas análises foram satisfatórios, apresentando em grande parte do material 

selecionado, inscrições sob a camada de produto de corrosão ou resquícios de decoração, não 

visíveis ao olho nu. Caso não fossem realizadas as análises, a limpeza mecânica retiraria 

vestígios desses elementos decorativos ou até danificaria as inscrições.  

Através da radiografia, foi possível identificar nos artefatos de origem metálica as variadas 

espessuras da camada dos produtos de corrosão, as técnicas de fabricação como conformação 

mecânica, fundição e os detalhes decorativos e inscrições que estavam cobertas pelo óxido. Já 

a técnica de microtomografia computadorizada (microCT) possibilitou a reconstituição 

minuciosa desses artefatos, tornando-se uma ferramenta útil para a preservação. A técnica 

também permitiu a avaliação da integridade interna dos artefatos que, de outra forma, não 

poderia ser identificada, como o caso dos botões e das medalhas.  Ressalta-se, o conjunto 

de 15 moedas com uma espessa camada de produto de corrosão em sua superfície que 

impossibilita a visualização das marcas de cunhagem e inscrições, que apenas após a 

radiografia, foi possível realizar a identificação. Essas informações são importantes, pois 

auxiliam não só na conservação como também na identificação da técnica de fabricação, na 

datação relativa do Sítio Arqueológico, além de conceder conhecimentos sobre os grupos 

sociais relacionados. A microscopia ótica e a eletrônica forneceram informações a respeito dos 

processos de fabricação de algumas peças como moedas, cravo e adornos. O MEV/EDS pode 

detectar resquícios de uma camada de douramento dos botões, que não estavam visíveis a 

olho nu, enquanto que o DRX identificou os compostos da superfície de todo o conjunto de 

artefatos estudados. 

Concomitante às análises do acervo, também foram pesquisados procedimentos de 

acondicionamento, incluindo análise dos materiais empregados na conservação dos artefatos, 

para que fossem preservados por um período maior. Esses materiais de acondicionamento 

foram analisados pela técnica MEV/EDS, com o objetivo de identificar a sua composição e 

confirmar a sua adequação ou não para o uso nos metais. Foram realizadas análises das luvas 

(nitrílica, vinil, pvc e látex), embalagens e materiais de fabricantes distintos. Essas análises 

permitiram identificar os materiais mais indicados e os com elementos nocivos aos metais. Os 

resultados das análises nos materiais de polietileno, tanto nacionais quanto importados, 

confirmam a natureza inerte, comprovando que são os materiais mais indicados para o 

acondicionamento e manuseio dos metais. O desenvolvimento do presente projeto de 

pesquisa possibilitou a realização de procedimentos e um protocolo específico para artefatos 
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arqueológicos metálicos provenientes de ambientes terrestres. Os procedimentos e as 

técnicas analíticas utilizadas tiveram o objetivo de resolverem as questões arqueológicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Conservação; artefatos metálicos; arqueometalurgia. 
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OBJETOS DE C&T DA COLEÇÃO DO MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS: 

PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 

 

Bolsista: Jair de Jesus Santos  

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: outubro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto tem como foco a pesquisa sobre a trajetória de alguns objetos do acervo 

museológico do MAST. A coleção de Eletricidade e Magnetismo já foi objeto de estudo de 

outro plano de trabalho da Coordenação de Museologia e a possibilidade de dar continuidade 

à pesquisa já iniciada pela Coordenação foi estratégica. Como o Museu possui atualmente 

cerca de 2.370 objetos, foi necessário determinar com qual coleção iríamos trabalhar. No 

início das atividades optou-se por trabalhar com a Coleção de Eletricidade e Magnetismo, 

sendo depois incluídas mais duas coleções: as de Óptica e Termologia.  

A motivação desta pesquisa decorre de reflexões surgidas do trabalho de processamento 

técnico das coleções do MAST, que suscitaram questões acerca da possibilidade de utilização 

de tais artefatos como fontes para pesquisas das mais diversas áreas. Esses objetos são 

capazes de evidenciar/ expressar aspectos sociais, econômicos e culturais das sociedades em 

que foram produzidos e/ou utilizados, proporcionando outras formas de abordar o presente e 

construir narrativas sobre o passado. Uma segunda motivação é a constatação da existência 

de uma série de informações referentes à coleção do MAST existentes nos arquivos do Núcleo 

de Documentação e Conservação do Acervo Museológico (NUDCAM/COMUS) que precisavam 

ser reunidas, revistas e disponibilizadas ao público. 

Um conceito base para o desenvolvimento da pesquisa é o conceito de musealização, segundo 

o qual os objetos musealizados são objetos separados de seu contexto original e transferidos a 

uma nova realidade, a museológica, a fim de documentar a realidade da qual eles foram 

separados. Os grupos de objetos de ciência e tecnologia que compõem as coleções do MAST 

não são mais apenas instrumentos científicos, mas sim objetos musealizados. Com esta 

pesquisa buscamos produzir conhecimento sobre eles, enriquecendo os processos de 

documentação e exposição. Assim, os objetivos da pesquisa são: 

• Pesquisar a natureza e o valor histórico dos objetos de C&T, utilizando como 

referencial as coleções do MAST, ampliando, assim, o conhecimento sobre o patrimônio 

científico brasileiro; 

• Rever e aprimorar os critérios de classificação das coleções de Eletricidade e 

Magnetismo, Óptica e Termologia;  
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• Elaboração e redação de textos sintéticos sobre os objetos da coleção do MAST, 

especificamente das categorias de Eletricidade e Magnetismo, Óptica e Termologia, 

para disponibilização através da base de dados do acervo;  

• Produção de relatório e um arquivo digital com as informações coletadas que possa ser 

útil ao sistema de processamento técnico da coleção do MAST. 

 

METODOLOGIA 

Iniciamos o processo referente à pesquisa dos objetos analisados dentro do plano de trabalho 

proposto pela pesquisa em alguns museus de ciência e tecnologia localizados no exterior, 

buscando identificar a forma através da qual eles apresentavam em suas bases os dados 

relevantes e informações sobre seus acervos, os itens contemplados e o que era 

disponibilizado para o pesquisador. No âmbito dessa pesquisa, criamos um modelo de ficha 

que seria mais adequado para utilização na base de dados do acervo museológico do MAST na 

apresentação do material pesquisado. Na ficha constam os seguintes campos: Uso, História 

Técnica, História e Bibliografia.  

Executada essa primeira fase, selecionamos os objetos das coleções que seriam pesquisadas e 

depois procedemos à separação dos mesmos entre os que tinham fabricantes identificados e 

os que não tinham. A pesquisa foi iniciada com os objetos com fabricantes identificados. A 

partir dessa seleção, iniciamos a pesquisa em bibliografia especializada, fontes primárias e 

secundárias, além de catálogos digitalizados de fabricantes de instrumentos científicos, de 

forma a produzir informações sobre a função e a funcionalidade dos objetos das coleções de 

Eletricidade e Magnetismo, Óptica e Termologia do MAST. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As etapas propostas estão sendo desenvolvidas em principio junto aos objetos da coleção 

Eletricidade e Magnetismo do Observatório Nacional que, por se tratar de uma coleção muito 

grande, teve apenas parte dos textos finalizada. Contudo, já foram obtidos resultados que 

permitem dar continuidade ao preenchimento das demais fichas. Quanto aos objetos de 

Óptica e Termologia, foi criado uma tabela com colunas específicas para os fabricantes e suas 

nacionalidades, porém ainda sem uma pesquisa específica. O resultado obtido até o momento 

foi um relatório e um arquivo digital com 343 fichas dos objetos e seus textos formatados 

dentro do padrão da ficha criada no âmbito do projeto, para uma futura inserção na base de 

dados do MAST. Outro resultado obtido a partir da elaboração dos textos para preenchimento 

das fichas foi a possibilidade de fazer alguns acertos e atualizações na base de dados do 

acervo museológico.  
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A realização dessa pesquisa sobre os objetos de Eletricidade e Magnetismo, Óptica e 

Termologia, nos levou a pensar melhor sobre os acervos que ficam nas reservas técnicas, 

muitas vezes sem qualquer informação e referência, apenas acondicionados para preservação 

e acesso pelas gerações futuras. A falta de um suporte histórico para o objeto não o diferencia 

de um objeto comum, não musealizado. A carga simbólica atribuída com sua musealização só 

se torna completa quando o mesmo traz consigo toda a sua história e referências.  

Durante o período em que desenvolvemos o trabalho, enfrentamos alguns obstáculos perante 

o material a ser consultado, contudo, acreditamos que a prática científica deva ser explicitada 

pois revela as dificuldades do trabalho com acervos de C&T. Nos catálogos de fabricantes, 

apesar de em alguns constarem os objetos, pouco se falava sobre sua criação e funcionalidade, 

ficando apenas como referência a fabricação e periodicidade. Até o momento não foi possível 

obter dados que pudessem identificar os instrumentos pesquisados em seu período de 

utilização ou mesmo pesquisas em que tenham sido utilizados. Avaliamos no fundo 

Observatório Nacional depositado no Arquivo de História da Ciência do MAST o uso de vários 

instrumentos, porém não necessariamente dos instrumentos que estavam sendo pesquisados. 

Assim, vários objetos ficaram sem uma referência de utilização. Para a realização dos textos 

tivemos que fazer, em alguns, citações a outros objetos similares, recurso utilizado em objetos 

com fabricantes não identificados. Com a continuação do projeto a pesquisa terá como foco os 

outros itens da coleção e novos dados poderão enriquecer um pouco mais o material já 

preparado. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Documentação museológica; musealização; coleção de objetos de C&T; acervo do MAST; base 

de dados. 
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PESQUISA SOBRE A COLEÇÃO DE OBJETOS DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS 

FÍSICAS DO ACERVO MUSEOLÓGICO DO MAST 

 

Bolsista: Janaina Lacerda Furtado 

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: dezembro de 2015 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

A coleção de instrumentos científicos do MAST teve como núcleo inicial os objetos 

procedentes do Observatório Nacional, dos séculos XVIII ao XX e, em sua maioria, de 

construtores europeus. Entretanto, com o passar dos anos o acervo cresceu em função da 

incorporação de objetos provenientes do Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) e do Centro 

de Tecnologia Mineral (CETEM) nos anos de 2005 e 2006. A incorporação dos objetos a 

coleção do MAST iniciou então a parceria do museu com a área nuclear.  

Neste mesmo período foi concebido um projeto de exposição temporária e itinerante sobre o 

tema, o que possibilitou a ampliação do escopo das instituições ligadas à energia nuclear a 

serem visitadas e o patrimônio a ser levantado possibilitando a pesquisa e registro dos 

objetos de valor histórico que fossem encontrados nestas instituições. Uma das instituições 

visitadas que foi o Centro Brasileiro de Pesquisa Físico (CBPF), criado em 1949, no período 

após a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) e em plena Guerra Fria, a partir de uma rede que 

envolveu cientistas, políticos e militares, uma ampla cobertura da imprensa da época e a 

ambição de se fazer física nuclear de ponta no Brasil.  

Neste sentido, o objetivo geral da pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto “Coleções 

Científicas no MCTI: Consolidação, Expansão e Integração” e intitulada “Pesquisa sobre a 

coleção de objetos do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) do acervo museológico do 

MAST” foi ampliar o conhecimento sobre a coleção de Objetos do CBPF doados ao Acervo 

MAST. Para tal, pretendeu-se pesquisá-la, de acordo com recorte específico, e divulgá-la, 

tornando-a mais acessível via web e melhorando a qualidade da informação associada. Nosso 

objetivo específico foi a pesquisa histórica sobre a trajetória dos objetos e sua utilização pelo 

CBPF, como mencionado anteriormente. Pretendemos desenvolver o estudo e a 

problematização deste acervo. Objetivou-se também contribuir para as discussões acerca da 

metodologia, teoria e epistemologia dos instrumentos científicos no âmbito da história e da 

museologia.  

Para além da pesquisa acadêmica, foram também produzidos textos de divulgação sobre esses 

objetos que possam ser utilizados na Base de Dados do Acervo Museológico do MAST, 

disponibilizada na internet, em campo específico para consulta do público em geral. E por fim, 
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pretende-se ainda contribuir para a realização de exposição museológica sobre as coleções do 

MAST. 

 

METODOLOGIA 

Os objetos mais facilmente identificados como pertencentes ao patrimônio de C&T são os 

chamados instrumentos científicos utilizados nas práticas científicas. No entanto, instrumento 

científico é um conceito relacionado aos objetos de ciência fabricados no século XIX e início do 

XX (WARNER, 1990). Sendo aqueles produzidos após esse período denominados aparatos 

científicos e tecnológicos incluindo também máquinas, equipamentos e instrumentos de 

ensino. Como se trata de uma gama variada de objetos, para simplificar, nos utilizamos do 

conceito de objetos de Ciência e Tecnologia - ou simplesmente objetos de C&T, proposto pela 

pesquisadora Marta Lourenço (2000) para classificar objetos científicos existentes nos 

museus de ciência. 

Para traçar a história destes conjuntos de objetos nos utilizamos da abordagem 

prosopográfica, ou da biografia coletiva. A prosopografia tem suas origens mais remotas ainda 

na antiguidade clássica, mas aprofundou-se como ferramenta de análise no século XIX e nos 

princípios do século XX. Ganhando notoriedade após a renovação do campo do político na 

historiografia francesa. A utilização da prosopografia, ou biografia coletiva, para estudar 

objetos de C&T foi proposta por Jim Bennett (2005), historiador de coleções e museus de 

história natural, e consiste em analisar os objetos em seus caminhos e/ou descaminhos antes 

e depois de sua incorporação a uma coleção. Bennett, no entanto, propõe a prosopografia, sem 

maior aprofundamento no assunto não sugerindo nenhuma sistematização ou questões a 

serem desenvolvidas, apenas assinala a prosopografia como uma possibilidade de abordagem 

para o estudo da trajetória dos objetos em seu conjunto (BENNETT, 2005, p.96).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa, que se encontra em fase de finalização, conseguiu mapear a história da maioria 

dos objetos da coleção do CBPF pertencentes ao MAST. Também foi possível traçar a trajetória 

de alguns deles desde sua fabricação até sua incorporação a coleção. Com base na pesquisa, 

foram publicados 2 artigos e foi feita uma apresentação de trabalho em seminário da área. 

Também foram elaborados textos de divulgação sobre estes objetos para integrarem a base de 

dados de acervo de instrumentos do MAST. 

No entanto, a pesquisa de objetos de Ciência &Tecnologia construídos após a 2ª. Guerra 

Mundial nos colocaram enormes desafios. Uma das dificuldades durante a pesquisa foi com 

relação às fontes impressas relacionadas ao patrimônio científico material. Muitos 

documentos, como relatórios, atas e requisições, estão incompletos no que diz respeito à 
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descrição dos objetos, seus deslocamentos, sua compra, suas modificações ou eventual 

descarte.  

Outro desafio foi defini-los como instrumento científico e entender as diferentes categorias, 

usos e conhecimentos científicos e tecnológicos desses artefatos- que vão da Física 

Experimental, passando pela Físico-química, pela Espectroscopia e a Engenharia. São objetos 

herméticos, de difícil entendimento imediato, sobretudo, para quem não domina esses 

conhecimentos. 

Ao final da pesquisa ficou claro que é inegável que o estudo dos instrumentos científicos pela 

história da ciência tem conhecido desde a década de 1990 uma mudança de caráter e de 

escopo. O interesse parece ter se deslocando dos objetos de Gabinete, forte tendência dos 

estudos dos anos 1980 e 1990, para objetos mais recentes, ao mesmo tempo em que grande 

parte da historiografia sobre coleções, práticas científicas, circulação de saberes e 

conhecimento científico começaram verdadeiramente a colocar os objetos no centro de suas 

investigações. O conceito de objeto científico se expandiu permitindo o foco em outras 

categorias de artefatos e suas relações com os conceitos de ciência, discurso científico e 

demais contextos, do social ao político. No entanto, a discussão é ampla e está longe de chegar 

a um consenso, mas para a ciência do século XX, sobretudo para a física experimental, os 

objetos de C&T desempenharam um papel central e merecem ser estudados e preservados, 

pois constituem um importante conjunto do patrimônio da ciência e da tecnologia do Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas; história dos objetos de C&T; política; ciência; 

museologia. 
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VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO BRASILEIRO: 

PESQUISA PARA REPAROS DO PAVILHÃO DO CÍRCULO MERIDIANO DE GAUTIER 

 

Bolsista: Kanhana Melo Dantas  

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: março de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

Por falta de conservações periódicas, o Pavilhão do Círculo Meridiano de Gautier, localizado 

no Campus do Observatório Nacional e Museu de Astronomia e Ciências Afins (ON/MAST), 

estava inativo e o instrumento científico foi desmontado desde a década de 1960. Com o 

Pavilhão em ruínas, as partes degradadas foram totalmente demolidas nos anos 1980. 

Na década de 2000 a edificação foi revitalizada, garantindo a integridade visual do patrimônio 

que estava desvalorizado. Essa última intervenção pela qual passou o Pavilhão foi realizada 

pela equipe da Coordenação de Museologia do MAST e concluída em 2005. 

A pesquisa em andamento tem por objetivo final descrever as diretrizes técnicas que serão 

adotadas nas futuras obras de intervenção curativa e conservação preventiva do Pavilhão do 

Círculo Meridiano de Gautier. 

Para auxiliar na definição dos procedimentos que serão abordados futuramente, nesta 

primeira fase de pesquisa é de imprescindível mapear os danos ocasionados por intervenções 

inadequadas e patologias que podem ser observadas na fachada do Pavilhão e causam a 

deterioração do seu espaço interior, destinado a fins museológicos. 

Neste sentido, pretende-se assegurar a preservação do Pavilhão do Círculo Meridiano de 

Gautier, garantindo a integridade do conjunto arquitetônico tombado e a integridade 

paisagística, reforçando a política de conservação dentro do Campus ON-MAST. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa inclui a revisão da bibliografia 

especializada, no sentido de averiguar possíveis novos procedimentos de intervenção, a 

análise de fontes primárias com base nos relatórios de acompanhamento de obras, projeto 

executivo e relatórios fotográficos da época da revitalização do Pavilhão, além da elaboração 

de diagnósticos para acompanhamento das patologias. 

 Esses relatórios ajudam a entender os danos existentes atualmente no edifício e irão guiar os 

procedimentos, detalhamentos técnicos e cronogramas adotados para empregados nas 

soluções técnicas de preservação mais adequadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Passados doze anos da sua revitalização é de grande importância a realização de inspeções 

periódicas, para que as enfermidades que assolam os matérias utilizados no Pavilhão possam 

ser detectadas precocemente. 

Na fachada do Pavilhão da Gautier caracteriza-se o principal problema de conservação da 

edificação, a oxidação das chapas e das venezianas metálicas que recobrem o Pavilhão, 

causada principalmente pelas intempéries climáticas. As águas da chuva infiltram entre as 

chapas metálicas chegando à vitrine interna que protege a luneta, acumulando água em sua 

superfície e provocando o gotejamento no interior do prédio. 

As principais patologias presentes nesse bem são fissuras, oxidação, sujidade, manutenções 

inadequadas e influência das intempéries. 

 

Sujidade generalizada e concentrada 

Existe uma concentração de sujidades nas bases de concreto do Pavilhão, provenientes da 

poluição suspensa no ar, impregnação de pátinas biológicas e escorrimento de ferrugem 

causada pelo acumulo das águas pluviais no revestimento metálico do edifício.  

A presença das pátinas biológicas, causadas por colônias de fungos, é preocupante, visto que 

elas se alimentam de materiais orgânicos, algumas sujidades e monóxido de carbono, fixados 

nas fachadas, além de alguns componentes presentes nas resinas de revestimentos 

superficiais, podendo causar danos à película da tinta da fachada do vestíbulo e da base do 

concreto do Pavilhão. 

Essas colônias de fungos possuem uma textura parecida com uma esponja e favorecem a 

retenção de água e a absorção do calor, auxiliando na manutenção do ambiente adequado ao 

seu crescimento. 

 

Oxidação dos elementos metálicos 

Para a requalificação estético-funcional do Pavilhão do Círculo Meridiano da Gautier, o projeto 

de revitalização de 2001 optou por recobrir toda a área abobadada com telhas metálicas 

galvanizadas em substituição às venezianas de madeira do projeto original. 

Porém, devido à exposição do Pavilhão do Círculo Meridiano da Gautier às intempéries, 

sereno e ao acumulo das águas pluviais nas ondulações das telhas, podemos observar alguns 

pontos de oxidação na fachada da cobertura. 

O acúmulo dessas águas pluviais e a formação de sereno, com grande quantidade de 

contaminantes atmosféricos (em áreas urbanas, as emissões de material particulado que 

contaminam a atmosfera estão associadas prioritariamente à queima de combustíveis por 
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veículos e indústrias) nas ondulações das telhas, iniciam o processo de corrosão das peças 

metálicas oxidadas. 

Os elementos da fachada como as esquadrias e a porta de acesso ao Pavilhão seguiram os 

desenhos e materiais originais e foram refeitas em ferro. Esse material por ficar exposto ao ar 

úmido e salino, apesar de pintado para proteção, apresenta danos resultantes de processo de 

oxidação. 

As áreas internas do Pavilhão são bem ventiladas, pois as venezianas da fachada permitem 

uma boa circulação de ar, mas isso não impede que ocorra a condensação do sereno carregado 

de poluição e partículas agressivas ao aço. Essa condensação contribui com o processo de 

oxidação e acelera a corrosão dos elementos em aço do interior do Pavilhão. 

 

Fissuras e trincas 

Diversas condições podem comprometer os elementos de concreto de uma edificação. As 

fissuras e trincas são as patologias mais comuns e de fácil identificação em um edifício e 

podem ser decorrentes de diversos fatores: do meio ambiente, do modo como foi projetado e 

construído o edifício, das propriedades químicas e físicas dos componentes empregados na 

construção; do tipo de revestimento superficial, da manutenção dos edifícios, dentre outros. 

Nos elementos em concreto do Pavilhão do Círculo Meridiano da Gautier podemos observar 

algumas trincas, principalmente nas rampas de acesso, com origens patológicas como:  

• Perda de umidade do concreto, ele se contrai e quando ganha umidade, se expande; 

• Fissuras decorrentes da reação da argamassa (rígida) com o solo (instável);  

• Quando as proporções na argamassa não foram aplicadas corretamente. Quanto maior 

for o consumo de cimento adicionado à mistura, relação água-cimento e dimensão dos 

agregados, maior será a retração das superfícies; 

• Fissuras decorrentes das reações entre a pintura PVA (plástica e impermeável e a 

argamassa de cal, permeável). Os diferentes materiais reagem com a água, provocando 

ressecamento e trincas nas superfícies. 

Os elementos de concreto do Pavilhão estão sujeitos a grande variação de temperaturas 

sazonais ou diárias, tendo suas dimensões alteradas em função dos fenômenos de dilatação e 

contração que contribuem com o aparecimento dos trincos e fissuras. Essas patologias, no 

geral, são recuperadas com a aplicação de produtos flexíveis, como selantes elásticos e 

deverão ser especificados no projeto de recuperação. 
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Infiltrações  

As infiltrações que ocorrem no interior do Pavilhão em estudo são causadas pelo escoamento 

de águas pluviais pelas frestas que existem entre as placas metálicas que recobrem o Pavilhão. 

Para proteger o Circulo Meridiano de Gautier, instrumento que faz parte do acervo 

museológico do MAST e é um elemento didático dentro do espaço de exposição, a medida 

tomada foi construir uma vitrine em pele de vidro e cobertura de policarbonato em volta do 

instrumento.  

O projeto de revitalização não previu o tratamento entre as juntas das placas de telhas 

metálicas e nem a drenagem das águas pluviais na área superior da cobertura do Pavilhão. 

Com o acúmulo de água na cobertura metálica inicia-se o processo de oxidação das placas e 

sem possibilidade de escoamento, devido à falta de declividade, a água escoa entre as placas 

de telhas metálicas e provoca o gotejamento dentro do Pavilhão pelas frestas que não têm 

nenhum tipo de vedação. 

Esse gotejamento no interior do Pavilhão acontece em todas as frestas da cobertura e coloca 

em risco o instrumento científico, apesar de estar protegido por uma vitrine, pois a água que 

penetra entra as frestas das chapas metálicas também acumula próxima as arestas da 

cobertura da vitrine, que não tem vedação. 

O acumulo de água na cobertura da vitrine empoça e escorre para o interior da vitrine 

causando a concentração de sujidade no vidro e no policarbonato. 

Essas frestas estreitas, além de causarem o gotejamento no interior do Pavilhão, são 

potenciais pontos para corrosão, devido à retenção de umidade e sujeira. A corrosão potencial 

nesses locais pode ser evitada pela obstrução da fresta com um selante epoxídico. 

Outro problema que acontece no interior do vestíbulo é uma mancha nas arestas das paredes 

próximas a laje de cobertura, provavelmente devido à obstrução por detritos no sistema de 

captação de água de chuva. 

 

Terraplenagem 

Ao longo dos anos ocorreu o solapamento do talude entorno do Pavilhão do Círculo Meridiano 

de Gautier. 

Para estabilizar o processo erosivo e amenizar as patologias causadas nas rampas de acesso 

ao Pavilhão, o talude deve receber um reforço com uma manta que permita o crescimento da 

vegetação, mantendo assim, a proposta paisagística do Campus do Mast/ON.  
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PALAVRAS-CHAVE 

Patrimônio edificado; preservação; Pavilhão do Círculo Meridiano de Gautier, patologias. 
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O USO DE VÍDEOS E PEÇAS DE COMUNICAÇÃO EM 3D COMO LINGUAGENS VISUAIS EM 

EXPOSIÇÕES MUSEOLÓGICAS 

 

Bolsista: Paulo Sérgio Silveira Félix Júnior 

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: junho de 2017 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do plano é atuar na pesquisa sobre o uso de vídeos e animações utilizados nas 

exposições museológicas do MAST, bem como na página institucional. Será realizada uma 

análise de percepção desses elementos visuais sobre o público e como a linguagem 

comunicacional deles influencia na compreensão da linguagem expositiva. Através desse 

estudo poderão ser apontadas algumas possibilidades para que se criem soluções e melhorias 

nos elementos expográficos para que haja um maior entendimento entre a imagem 

apresentada e o seu emissor. 

As atividades previstas são: levantamento e revisão da bibliografia especializada sobre o 

tema; análise dos conceitos e características desses produtos no geral para processos 

comunicacionais em exposições museológicas; avaliação dos vídeos utilizados na exposição 

“3D Printing the Future”- 3D - Imprimindo o Futuro; projeto, elaboração e produção de vídeos 

e/ou animações para uso em espaços institucionais (presenciais ou virtuais) como 

instrumentos de avaliação de público; análise dos produtos desenvolvidos e de sua eficácia 

em termos de comunicação pretendida e seu impacto no público visitante do MAST; produção 

de relatórios de pesquisa e de textos para publicações especializadas. 

 

METODOLOGIA 

1 - Levantamento e revisão da bibliografia especializada sobre o tema; análise do uso de 

diferentes tipos de imagens em exposições de museus de C&T. Nessa etapa, serão 

identificados textos relacionados ao tema de pesquisa para leitura, fichamento e discussão. Os 

levantamentos de textos utilizarão o portal de periódicos da CAPES, a Biblioteca do MAST, 

serviços de buscas especializadas na internet e a Biblioteca da UNIRIO. 

 

2 - Análise dos conceitos e características de vídeos e animações em geral . Nesta etapa, a 

partir das fontes secundárias, em especial autores que discutam os processos de comunicação 

por vídeos e animações, serão identificados conceitos e características desses produtos no 

geral para uma análise dos processos comunicacionais em exposições museológicas. As 
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exposições em museus são compostas por elementos diversos que se articulam, produzindo 

uma linguagem específica. Esses elementos são imagens, objetos, grafismos, cores, mobiliário, 

painéis, vídeos, animações, maquetes, dentre outros, e sua seleção e articulação se realizam a 

partir do partido museográfico da exposição a ser elaborada e do objetivo a ser atingido, 

incluindo o público a ser alcançado.  

 

3 - Avaliação dos vídeos utilizados na exposição "3D Printing the Future". A partir dos 

aspectos levantados na atividade anterior, serão avaliados os vídeos que acompanham a 

exposição 3D – Printing the Future, adquirida pelo MAST ao Science Museum de Londres. Os 

vídeos inseridos na exposição temporária, produzidos fora da Instituição, serão alvo da 

observação em sua relação com o público visitante do Museu, de forma a verificar como se dá 

o seu uso pelo público. Procurar-se-á avaliar o potencial de comunicação para cada vídeo, com 

base em observações, entrevistas e questionários, produzidos a partir da fundamentação 

teórica das artes visuais, do design, da museologia e da comunicação. 

 

4 - Projeto, elaboração e produção de vídeo e/ou animação. A partir dos resultados obtidos na 

atividade anterior, será elaborado um projeto para um vídeo a ser utilizado num dos espaços 

de exposição permanente do Museu, levando em consideração os aspectos identificados como 

relevantes na atividade anterior. Essa peça de comunicação poderá incluir ou não animações e 

deverá ser inserida na exposição sobre o campus do MAST e sobre a história desse espaço de 

observação do céu. Nessa exposição permanente, haverá também elementos de realidade 

aumentada, produzidos em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).  

 

5 - Análise do produto desenvolvido pelo bolsista. O vídeo produzido na atividade anterior 

será analisado e avaliado em sua eficácia de comunicação com o público e depois adaptado 

para ser inserido na página institucional na web. Pretende-se, assim, produzir conhecimento 

sobre a eficiência das estratégias de comunicação utilizadas e de seus elementos específicos, 

além de definir possíveis alterações a serem implementadas em projetos futuros. Procurar-se-

á identificar o papel e o impacto dos vídeos e animações utilizadas nas exposições no público 

visitante e na internet. Os instrumentos de avaliação serão montados a partir de discussões 

realizadas no Grupo de Pesquisa e da experiência já existente nesse tipo de trabalho na 

COMUS. Em princípio, será utilizado o sistema de observação anônima de visitantes e também 

o de entrevistas fechadas e abertas. 

 

6 - Produção de relatórios de pesquisa e de textos para publicações especializadas. Ao final de 

cada semestre de bolsa, será elaborado um relatório de pesquisa com o desenvolvimento dos 

estudos realizados no período e as perspectivas para o próximo período. Serão apontadas as 
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dificuldades encontradas durante as atividades realizadas e outras iniciativas desenvolvidas 

durante o ano. Ao final do período deve ser produzido texto para publicação em periódico 

especializado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizada a análise de roteiro referente ao primeiro vídeo “Observatório: do Morro do 

Castelo ao Morro de São Januário” relacionado ao projeto de exposição permanente do Museu 

sobre o campus do MAST, onde é contada, através de imagens, o ato de criação do 

Observatório, a partir do decreto assinado por D. Pedro I, em 1827, passando pela 

permanência do morro do Castelo, a transferência para o morro de São Januário, até o 

tombamento do conjunto arquitetônico do Observatório Nacional na década de 1980. 

No âmbito da pesquisa em desenvolvimento foi também elaborada proposta de storyboard 

para o primeiro vídeo da exposição permanente sobre o campus onde está situado o conjunto 

arquitetônico e paisagístico sob a guarda do MAST.  Neste âmbito foi realizado estudo e 

sugestões de técnicas de animação e edição de vídeos com identidade visual para cada um dos 

três vídeos definidos para o projeto. 

No primeiro vídeo é adotada uma identidade visual pré-definida utilizando fotografias de 

época, em preto e branco, com efeito parallax. Para o segundo vídeo é definido a utilização de 

técnica mista de edição de imagens com efeito parallax, fotografias em sépia e elementos 3D. 

Para o terceiro vídeo prevalecerão os elementos 3D substituindo elementos fotográficos. A 

proposta da evolução técnica de cada vídeo visa acompanhar a temporalidade do roteiro. 

Em relação ao roteiro do primeiro vídeo, este foi parcialmente reformulado e com nova 

minutagem, diminuindo o tempo total do vídeo, condensando a informação apresentada e 

facilitando a comunicação com o público visitante. Em paralelo, foi realizada a análise, 

tratamento e elaboração de imagens e elaboração e produção do primeiro vídeo sobre o 

campus MAST.  A pesquisa está em andamento e tem como objetivo a análise do uso de vídeos 

e animações utilizados nas exposições museológicas do MAST. Até a presente data o trabalho 

congrega informações para a continuidade da produção das linguagens visuais para o 

primeiro vídeo. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Museu; Comunicação; Observatório 
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PESQUISA SOBRE A COLEÇÃO DE METEOROLOGIA DO ACERVO MUSEOLÓGICO DO MAST 

 

Bolsista: Rita Gama Silva 

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: dezembro de  2015 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa é motivada pela necessidade de se conhecer, pesquisar e registrar os acervos 

culturais brasileiros de Ciência e Tecnologia para que se possa delinear políticas de 

salvaguarda e valorização para esse setor. Tem como objetivo geral a ampliação de 

informações para acesso do grande público às coleções do MCTIC, e como objetivo específico a 

pesquisa de cerca de 150 objetos de Meteorologia da coleção do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins (MAST/ MCTICI), com a finalidade de produzir textos originais a serem 

disponibilizados na base de dados do Museu, conforme a seguir.  

(http://site.mast.br/bases/sgm_consulta/telas/consulta/consulta.asp)  

 

METODOLOGIA  

A pesquisa segue metodologia elaborada pela pesquisadora Claudia Penha dos Santos e pela 

bolsista Mariana Lamas em projeto semelhante realizado anteriormente e com as mesmas 

finalidades, porém tomando como base objetos do acervo relacionados a eletricidade e 

magnetismo. A pesquisa utiliza como ferramenta uma tabela onde consta (1) nome e número 

de registro do objeto, (2) uso / finalidade, (3) “história técnica” e (4) “história”.  O campo 

“história técnica” refere-se à extensa linha de contribuições necessárias, ao longo dos séculos, 

para que aquele objeto fosse tecnicamente possível. O campo “história” refere-se à história 

daquele objeto específico: onde e quando foi fabricado, por quem, como chegou ao Brasil, de 

que instituição e missões participou antes de se tornar um objeto museológico, e ainda sua 

vida como objeto de acervo: de que atividades, exposições e pesquisas participou. (5) O campo 

que conclui a ficha refere-se a referências bibliográficas utilizadas para o preenchimento da 

ficha. 

Um dos primeiros passos que demos com relação aos objetos foi fotografá-los privilegiando 

inscrições que pudessem trazer informações sobre sua trajetória. Também foram analisadas, 

num primeiro momento, as informações disponíveis nas bases de dados e fichas catalográficas 

antigas, na intenção de entender o que já era conhecido sobre o objeto e, a partir dessas 

pistas, buscar novas informações. Foi feito um levantamento da história dos fabricantes 

identificados. Paralelamente construímos uma tabela para apresentação e registro das 

informações provenientes da pesquisa que apresentavam divergência com relação às 



CADERNO DE RESUMOS 

 

 

 

 

152 

 

informações disponibilizadas atualmente na base de dados para o visitante – ou seja, tinham a 

intenção de padronizar as informações disponíveis no resumo / dossiê produzidos na 

pesquisa e as informações disponíveis aos usuários na base de dados (nome, fabricante, área, 

procedência século).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Já foram escritos e finalizados cerca de 125 textos, sendo que a coleção de objetos de 

meteorologia é composta de aproximadamente 148 objetos22. Vale ressaltar que há dados 

novos em praticamente todos esses textos, tendo em vista que os critérios utilizados nesse 

momento da documentação são novos, e portanto colaboram com a documentação feita no 

momento de musealização das peças.  

Os resumos que ainda estão em processo de elaboração podem ser divididos em duas 

categorias: ou sobre eles se encontrou pouquíssima informação - e resta a expectativa de, ao 

apagar das luzes dessa pesquisa, seja encontrado aquele dado, referência ou pista que 

possibilitará um maior número de informações ao resumo; ou, ainda, objetos sobre os quais 

há informação, mas não conseguimos constituir uma narrativa satisfatória que dê conta de 

sua história técnica / história - ou porque faltam peças nesse quebra-cabeça ou porque as 

diferentes referências apontam dados diversos, que não dialogam.  

Cada campo da tabela que compõe essa metodologia apresentou seus próprios desafios. Para 

preencher o campo “uso” nos perguntamos algumas vezes se os objetos tinham, de fato, 

finalidade meteorológica23. Nossa escolha diante dessas encruzilhadas é ser sincero com o 

usuário, admitir que a pesquisa é sempre inacabada, e crer que outro pesquisador mais à 

frente use esses dados e para complementar ainda mais esse quebra-cabeça.  

Com relação ao campo “história técnica”, juntamos todos os dados e construímos uma 

narrativa para dar conta das experiências que, ao longo da humanidade, contribuíram para o 

desenvolvimento daquela técnica ou instrumento. É fundamental estar atento à ciência como 

uma construção cultural, um código muito arraigado, naturalizado e localizado. Algumas vezes 

foi possível levantar iniciativas e instrumentos semelhantes em outras culturas. A 

meteorologia, por exemplo, em muitos lugares era associada ao calendário e ao ano agrícola. 

Como no caso do mais antigo higrômetro, descoberto na China Antiga (II a.C), que comparava 

o peso de pedaços de carvão secos e úmidos e o tempo que demoravam para secar... 

                                                 
22 Vale à pena registrar aqui que alguns objetos são compostos de várias partes, registradas com uma numeração 
bipartida (ano de catalogação e número de série), acrescido de letras, onde “a” refere-se à parte principal e as 
outras letras às demais partes.  Nós consideramos as partes do mesmo objeto como apenas um objeto. 
23 A identificação dos objetos por área de conhecimento seguiu padrões internacionais e foi realizada com a 
consultoria de Paolo Brenni.  
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certamente não era um método preciso quantitativamente, mas possibilitava a comparação da 

umidade em dias distintos.  

Há também os casos em que essa “evolução” técnica pode ser contada de diferentes maneiras, 

com recortes distintos, como por exemplo no caso do Termógrafo Registrador Elétrico 

(1996/0582), instrumento que serve para registrar a variação de temperatura ao longo do 

tempo. Podemos contá-la (1) a partir dos termômetros, primeiros instrumentos utilizados 

com a finalidade de definir objetivamente a temperatura. A seguir listaríamos todas as 

experiências desde os termoscópios (com raízes na Grécia Antiga), termômetros de ar, com 

diferentes líquidos, termômetros de mercúrio, escalas, diferentes contribuições e até mesmo 

da tecnologia do vidro, que influenciava na forma como esses instrumentos eram - ou não – 

precisos, e tornavam – ou não - seus resultados comparáveis. Uma outra alternativa (2) é 

apresentar os “weather-clocks”, primeiras tentativas de registrar dados meteorológicos ao 

longo do tempo. Vale lembrar que um dos desafios das estações meteorológicas é a 

necessidade de registros numerosos e com pequenos intervalos de tempo - o que exige grande 

empenho. As weather clocks seriam, então, um “ancestral comum” a todos os instrumentos 

registradores, como barógrafos, termógrafos, termohigrógrafos etc. Houve alguns 

experimentos desse tipo no século XVII, mas a tecnologia necessária para seu pleno 

desenvolvimento só foi alcançada durante o século XIX, com o revolucionário Tubo de 

Bourdon. A terceira possibilidade, ou terceira parte nessa narrativa, seria a descoberta dos 

termômetros bimetálicos (séc. XIX), também chamados termo-elétricos, com a eletricidade 

revolucionando todas as áreas, e inaugurando uma nova fase na termometria. A descoberta de 

H. L. Callendar, de que era possível medir a temperatura a partir da corrente elétrica 

produzida entre diferentes tipos de metal, foi absolutamente transformadora. A escala de 

Platina é usada para medir temperaturas abaixo de 0°C e acima de 1000° C, em processos 

industriais e laboratoriais. Nesse ponto voltamos à questão do uso. De que forma era 

originalmente usado esse termógrafo no ON? E ainda, de que maneira com finalidades 

meteorológicas? Todos esses fios narrativos podem ser percorridos a partir deste único e rico 

objeto. Mas essa história fica imensa para um resumo on-line, e estamos lidando com o desafio 

de escrever de forma reduzida para base de dados e para usuários diversos e, ao mesmo 

tempo, não perder informações que sejam úteis a pesquisas futuras. Decidimos então manter 

as informações relevantes num dossiê para cada objeto, como material de referência de onde 

serão extraídos oportunamente os resumos.  

No campo “história”, foi desafiante descobrir informações sobre grande parte dos objetos. 

Recorremos ao Arquivo do MAST, Fundo ON (origem da maior parte dos objetos dessa 

investigação), onde há muita referência aos objetos de meteorologia: empréstimos, 

devoluções, compras. São inúmeras listas que confirmam o papel articulador que o ON teve na 
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formação de uma rede meteorológica em nosso país24. Entretanto, conforme já apontado por 

Penha e Granato (2015), não é possível identificar se aqueles objetos são os mesmos que, 

atualmente, estão preservados no acervo do MAST.  

Para além dos dossiês, resumos e tabelas de alteração / atualização de dados básicos, se 

constituíram, também, alguns outros legados que ficam para o MAST e a sociedade após a 

conclusão dessa pesquisa. Estão organizadas pastas com fotografias das fichas catalográficas e 

de detalhes dos objetos, contemplando sobretudo inscrições e placas. Esses conteúdos 

(principalmente fotos) podem ser acessados na própria base de dados, e certamente devem 

facilitar o trabalho com os objetos de meteorologia futuramente. A história de diferentes 

fabricantes dos objetos de meteorologia também servirá a pesquisas futuras, alcançando, 

inclusive, objetos do acervo relacionados a outras áreas do conhecimento que não a 

meteorologia. Como conclusão, vale lembrar a importância da disponibilização desses 

conteúdos na internet para que possam cumprir sua missão de divulgação ampla dos acervos 

culturais de Ciência e técnica.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Meteorologia; coleção; objetos de ciência e técnica.  
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PRESERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS TOMBADOS SOB A GUARDA DO MAST 

 

Bolsista: Suzane Torres Meyer  

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: outubro de 2014 a setembro de 2017 

 

INTRODUÇÃO  

Este projeto apresenta as atividades de pesquisa realizadas na Coordenação de 

Museologia/Serviço de Produção Técnica, com o objetivo de desenvolver e estudar 

parâmetros e procedimentos utilizados para a conservação e preservação das edificações que 

fazem parte do conjunto arquitetônico e paisagístico do Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST). 

Mais especificamente no último ano, foram pensados métodos de conservação preventiva e 

propostas de intervenções curativas que fossem adequadas para o Edifício Sede, assim como 

em seus bens integrados e no Pavilhão Sanitário, pesquisando novos matérias e tecnologias 

que contribuem para a preservação dos edifícios históricos pertencentes ao patrimônio da 

instituição, além de luminárias, esculturas, passarelas e a torre do elevador (bens integrados). 

 

METODOLOGIA  

Como metodologia para a realização da pesquisa foram utilizados instrumentos teórico-

metodológicos da Arquitetura tendo por base estudos sobre conservação e intervenção 

curativa de bens imóveis, considerando as análises descritas em relatórios, projetos, 

levantamentos e fotografias do acervo do MAST. 

Dentre as atividades que foram realizadas estão o levantamento bibliográfico sobre temas 

correlatos, análise de levantamentos existentes nos arquivos do MAST com o objetivo de 

sistematizar as informações e atualizar os dados, mapeamento dos materiais que fazem parte 

da composição construtiva das edificações, bem como o estado de conservação das mesmas, 

elaboração de levantamento fotográfico do estado atual das edificações, levantamento dos 

procedimentos adotados em intervenções anteriores e avaliação, segundo o estado de 

preservação atual, da eficácia das soluções adotadas em intervenções de restauro já 

realizadas, elaboração de relatórios de pesquisa e estudos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste período foram elaborados os seguintes trabalhos: 

 

Pesquisa de tintas especiais para uso em restauro:  

Como em edifícios antigos as técnicas construtivas não são iguais as utilizadas atualmente, as 

tintas comuns acabam impermeabilizando as alvenarias e isso causa alguns danos ao edifício. 

Por isso é importante a busca por soluções que apresentem melhor desempenho, para uma 

conservação maior do bem.  

Os resultados da pesquisa foram positivos, tendo em vista que com a identificação de novas 

tecnologias de tintas, encontramos um produto que atende às necessidades da alvenaria com 

mais de 90 anos. A tinta com base mineral em silicato protege a alvenaria, ao mesmo tempo 

em que permite sua transpiração. Para essa pesquisa escolhemos a fachada nordeste do 

Edifício Sede, por alguns fatores: a camada pictórica desta fachada estava cheia de fissuras e 

áreas de descolamento da tinta, e também pela alta incidência solar, para testar se a nova tinta 

desbota com facilidade. 

Foi necessário retirar toda a camada de tinta, até que chegássemos na argamassa da parede. 

Retiramos várias camadas, várias cores que já fizeram parte da história deste edifício. Depois 

da eliminação total destas camadas, foi necessário lavar a parede para retirar qualquer 

impureza e material que fosse impermeabilizante. 

A próxima etapa foi utilizar um primer da linha Arcádia, da marca Ibratin, que também tem 

base em silicato de potássio, e permite a transpiração da alvenaria sem criar fissuras na tinta. 

Após o primer, foi aplicada uma demão da tinta Arcádia na cor San Marino Cheio, da marca 

Ibratin. Após 8 meses da aplicação, podemos ver que a cor não desbotou e a tinta manteve-se 

inalterada, sem fissuras, e a parede não apresenta manchas de umidade. 

 

Projeto de intervenção curativa para a passarela de acesso à torre do elevador: 

Neste projeto foram feitos mapeamentos dos danos causados pelo tempo e pelas intempéries 

e relatório fotográfico do estado atual, com esses dados, aliados à uma pesquisa da 

restauração feita na década de 80, foi proposto um projeto de intervenção curativa, que visa 

aumentar a conservação da passarela. 

 

Projeto de intervenção curativa no Salão nobre do Edifício Sede:  

Para a criação da exposição 3D – Imprimindo o Futuro, foi necessário realizar uma 

intervenção curativa no Salão Nobre, que havia sofrido com um quadro de umidade 

descendente. 
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Há algum tempo atrás, com chuvas muito fortes o torreão sofreu com infiltrações que 

apareceram no Salão Nobre. A umidade foi muito grande e os estragos também. Foi 

necessário, naquela época, de forma emergencial, raspar toda a tinta PVA, que impermeabiliza 

a alvenaria, e estava fazendo com que a umidade permanecesse dentro da alvenaria. 

Desde então decidimos permanecer com uma janela na camada pictórica, a fim de monitorar 

caso a umidade reaparecesse. No início deste ano, foi necessário criar um projeto de 

intervenção curativa, corrigindo alguns danos causados pela chuva anos atrás e trazendo de 

volta ao Salão Nobre, toda sua resplandecência. Para começar, foi necessário intervir no piso 

em parquet paulista, que apresentava inúmeras camadas de cera e alguns arranhões. Após a 

raspagem do piso ele foi calafetado e recebeu 3 camadas de um verniz a base d’água que fez 

com que o brilho natural da madeira reaparecesse. A seguir podemos ver o piso totalmente 

recuperado. 

 

Projeto de intervenção curativa na sala 03 do Edifício Sede: 

Ainda para as atividades da exposição 3D – Imprimindo o Futuro, a sala 03, que antes era 

utilizada como escritório, recebeu uma intervenção para adequação ao novo uso, ela 

funcionava como escritório de apoio à biblioteca foi necessário fazer algumas modificações 

para essa adaptação de uso: A sala recebeu uma nova pintura, coma as mesmas cores 

utilizadas no Salão Nobre, a fim de criar uma identificação visual entre as salas. 

 

Projeto de intervenção curativa na sala 09 do Edifício Sede: 

Para a exposição Sala de Leitura de Objetos do MAST foi necessário criar um projeto de 

intervenção curativa na sala 09 do Edifício Sede, para adaptá-la ao novo uso como sala de 

exposições. Essa sala estava precisando de uma intervenção para retirar a fiação exposta, os 

cabos de rede sem funcionamento, uma nova pintura de acordo com a exposição Sala de 

Leitura de Objetos do MAST. Na sala havia uma cuba cerâmica presa numa das paredes, e 

como ela não era a cuba original e não havia necessidade de seu uso na sala de leituras, 

optamos por retirá-la e deixar guardada na reserva técnica. A fiação estava presa a parede por 

canaletas de PVC e em alguns trechos os fios estavam soltos pelo chão. As paredes abaixo das 

janelas, apresentavam umidade e a camada pictórica estava inchada e soltando. Foi necessário 

descascar as paredes retirando a  argamassa solta e o pó proveniente dela, limpar e 

argamassar novamente. A cor escolhida pelos curadores da Sala de Leitura de Objetos do 

MAST, foi o cinza, que foi aplicado nas paredes e no teto, com frisos em branco e rodapés em 

marfim. 
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PALAVRAS-CHAVE 
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PATRIMÔNIO CULTURAL LUSO-BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 

PESQUISA, ANÁLISE E ACESSIBILIDADE – RESULTADOS PARCIAIS 

  

Bolsista: Victor Emmanuel Teixeira Mendes Abalada 

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: abril de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

Estima-se que os testemunhos materiais do patrimônio cultural de ciência e tecnologia 

(PCC&T) no Brasil e em Portugal restem, em sua maioria, a ser descobertos. Para além, parece 

que a formação desse tipo de patrimônio em ambos os países seguiu vertentes similares 

(GRANATO; LOURENÇO, 2010). Por si só, a junção desses fatos justifica, de forma geral, a 

pesquisa atualmente desenvolvida. A necessidade de um trabalho tal é ressaltada pela 

importância das jornadas de identificação como primeiro passo para a preservação de bens 

culturais, uma vez que é impossível preservar aquilo que não se sabe se existe ou onde (e em 

que condições) existe, sendo acentuado o valor documental e histórico desse patrimônio 

(LOURENÇO; WILSON, 2013).  

Seguindo a trajetória iniciada pelo projeto Valorização do Patrimônio Científico e Tecnológico 

Brasileiro, que mapeou a realidade brasileira, a expansão para as terras lusas com o objetivo 

de estabelecer análises comparativas, embora partindo dos mesmos pressupostos, tem 

demonstrado a necessidade de uma série de adaptações dos métodos e ferramentas 

utilizados.  A distância de um oceano e a consequente impossibilidade de contatos presenciais, 

tal qual ocorreu no projeto Valorização..., traduziu-se, também, em ajuste do foco da pesquisa: 

a precisão numérico-quantitativa, embora almejada, passa a ser de menor relevância em 

relação à incumbência de delimitar e explicar um panorama geral sobre o qual é necessário 

atuar.   

 

METODOLOGIA 

Baseando-se na metodologia do projeto Valorização... (GRANATO; MAIA; SANTOS, 2014), 

promoveu-se adaptações para atenderem às especificidades da realidade encontrada e 

analisada em Portugal. Assim sendo, são seguidos os mesmos cortes, cronológico (objetos de 

C&T produzidos até a década de 1960) e de áreas do conhecimento (as ciências exatas e da 

terra, e engenharias), delimitadas pela afinidade e possibilidade de contribuição para os 

trabalhos referentes ao acervo próprio do MAST, definidos previamente, de forma a delimitar 

o universo a ser avaliado. Do mesmo modo, permanece o critério de acordo com o qual os 

objetos devem ter tido relação com o ensino e/ou a produção de conhecimento.  
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Com a impossibilidade de visitações presenciais, tal qual ocorreu no projeto Valorização..., o 

mapeamento tem sido realizado utilizando-se da internet. O aspecto crucial da ferramenta no 

processo da pesquisa segue em evidência ao apresentar-se como principal meio de coleta de 

dados das instituições identificadas e seus acervos, embora seja ela, também, geradora de 

impasses acerca da confiabilidade e atualidade da informação coletada. 

O critério de tipificação das instituições que detém patrimônio material de ciência e 

tecnologia continua aplicar-se no levantamento das entidades portuguesas. São quatro os 

agrupamentos definidos: museus (MUS); instituições de ensino superior (IES); instituições de 

pesquisa em ciência e /ou tecnologia (ICT) e instituições de ensino médio (IEM) (GRANATO, 

MAIA, SANTOS, 2014, p. 16). Constatada a existência de patrimônio material de C&T na 

entidade pesquisada, a mesma é classificada em um dos tipos de instituição definidos pelo 

projeto, o que gera uma identificação número-alfabética para a ficha-matriz, baseada em 

modelo desenvolvido, em Portugal e adaptado no Brasil, a qual é preenchida com os dados 

coletados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa, partindo de um universo de 950 instituições de todas as tipologias, registrou, até o 

momento, 92 instituições, das quais 54 enquadram-se como MUS, 33 IEM, 04 IES e 01 ICT, 

abrigando estas uma estimativa de 49.000 objetos. A esses números portugueses, 

contrapõem-se as 337 fichas de registro produzidas, a partir de 1500 instituições avaliadas 

para contato, pelo projeto Valorização..., no Brasil, dentre as quais 160 MUS, 139 IES, 27 ICT e 

11 IEM, observando-se a existência um total estimado superior a 40.000 objetos. Esses 

números refletem os vestígios materiais de uma história da ciência (”tradicional”/acadêmica) 

com trajetória mais longa em Portugal do que no Brasil, sendo importante frisar que o 

quantitativo de objetos portugueses refere-se aos dados de menos de metade das instituições 

portuguesas registradas, por ainda não ter sido possível obter tais informações das demais 

instituições, de modo que os números portugueses tendem ainda a crescer exponencialmente, 

seja com a recuperação de informação de instituições registradas, seja com o registro de 

novos conjuntos de objetos em diferentes instituições.  

Percebe-se, em ambos os países, o museu como categoria com maior número de instituições 

que abrigam objetos de C&T. Embora, no Brasil, ela seja seguida de perto pelas instituições de 

ensino superior em seu posto, este fato, até onde foi possível observar pela pesquisa, não foi 

correlacionado na organização e distribuição do PCC&T em Portugal. Em parte, isto pode ser 

justificado porque a maioria das universidades portuguesas se constituiu em momentos 

posteriores aos limites estabelecidos pelo recorte temporal, a exceção de casos notórios, cujas 

trajetórias podem ser largamente recuadas no tempo. Embora seja necessário ressaltar que as 
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universidades tenham recebido as funções e os espólios de muitos dos centros de pesquisa 

que foram fechados nos anos 2000, incorporando patrimônio a ser devidamente localizado e 

registrado. 

Tal relação entre as IESs e os ICTs, por sua vez, explica a ínfima presença destes últimos no 

levantamento português até o momento e aponta para uma estruturação da pesquisa e do 

PCC&T acentuadamente diversa daquela brasileira. Em ambos os casos, maiores informações 

são difíceis de serem obtidas sem o contato direto, pois o filtro daquilo que interessa à 

instituição ser divulgado on-line ajuda a reforçar a pequena visibilidade do PCC&T, sendo 

fruto e perpetuador da incompreensão que sofre o patrimônio por parte de grande parte dos 

cientistas e pesquisadores, que nele vêem apenas o valor de uso.  

A dificuldade de precisar números, ainda que aproximados, no levantamento português é 

consequência direta dos problemas ocasionados pela distância e as peculiaridades da 

pesquisa na internet, uma vez que proveniente de vácuo informacional, informações datadas 

ou de confiabilidade duvidosa. Mais importante, estes dados eventualmente não partem de 

responsáveis das próprias instituições – isso contando que os próprios saibam sobre o que 

está sendo discutido –, mas de terceiros, porquanto o contato virtual nem sempre resulta no 

retorno esperado.   

Casualmente, os dados obtidos baseiam-se em critérios diferentes daqueles adotados pela 

pesquisa e, por isso, devem ser constantemente questionados. De fato, uma das primeiras 

observações realizadas pela pesquisa foi, exatamente, a diferença metodológica, terminológica 

e conceitual que separa os dois países, mesmo em um campo no qual, em tese, se desenvolvem 

sobre base (linguística) comum (ABALADA; GRANATO; MALDONADO, 2016).  Assim, mais do 

que a precisão do dado, dificultada pelo presente quadro, entender o contexto de modo a 

delimitar e explicar o panorama geral sobre o qual é preciso atuar representa o principal 

espaço de avanço da pesquisa, não raramente, trazendo mais questionamentos que respostas.  

Ademais, é preciso ressaltar a rápida mudança na organização da sociedade portuguesa e sua 

estrutura e como tal afeta o objeto, uma vez que os dados coletados, por vezes, demonstram-

se obsoletos muito rapidamente. O Museu da Eletricidade, e.g., tivera sua ficha aberta em 

2016, porém, este ano, foi transformado no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, tendo 

sofrido, consequentemente, uma série de modificações, que chegam a por a atualidade e 

relevância das informações coletadas anteriormente em cheque. Se o campo da ciência e 

tecnologia está, atualmente, em voga e é receptor de incentivos estatais, o mesmo não se pode 

falar do PCC&T a ele vinculado e, ademais, a própria existência de ações governamentais não 

garante a preservação deste patrimônio: o abandono dessas iniciativas e sua incorporação 

pelo meio universitário tem se demonstrado fato recorrente na história portuguesa 

(LOURENÇO; DIAS, 2017).   
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A volatilidade das configurações observadas, em perpétua mudança, em curtos espaços de 

tempo, implica em constatar que os resultados aqui apresentados podem variar ou revelar-se 

datados (ou baseados em fontes datadas) de maneira muito rápida, e em nível considerável. 

Porém, não apenas estão a captar um recorte específico espaço-temporal da realidade, como o 

fazem traduzindo a própria dinâmica das instituições e do campo do patrimônio - 

especialmente no âmbito de Portugal -, e com consciência dessa peculiaridade, o que torna 

esses dados importantes e relevantes em si.  
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PESQUISA E GESTÃO DO ACERVO MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE ASTRONOMIA E 

CIÊNCIAS AFINS: AS RESERVAS TÉCNICAS (FASE II). 

 

Bolsista: Wellington Ricardo Ribeiro Pessanha  

Orientador: Marcus Granato | COMUS 

Vigência da Bolsa: novembro de 2016 a outubro de 2017 

 

INTRODUÇÃO 

A segunda fase do projeto tem como foco o estudo das condições adequadas de preservação 

das coleções museológicas do MAST, especificamente o controle ambiental, o 

acondicionamento e a documentação dessas coleções em locais de guarda (as reservas 

técnicas). O acervo do Museu durante muitos anos foi acondicionado em uma reserva técnica 

visitável, espaço localizado no primeiro pavimento do prédio sede e já descrito em diversos 

textos. É importante ressaltar que no âmbito deste projeto utilizamos a palavra acervo como o 

conjunto de várias coleções. Contudo, com a ampliação do acervo esse espaço mostrou-se 

insuficiente para o acondicionamento das novas aquisições, procedentes de institutos de 

pesquisa do sistema de ciência e tecnologia como, por exemplo, o Instituto de Engenharia 

Nuclear/IEN, o Centro de Tecnologia Mineral/CETEM e o Centro Brasileiro de Pesquisas 

Físicas/CBPF. Por essa razão no prédio anexo ao prédio sede do Museu foi implantada uma 

nova reserva técnica voltada para acervos de ciência e tecnologia (C&T), que segue os moldes 

de uma reserva técnica tradicional, não mais visitável. Em um espaço contíguo à esta reserva 

técnica foi criado um laboratório voltado para a conservação e restauro de instrumentos 

científicos históricos (Laboratório de Conservação de Objetos Metálicos - LAMET) onde 

acontecem as atividades de higienização do acervo e, quando necessárias, as restaurações. 

Como a reserva técnica fechada ainda está em fase de montagem e organização, os resultados 

procedentes da presente pesquisa possibilitarão que o Museu otimize as condições de guarda 

de seus acervos e melhore as condições de acesso aos objetos através de salas de consulta 

adequadamente equipadas. Assim, a finalidade deste projeto é produzir conhecimento sobre 

as condições de preservação mais adequadas ao acervo museológico do MAST, 

especificamente para as coleções depositadas na reserva técnica fechada. Com relação ao 

embasamento teórico foram utilizados autores das áreas da Museologia e da Conservação 

Preventiva.  
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METODOLOGIA 

As atividades desenvolvidas nos dez meses de bolsa concentraram-se em uma área que pode 

ser denominada gestão e conservação de coleções, sendo a principal atividade realizada o 

estudo do monitoramento climático das salas de quarentena e reserva técnica fechada. Em um 

primeiro momento, realizamos nos arquivos do NUDCAM/COMUS o levantamento da 

localização de todos os acervos expostos no prédio sede, incluindo os acervos localizados no 

campus da instituição. Essas informações foram atualizadas no Sistema de Gerenciamento de 

Acervos Museológicos (SGM) do MAST. Posteriormente foram confeccionadas novas etiquetas 

para a reserva técnica visitável, em substituição às que continham dados incorretos a partir 

da revisão dos campos de descrição e numeração. Procedeu-se também ao complemento do 

processamento técnico de vários objetos registrados em anos anteriores, que ainda não 

haviam sido incluídos na base de dados do acervo museológico. Essa atividade se encontra em 

andamento e está possibilitando a completa atualização do Sistema de Gerenciamento de 

Acervos Museológicos (SGM), além da produção de novas fichas catalográficas do NUDCAM. 

Como formas de acondicionamento (suportes) para os diferentes tipos de objetos existentes 

na reserva técnica fechada, foi elaborado acondicionamento em polipropileno expandido 

(ethafoam) para algumas peças pertencentes à coleção. Também foi realizado o 

acompanhamento do monitoramento climático da Reserva Técnica fechada do MAST e a 

criação de um arquivo de dados sobre a climatização que são disponibilizados, até o momento, 

apenas para pesquisadores internos da instituição. Posteriormente, novas formas de 

divulgação poderão ser propostas e implementadas, assim como outros diretórios poderão 

ser criados e disponibilizados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o presente momento, foi possível traçar um panorama geral sobre situações rotineiras na 

gestão das coleções do MAST que servirá de apoio para a elaboração de propostas que 

facilitem o acesso aos acervos acondicionados na reserva técnica fechada. Não podemos 

esquecer que por se tratar de uma área de acesso controlado, tais propostas devem 

contemplar também medidas de proteção, ou seja, as informações devem estar disponíveis 

para consulta sem que haja a necessidade de manipulação do acervo. Identificamos que se faz 

necessária a implementação da política de segurança, produzida pelo próprio MAST, nas áreas 

de guarda do prédio anexo do museu, principalmente no subsolo, onde estão localizados os 

acervos museológico e arquivístico. A principal medida é o controle do fluxo de pessoal às 

áreas de acondicionamento de acervos pois, atualmente, esse controle não existe e os técnicos 

do setor muitas vezes são surpreendidos com a presença de pessoas não autorizadas nos 

corredores. Uma possível solução é colocar em funcionamento os dispositivos elétricos já 



CADERNO DE RESUMOS 

 

 

 

 

166 

 

instalados nas portas de acesso que servem para bloquear e desbloquear por meio de cartão 

magnético as portas de acesso ao subsolo e à reserva técnica. Dessa forma, os acessos de 

pessoas não autorizadas seria possível apenas quando estas estiverem acompanhadas por 

pessoal autorizado. Uma segunda medida é a instalação de câmeras de segurança com 

gravação em alta definição para o monitoramento dos corredores e, idealmente, das áreas de 

guarda do prédio anexo. Quando se trata especificamente da reserva técnica fechada pode ser 

utilizado um caderno para controle de fluxo de entrada, tanto das pessoas autorizadas quanto 

das não autorizadas. Estas, contudo, devem estar sempre acompanhadas por um responsável. 

O caderno de controle deve conter as seguintes anotações: nome da pessoa, data, hora em que 

o local foi acessado, o acervo consultado ou o motivo do acesso, entre outras. De posse dessas 

informações é possível determinar em quadros estatísticos quais os objetos que foram mais 

consultados em determinados períodos e, por meio da identificação do pesquisador, 

determinar as instituições de onde procede. Essas informações poderão ser utilizadas em 

estudos futuros na Instituição. Como forma de consulta às informações disponíveis sobre os 

objetos sem que haja a necessidade de manipulação dos mesmos, sugerimos que o Sistema de 

Gerenciamento de Acervos Museológicos (SGM) do MAST seja reformulado e novos campos 

relacionados à conservação preventiva possam ser inseridos.  

Para a gestão das coleções é fundamental ter acesso, de forma rápida, aos dados relacionados 

à climatização. Assim, os gráficos do programa de supervisão do sistema Viewer e os que 

estão no arquivo Climatização poderiam ser integrados à parte de conservação do Sistema de 

Gerenciamento de Acervos Museológicos (SGM). Atualmente, na base de dados do acervo, os 

campos relacionados à conservação são: critérios de conservação, localização, código de 

localização, intervenções, data da próxima intervenção, material e método de conservação e 

estado de conservação. Esses campos foram definidos por ocasião da confecção da base 

(1999/2000), momento em que o atual sistema de climatização ainda não estava implantado. 

Com as informações sobre umidade relativa e temperatura reunidas em um único local o 

planejamento das atividades de conservação seria melhor elaborado. Da mesma forma, essas 

informações ajudariam na definição dos empréstimos. Com relação ao funcionamento do 

sistema de climatização foram encontrados alguns problemas durante o primeiro ano de 

desenvolvimento do presente plano de trabalho que acabam por prejudicar o seu 

funcionamento em longo prazo. O principal é a falta de manutenção preventiva, presencial e 

periódica, nos Controladores Lógicos Programáveis (CLP) e Interface Homem-Máquina (IHM), 

conhecidos como CLP/IHM, além de toda parte de cabeamento elétrico.  

Acompanhando este processo, também se identificou a necessidade de um suporte lógico à 

distância, de forma preventiva, que esteja em sintonia com o suporte físico presencial para a 

aferição dos resultados. Assim, seria possível minimizar erros operacionais que colocam em 

risco o monitoramento climático das salas de guardas e, consequentemente podem acelerar o 
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processo de deterioração dos objetos ali acondicionados. Atualmente são identificados 

problemas como o travamento do sistema CLP/IHM que, em certos momentos, impede a 

alternância no funcionamento dos aparelhos de ar condicionado, fazendo-os operar 24 horas 

ininterruptamente e provocando o desgaste acelerado e desnecessário do equipamento.  

De acordo com o levantamento apurado até o presente momento, ocorrem aproximadamente 

cerca de 1,14 travamentos por mês, necessitando sempre reiniciar o sistema mais de uma vez. 

Além disso, existem outros fatores que corroboram com esse dado, como por exemplo, pico de 

energia elétrica no quadro geral e pulso elétrico cabeado no quadro de distribuição do 

sistema. Sobre o monitoramento climático na reserva técnica fechada, se obtém a média 

mensal de temperatura e umidade relativa como parâmetro regulador com a finalidade de 

confrontação de resultados, tornando as análises personalizadas que servem também de 

validação do próprio Programa de Supervisão do Sistema Viewer. 
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