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RESUMO A Astronomia influencia a maneira como vivemos, estando presente desde em conceitos sobre o universo até nos tênis que usamos.

Porém, o ensino de Astronomia na escola básica ainda carece de melhorias, inclusive para sanar deficiências que podem ser decorrentes da

formação do professor nos cursos de graduação. Apresentar conteúdos dessa ciência sob o viés de seus benefícios é importante para despertar o

interesse dos alunos, pois o aprendizado é bem mais assertivo quando baseado na vivência do indivíduo. Abordaremos algumas dificuldades no

ensino de Astronomia na escola básica e uma proposta alternativa de ensino por meio dos seus benefícios tecnológicos para a sociedade. Para

isso, recorremos à pesquisa bibliográfica em livros, artigos, periódicos e consulta aos Parâmetros Curriculares Nacionais. As reflexões sobre o

tema possibilitam compreender as tecnologias e a Astronomia por trás delas. Palavras-chave: Licenciatura em Física; Astronomia; Formação

de professores. ABSTRACT Astronomy influences the way we live, being present in from concepts of the universe to the shoes we wear. But the

Astronomy teaching in primary school still needs improvements, including to remedy deficiencies that may result from teacher training in

undergraduate courses. Displaying contents of this science under the guiding principle of their benefits is important to arouse the interest of

students because learning is much more assertive when based on the individual's experience. We will cover some difficulties in Astronomy

teaching in primary school and an alternative education proposal through its technological benefits to society. For this, we turn to literature in

books, articles, journals and consultation with the National Curriculum Standards. The reflections on the theme enable understanding of the

technologies and astronomy behind them. Keywords: Degree in Physics; Astronomy; Teacher training.

INTRODUÇÃO O céu é objeto de admiração pelo homem desde os primórdios da antiguidade (LEITE e HOSOUME, 2007). Deitar-se à relva,

observando o céu noturno estrelado, imaginando animais e objetos ao ligar os “pontinhos” formados pelas estrelas e ousar imaginar o que há

por trás do firmamento, fez da Astronomia a provável ciência mais antiga a ser estudada, pesquisada e dominada pelo homem (DIAS e SANTA

RITA, 2005). Segundo a União Astronômica Internacional (2014), as pesquisas emanadas desse campo têm revelado muito sobre o

funcionamento do Universo. Também, boa parte da tecnologia que utilizamos atualmente – seja para uso pessoal, doméstico, industrial ou para

a área médica – provém de estudos, pesquisas, desenvolvimento e avanços na área astronômica. A Astronomia foi e continua sendo importante
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para a humanidade: historicamente pela sua influência sobre agricultura e navegações; atualmente por nos proporcionar conhecer as estações

do ano, os dias do calendário e pelos benefícios advindos em forma de transferência de tecnologia. Outro ponto relevante é o fascínio que

eventos astronômicos exercem nas pessoas, tais como eclipses, as fases da lua, a passagem de “estrelas cadentes”[1] entre outros. Apesar

disso, há dois contrapontos em relação ao ensino de Astronomia. O primeiro tem relação com o desinteresse dos alunos sobre a ciência. O

segundo tem a ver com a falta de abordagem assertiva sobre assuntos relacionados à Astronomia pelos professores, tendo como agravante a

falta de formação específica em muitos casos. Um fato que ilustra bem essa situação é que, conforme Waiselfisz (2009), mais de 60% dos

alunos brasileiros com 15 anos de idade “não apresenta um mínimo de competências na área de Ciências para lidar com as exigências e desafios

mais simples da vida cotidiana na atualidade”. Esse autor analisou os dados de 2006 da pesquisa de conhecimentos e competências elaborada

pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA (Sigla de Program for International Student Assessment)[2], a qual evidencia que

77,2% dos estudantes avaliados afirmam que, para eles, a Astronomia não desperta grande interesse. Segundo a mesma pesquisa, cerca de

30% dos alunos não gostam de serem questionados sobre as ciências. Outras áreas tiveram avaliações similares, como química, geologia e

física. Para Astronomia, quando lhes foi questionado em que medida lhe interessa aprender sobre esta área científica, os níveis de interesse

ficaram assim: interesse alto, 22,8%; interesse médio, 32,0%; interesse baixo, 29,8%; e nenhum interesse, 15,4%. O PISA 2006 avaliou cerca

de 400 mil alunos de 57 países. No Brasil foram quase 10 mil alunos de todas as regiões geográficas do país, das redes pública e privada. De

acordo com os dados do PISA 2006, o Brasil é um dos países com pior desempenho em Ciências. Em 2006, conforme os dados analisados por

Waiselfisz (2009), de um total de 57 países avaliados, o Brasil ficou na 52ª colocação. Em 2015, entre os 76 países avaliados, o Brasil ocupou a

60ª posição. Entretanto, o PISA não apresenta os motivos pelos quais a Astronomia não desperta interesse nos alunos. Mas não é objetivo deste

artigo argumentar as possíveis respostas. “Como a aprendizagem é um processo interno que ocorre como resultado da ação de um sujeito, não

há como ensinar alguém que não quer aprender” (Angotti, Delizoicov e Pernambuco, 2002). O professor cria condições favoráveis para que o

aluno possa aprender e um ambiente no qual o aprendizado se constrói pela interação entre o aluno (sujeito) e o meio circundante (natural e

social). As pessoas são instigadas por suas relações sociais e/ou por fatores naturais, aprendendo por necessidades, interesses, vontade,

enfrentamento ou coerção. Conforme Angotti, Delizoicov e Pernambuco (2002), as pessoas aprendem não só conhecimentos tradicionais, mas

também “habilidades manuais e intelectuais, relacionamento com outras pessoas, pela convivência com os próprios sentimentos, valores, formas

de comportamento, e informações, constantemente e ao longo de toda a vida”. Dessa forma, quanto mais o assunto está relacionado com o

cotidiano do aluno, mais eficaz é o aprendizado. O professor tem como desafio atual não apenas ser um mero transmissor de conteúdos, mas:

“... alguém de quem se espera seja capaz de criar/recriar a herança cultural, junto às gerações mais jovens, alguém

profundamente inserido em seu meio social e cultural e capaz de sentir os anseios populares e convertê-los em material

de reflexão com base nas construções das ciências e outras conquistas culturais” (Maldaner, 2000). O que se espera

também do professor é a capacidade de selecionar conteúdos adequados da ciência e que sejam acessíveis aos alunos,

bem como suscetíveis de interesse. Ele precisa estar disposto a aprofundar seus conhecimentos, além de buscar outros

novos (Carvalho e Gil-Pérez, 2006). Apesar de carregar consigo ideias do senso comum, o professor precisa permitir ao

aluno ser o sujeito ativo de sua própria aprendizagem, pautando-se pelo conhecimento científico. Em relação aos

conteúdos a que se refere o parágrafo acima, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996) sugere que

os conteúdos curriculares para a educação básica deverão ter por objetivo a formação básica do cidadão, e devam se

basear na transmissão de valores e conhecimentos fundamentais ao interesse social, bem como aos direitos e deveres dos
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cidadãos, ao respeito mútuo e à ordem democrática. Em relação às Orientações Educacionais Complementares aos

Parâmetros Curriculares Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN (BRASIL, 2008), o objetivo é fornecer uma base para a

elaboração do currículo e seu aperfeiçoamento. Assim, os PCN buscam formar cidadãos críticos, que seja capaz de

construir explicações e argumentações embasadas no conhecimento científico. Nesta construção, a atuação do professor é

essencial, seja informando, questionando e problematizando, promovendo diálogos ou organizando atividades. O primeiro

objetivo deste artigo é mostrar que embora Astronomia esteja entre os conteúdos propostos pelos PCN, ela é muito pouco

abordada, ou não é, pelos professores da educação básica, e quando abordada é disseminada com carência de

metodologias apropriadas. O segundo objetivo é enfatizar que a Astronomia é importante na educação básica, não só por

constar entre os conteúdos curriculares obrigatórios, mas principalmente por ser uma ciência que transfere muita

tecnologia para ser usada em benefício da sociedade, pois, conforme será visto na segunda parte deste artigo, boa parte

das tecnologias presentes em nosso cotidiano é originada de inovações na área astronômica. Este trabalho está

organizado em duas partes. Na primeira, abordaremos sobre a carência no ensino de astronomia. Na segunda parte,

abordaremos as tecnologias desenvolvidas para a Astronomia que se transformaram de uso pessoal para a sociedade. I -

CARÊNCIAS NO ENSINO DE ASTRONOMIA Os PCN (BRASIL, 2008) apresentam uma proposta para o ensino de

Astronomia dentro dos seis temas estruturadores, principalmente no tema: Universo, Terra e vida. Este por sua vez é

subdividido em três unidades temáticas: Terra e Sistema Solar; Universo e sua origem; e compreensão humana do

Universo. A primeira unidade relaciona-se ao Sistema Solar, aos movimentos da Terra, aos calendários e estações do ano,

às fases da Lua e eclipses e as interações gravitacionais. A segunda trata dos aspectos relacionados à origem e evolução

do Universo. A terceira visa compreender a Astronomia como uma construção humana carregada de contribuições sociais,

políticas e religiosas. Dessa forma, de acordo com os PCN (BRASIL, 2008), é fundamental que o aluno conheça as teorias

sobre o surgimento e evolução do universo e as contribuições dele para a vida na Terra. Ainda segundo as Orientações

Curriculares, “será indispensável uma compreensão de natureza cosmológica, permitindo ao jovem refletir sobre sua

presença e seu ‘lugar’ na história do universo, tanto no tempo como no espaço, do ponto de vista da ciência” (BRASIL,

2008). De acordo com Luiz (2010), as observações a olho nu desde a pré-história proporcionaram aos antigos certos

conhecimentos astronômicos, sobre “a existência do Sol, da Lua, dos demais corpos celestes e quanto aos movimentos de

rotação terrestre”. Tais observações propiciaram saber com precisão qual a época ideal para as plantações e colheitas,

estações chuvosas e secas e qual o período ideal para se pescar e caçar, contribuindo para o aperfeiçoamento da

agricultura. Ainda segundo Luiz (2010), é necessário recorrer a um conhecimento interdisciplinar, para que seja possível

responder a várias perguntas sobre a nossa própria existência, as quais nos instigam desde os primórdios da civilização.

Este ato pode envolver as áreas de física, química, biologia, geografia, história, matemática entre outras, no intuito de

conseguir explicar os fatos e fenômenos observados. Assim, percebe-se que para ensinar Astronomia, o professor pode

recorrer ao fato de que no passado a ciência era estudada de diferentes formas e com o auxílio de distintas áreas do

saber, conferindo um ótimo grau de interdisciplinaridade. Por exemplo, não tem como falar da história da humanidade

sem citar que a Astronomia foi fundamental para os egípcios, astecas, maias e outros. Para o estudo de geografia, a

Astronomia ajuda a entender como o nosso planeta foi formado e como surgiu seu relevo, algo que se relaciona com as

teorias de como nasceu o nosso sistema solar. Sabe-se que é importante nosso contato com a luz do Sol, pois a falta
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dessa energia afeta a síntese de vitamina D, acarretando osteoporose e outros males, o que aprendemos estudando

Biologia (CÂNDIDO, CAMPOS e FROZZA, 2014); todavia, aprendemos que luz solar em excesso também faz mal. Outro

exemplo de que esses conteúdos devem ser tratados como interdisciplinares é encontrado nos PCN (BRASIL, 2008), os

quais recomendam que o ensino de Química deva estar relacionado com o ensino de outras ciências, como Física, Biologia

e Astronomia. Sobre isso, o ponto convergente entre Astronomia e Química reside na relação entre os elementos químicos

da tabela periódica e o material que compõe as estrelas e na compreensão de como ocorrem os processos atômicos em

seus núcleos (BENITE e BENITE, 2009). Com base nisso, identificamos estreita ligação entre Astronomia e diversas

ciências: querendo ou não, a Astronomia está presente em diversas outras disciplinas, e vice-versa. Em seu aspecto

disciplinar, a Astronomia apresenta muitos temas que estimulam o uso de conteúdos relacionados com outras ciências,

sem falar no fato de que pode desenvolver no indivíduo noções de raciocínio lógico, sistema de localização, escalas

numéricas enormes e pequenas e “talvez seja a única ciência capaz de desvendar nossas origens e criar possibilidades de

abandonar o planeta em caso de uma grande catástrofe” (DIAS E SANTA RITA, 2005). Ainda assim, a Astronomia não é

compreendida por grande parte dos brasileiros, conforme reportagem de novembro de 2013 publicada na Revista Ciência

Hoje[3], pertencente à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC. Segundo a reportagem:

“Com todos esses propósitos a (re)introdução do ensino de astronomia em nosso currículo básico pode colaborar. Afinal, é

difícil pensar em exemplo de disciplina científica que comporte tantos ‘problemas’ e possibilidades de investigação. A

astronomia, como ressaltam os autores, é interdisciplinar, vale-se de um laboratório natural, está enraizada na história e

nas culturas, apresenta uma diversidade de problemas, apela à curiosidade das pessoas, motiva, permite desenvolver

habilidades, propicia a formulação de modelos explicativos próprios (e sua superação), oferece oportunidade de visão

global, promove o conhecimento científico, contribui para a criticidade e, ainda, gera prazer estético.” Isso confere com o

afirmado por LANGHI e NARDI (2014):

“Nem mesmo o professor brasileiro do ensino fundamental e médio, na maioria dos casos, aprende conteúdos de

Astronomia durante a sua formação inicial. Como consequência, os professores, em geral, optam por duas alternativas:

preferem não ensinar Astronomia ou buscam outras fontes de informações. Porém, há carência de fontes seguras sobre

Astronomia, pois até mesmo livros didáticos continuam apresentando erros conceituais.” Como se vê, a Astronomia pode e

deve ser utilizada como um recurso interessante no aspecto interdisciplinar (DIAS E SANTA RITA, 2005). Porém não é o

que acontece na prática. A disciplina, embora recomendada pelos PCN, é pouco ou nada abordada em sala de aula. Outro

ponto negativo é a pouca formação dos professores para ensinar conteúdos relacionados a esta área do conhecimento.

Igualmente, são disponibilizados poucos cursos sobre Astronomia, seja ou não na graduação, de acordo com Langhi e

Nardi (2005). Juntando os fatos aludidos ao baixo interesse por parte dos alunos, estamos perdendo a oportunidade de

revelar aos nossos jovens que a Astronomia está muito mais presente em nossas vidas do que podemos imaginar. II -

IMPORTÂNCIA DA ASTRONOMIA E SEUS BENEFÍCIOS PARA A SOCIEDADE Durante a Guerra Fria[4] o mundo ficou

divido em dois blocos: o geopolítico e o ideológico. Foi uma época de disputas entre as duas grandes potências Estados

Unidos da América e URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), por avanços no campo das ciências espaciais. Os

soviéticos até chegaram primeiro ao espaço, enviando uma cadela, um cosmonauta e um satélite[5], todavia os
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americanos enviaram o primeiro homem à Lua. Deixando de lado o fato de que, no fundo, o que as duas potências

pretendiam com a corrida espacial era influenciar outros países, por meio de uma disputa ideológica e demonstrando que

sua tecnologia e seu sistema de governo eram superiores aos do rival, krasilchik (2000) explica que justamente por causa

da Guerra Fria, os Estados Unidos fizeram vultosos “investimentos de recursos humanos e financeiros sem paralelo na

história da educação”, nos idos de 1960. Como o intuito era vencer a corrida espacial, esses investimentos se destinavam

a produzir os hoje chamados “projetos de 1ª geração do ensino de Física, Química, Biologia e Matemática para o ensino

médio”.

“A justificativa desse empreendimento baseava-se na idéia de que a formação de uma elite que garantisse a hegemonia

norte-americana na conquista do espaço dependia, em boa parte, de uma escola secundária em que os cursos das

Ciências identificassem e incentivassem jovens talentos a seguir carreiras científicas.” (sic). krasilchik (2000). Disponível

em http://

www.

scielo.br

/pdf/spp/v14n1/9805.pdf

.

Acessado em 21/06/2016. Como resultado disso, o homem chegou à Lua em 1969. Os recursos continuaram sendo

aplicados e as pesquisas deram origem a diversos projetos. Investimentos na área de ensino, inovação e desenvolvimento

tecnológico tornaram-se fundamentais para os países desenvolvidos. Do orçamento norte-americano de US$ 1,15 trilhão

aprovado para 2016[6], o valor orçamentário alocado na NASA (a agência espacial norte-americana) é da ordem de US$

19,3 bilhões[7]. Dentre os projetos prioritários para esse orçamento, está o desenvolvimento do foguete Sistema de

Lançamento Espacial (SLS - Space Launch System), lançador que será acoplado à cápsula Órion e levará astronautas além

da órbita terrestre baixa, o que não ocorria desde as missões Apollo. Este sistema deverá custar, ao todo, US$ 38 bilhões.

Podemos citar diversos outros exemplos de como são investidos recursos na área de tecnologia para a Astronomia.

Segundo dados disponibilizados pela NOAO (National Optical Astronomy Observatory), o Observatório V. M. Keck tem um

custo anual (custo total de desenvolvimento) de US$ 30,8 milhões. Ele possui 574 noites disponíveis para a observação e

custa, para uma única noite de operação em observação, US$ 53,7 mil[8]. O Telescópio Espacial James Webb[9] tem data

prevista para lançamento em outubro de 2018, pretende desvendar os confins do espaço, e terá um custo aproximado

para atingir a órbita terrestre na casa dos US$ 8,7 bilhões. O orçamento da Agência Espacial Europeia para 2016[10], da

qual participam 22 países, é de 5,250 bilhões de euros. O custo acumulado da Estação Espacial Internacional (ISS –

International Station Space), cuja realização é devida a cinco agências espaciais, é estimado em US$ 100 bilhões,

descontado o custo da construção[11]. Por fim, como fonte de informação sobre grandes investimentos nessa área,

podemos mencionar o Grande Colisor de Hádrons do CERN (LHC – Large Hadron Collider). Segundo os dados que o

próprio CERN[12] disponibiliza, o custo de construção do LHC foi cerca de 4,6 bilhões de euros. Também foram aplicados

mais 1,43 bilhão de euros em gastos com detectores e capacidade computacional, entre outros. Seu custo anual de

funcionamento é de aproximadamente 19 milhões de euros. Diante desses exemplos, podemos perguntar: quais são os

benefícios dessa ciência para a sociedade e por que tanto dinheiro aplicado?
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Atualmente, a humanidade é afetada diretamente pelos avanços na Astronomia. Cada avanço nesta área faz a

humanidade se mover rumo ao futuro, empurrados pela saciedade em encontrar as respostas para perguntas básicas

sobre nossa origem e qual nossa função no universo. Com o avanço da tecnologia espacial, diversos projetos são

desenvolvidos, gerando inovações usadas na exploração espacial e que, posteriormente, são aproveitadas em outras

áreas, em nossas cidades, casas e até por nós mesmos. A NASA tem um sítio exclusivo para o registro de exemplos

desses projetos, acessível a qualquer pessoa: Benefits to You (benefícios para você) - http://

www.

nasa.gov/topics/benefits/index.htm

l

. E também outra página para mostrar a diversidade de coisas que nossas cidades e casas possuem que são advindas da

exploração espacial: NASA @ Home and City (casa e cidade) - http://

www.

nasa.gov/externalflash/nasacity/index2.htm

. Além do que a própria NASA nos disponibiliza como benefícios sociais, diversos relatórios (UNIÃO ASTRONÔMICA

INTERNACIONAL, 2014) indicam que as maiores contribuições trazidas pela Astronomia para a humanidade não estão

apenas no campo das aplicações tecnológicas ou em pequenos avanços técnicos e científicos. Mas na oportunidade de

podermos expandir nossa limitada concepção humana, e de auxiliar na descoberta e aquisição de conhecimento sobre a

vastidão do cosmos e qual nosso lugar e função nele. E os resultados do desenvolvimento tecnológico e científico da

Astronomia vêm cada vez mais rápidos se transformando em aplicações essenciais para o nosso cotidiano. A União

Astronômica Internacional (2014) cita alguns exemplos de como a Astronomia foi e é essencial. Abaixo temos alguns

desses exemplos. Transferência de tecnologia da Astronomia para a sociedade, indústria e outras áreas Durante

o competitivo período da Guerra Fria, como visto no início deste capítulo, a Corrida Espacial fez com que uma nave com

capacidade de ir até a Lua fosse desenvolvida e, assim, desembarcado o homem em nosso satélite natural. Mas a

Astronomia é um esforço colaborativo. Em 1887, astrônomos de todo o mundo juntaram suas imagens de telescópio e

fizeram o primeiro mapa do céu. Devido a diversas outras colaborações internacionais em Astronomia, em 1920 a União

Astronômica Internacional tornou-se a primeira união científica internacional. Atualmente, astrônomos de diversos países

viajam o mundo para participar de conferências, aprender e compartilhar conhecimentos, além de utilizar telescópios e

observatórios de outros países. O ALMA (sigla de Atacama Large Millimeter Array) é um rádio-observatório constituído por

um conjunto de 66 antenas, das quais 54 com 12 metros de diâmetro e as demais com 7 metros de diâmetro. Trata-se de

uma parceria internacional da Europa com a América do Norte e o Leste Asiático, em cooperação com o Chile (onde está

instalado), sendo o maior projeto astronômico em existência. O CCD (dispositivo de carga acoplada) é um sensor para

captação de imagens, o qual converte o movimento de carga elétrica em um valor digital. O desenvolvimento deste

dispositivo gerou o Prêmio Nobel de Física de 2009 a Willard S. Boyle e George E. Smith. Foi desenvolvido para captura de

imagens de objetos astronômicos, mas agora é também utilizado na maioria das câmeras digitais, celulares e webcans.

Um filme da Kodak, chamado de Technical Pan, foi criado originalmente para astrônomos estudarem o Sol e poderem

gravar mudanças na estrutura de sua superfície. Atualmente é utilizado em larga escala empregado na Medicina e por
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espectroscopistas industriais, além de fotógrafos profissionais. As ações para o setor aeroespacial foram, em maioria,

hardware e técnicas de processamento de imagem. O exemplo mais prático é o GPS utilizado por satélites, os quais

dependem de objetos astronômicos, tais como quasares e galáxias distantes, para determinar com maior precisão as suas

posições em relação à órbita terrestre. A tecnologia projetada para telescópios de raios-X agora é utilizada para monitorar

fusão de plasma. Isso ainda está sendo estudado, mas se a fusão (na qual dois núcleos atômicos se fundem para formar

um núcleo mais pesado) for possível de ser controlada, poderá ser a resposta para a geração de energia limpa. Os

astrônomos trabalham constantemente para observar e identificar objetos de espaço cada vez mais profundo, escuro e

distante. A Medicina também possui indagações semelhantes, como descobrir (e ver) aquilo que está obscuro dentro do

corpo humano. Ambas as ciências exigem equipamentos de alta resolução, com imagens precisas e detalhadas.

Provavelmente, o exemplo mais notável de transferência de conhecimento entre Astronomia e Medicina é a técnica de

síntese de abertura. Trata-se da combinação de diversos dados telescópios com a finalidade de formar uma única imagem.

A técnica foi desenvolvida pelo astrônomo e Prêmio Nobel de Física de 1974, Martin Ryle. A tecnologia derivada dessa

técnica é usada em tomografia computadorizada (CT ou scanners CAT), ressonância magnética, tomografia por emissão

de pósitrons (PET)[13] e várias outras ferramentas de imagem médica. A tomografia foi desenvolvida por Larry Altschuler,

astrônomo, através de seu trabalho na reconstrução da coroa solar. Hoje também é utilizada com finalidades médicas.

Outro exemplo essencial de como a pesquisa no campo astronômico contribui para avanços na área médica é o

desenvolvimento de áreas de trabalho limpas. Telescópios são construídos em ambientes extremamente limpos, pois

poeiras ou partículas podem acabar obscurecendo ou obstruindo os espelhos e instrumentos dos telescópios. São

utilizados diversos protocolos de controle, como salas limpas, filtros de ar, e roupas adequadas, tudo desenvolvido para

fins astronômicos e que agora também é utilizado em hospitais e laboratórios farmacêuticos. Alguns outros exemplos de

transferência de tecnologia entre a Astronomia e a indústria, de acordo com a União Astronômica Internacional (2014),

estão na área de linguagem computacional. A empresa General Motors usa a linguagem de programação IDL (a mesma

também utilizada pela Texaco) para analisar dados de acidentes de carro. A empresa americana de telecomunicações AT &

T usa o IRAF (Image Reduction and Analysis Facility), software escrito pelo Observatório Nacional de Astronomia Óptica

dos Estados Unidos (NOAO - National Optical Astronomy Observatory), para analisar sistemas de computadores e gráficos.

A linguagem de computador Forth, originalmente desenvolvida para telescópios no Observatório Kitt Peak (Arizona), agora

está sendo usada pela empresa FedEx em todo o mundo para seus serviços de rastreamento. Os aeroportos usam a

mesma tecnologia criada para telescópios de raios-X, só que em esteiras de bagagem. Um cromatógrafo a gás

(instrumento concebido para uma missão a Marte) é utilizado para analisar bagagens em busca de drogas e explosivos.

Aliás, é nos aeroportos e na aviação que a Nasa está mais presente: das ranhuras de drenagem na pista a aparelhos

utilizados em aeronaves e torres de comando. Um exemplo de aparelho é o material que evita o rápido congelamento de

suas asas e vidros, mesmo material empregado na construção de sondas e robôs enviados para missões em outros

planetas, como a sonda Cassini-Huygens, que orbita o planeta Saturno e seu sistema planetário. A tecnologia criada para

manter conversas telefônicas de longa distância não é especificamente da NASA, mas antes de o homem ir ao espaço, a

NASA construía satélites usados na transmissão de dados para o pessoal em solo, sobre o espaço exterior. Depois de

décadas de pesquisa, dedicação, trabalho e avanços nessa área, cerca de duzentos satélites de comunicação orbitam a
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Terra usando essa tecnologia aprimorada. É o que permite às pessoas assistir e se comunicar via satélite, utilizar sinal

digital em aparelhos de comunicação (celular, por exemplo) e encontrar uma rota alternativa no trânsito (GPS

automotivo). Órgãos de governo a usam no mapeamento e monitoramento de áreas e o mercado ganha em eficiência nas

comunicações. Os tênis utilizados atualmente também são exemplos de como a Astronomia está presente em nosso

cotidiano. Os primeiros astronautas a pisar na Lua calçavam botas especiais, projetadas para oferecer conforto e

elasticidade às passadas e fornecer ventilação. Inspirada nesse projeto, nos anos 1980 a KangaROOS-USA aplicou tais

inovações em sua linha de calçados desportivos, mitigando o impacto sofrido pelos pés e pernas. Depois disso, diversas

indústrias de calçados também adotaram a mesma tecnologia. Outra indústria que também emprega pesquisas da NASA

em seus produtos é a Nissan. A pesquisa, intitulada “Neutral Body Posture”, busca projetar novos assentos de carro que

auxiliarão na redução da fadiga e na melhoraria do fluxo sanguíneo. E até mesmo panos ultra-absorventes foram criados

originalmente para uso no espaço, e hoje estão presentes na casa das pessoas de todo o mundo. Mas talvez a invenção

derivada de avanços na Astronomia e mais comumente utilizada é a rede sem fio (WLAN):

“In 1977 John O’Sullivan developed a method to sharpen images from a radio telescope. This same method was applied to

radio signals in general, specifically to those dedicated to strengthening computer networks, which is now an integral part

of all WLAN implementations (Hamaker et al., 1977).” International Astronomical Union - Astronomy in Everyday Life

(2014). Como visto acima, são inúmeras as implicações práticas em nosso dia-a-dia com o uso de tecnologias

desenvolvidas no campo da Astronomia. Outro fato importante é o orçamento generoso despendido às pesquisas na área.

Entretanto, denota-se que os investimentos mais maciços na área advêm de países desenvolvidos. Não é difícil entender o

motivo. Conforme Silva Filho (1994), países desenvolvidos possuem orçamentos maiores e podem investir mais na área

de ciência e tecnologia – também por já atingirem níveis altos de desenvolvimento em áreas básicas. Já para os países

subdesenvolvidos, como os orçamentos são menores, os investimentos se concentram nas áreas de educação básica,

saúde, transportes, habitação e combate à fome e miséria. Por conseguinte, os países pobres acabam tendo de comprar

tecnologia dos países ricos, o que, conforme visto, não é barato. Ou seja, o nível de desenvolvimento na área de ciência e

tecnologia é diretamente proporcional ao índice de desenvolvimento humano de um determinado país. Isso vai de

encontro ao que Silva (2008) afirma: “o desenvolvimento do país está intimamente ligado, no plano socioeconômico e

cultural ao oferecimento de eficiente educação ao povo”. Conforme Flório (2015), estudo da OCDE aponta que o Brasil

investe por aluno, no ensino superior, o equivalente a US$ 11 mil; para a área de pesquisa e desenvolvimento o valor é

bem menor, não chega a US$ 1 mil por aluno. Por outro lado, os Estados Unidos investem por ano o equivalente a US$ 26

mil, em média, por aluno; em pesquisa e desenvolvimento US$ 3 mil. Ao utilizarmos dados analisados e divulgados pelo

Banco Mundial, os investimentos brasileiros na área científica estão bem abaixo dos de outros países. O Brasil investe

1,15% do seu PIB[14] em pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico, enquanto países desenvolvidos estão

investindo por volta de 3% do seu PIB. Então temos o baixo investimento por parte do setor público, conforme os dados

do Banco Mundial, o desinteresse por parte dos estudantes, de acordo com os dados do PISA 2006, e a baixa

disseminação dos conteúdos de Astronomia. Dessa forma, o aluno é levado a ignorar que os avanços no campo desta

Ciência revertem benefícios para ele próprio enquanto pessoa. CONSIDERAÇÕES FINAIS O referencial teórico utilizado

como pesquisa para este artigo evidencia que o reconhecimento dos benefícios adquiridos por meio das ciências facilita a
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aprendizagem, considerando-se que revela que aquele conhecimento está interligado ao cotidiano. Tomando isso por

base, reafirmamos a proposta de ensinar de Astronomia, incluindo os benefícios que ela trouxe para o dia a dia das

pessoas. Os dados da pesquisa do PISA revelam um triste cenário para o Brasil, o de que os nossos jovens não possuem

grandes interesses por Física e Astronomia, e nosso país ocupa uma posição desconfortável num ranking que mede o

desempenho de estudantes em Ciências. Não fosse apenas isso, nosso país pouco investe na área de pesquisa e

desenvolvimento em comparação ao orçamento que outros países direcionam para a área. A NASA e outras agências

espaciais não medem esforços para o progresso da Astronomia, que, conforme pudemos ver neste trabalho, está

intimamente ligado ao progresso da própria humanidade: basta um breve acesso ao portal eletrônico da agência espacial

norte-americana para perceber que a Astronomia participa de nossas vidas mais do que nos interessamos e nos propomos

a estudá-la. Tudo que conhecemos sobre nosso sistema solar, nosso planeta e a vida que nele habita (sustentada pela

energia vinda do Sol) tem alguma explicação na Astronomia. Ainda hoje em dia essa ciência gera riqueza e impulsiona a

inovação e a economia. A transferência para a área da Medicina de tecnologia originalmente criada para uso astronômico

trouxe avanços consideráveis e que proporcionam esperança para a saúde de milhões de pessoas em todo o mundo.

Outros exemplos de praticidade para nós é poder fazer uso de equipamentos sem fio e nos comunicar com outras pessoas

do outro lado da Terra. Assim, além de desenvolver tecnologia para finalidades próprias, esta é uma ciência filantropa,

pois diversas outras áreas do conhecimento são beneficiadas com pesquisas e inovações.
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