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Resumo: O texto tem como objetivo apresentar o início do processo de criação do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST) através da comparação entre o primeiro Plano Diretor 

elaborado para a instituição e dois vídeos institucionais: 1° Colônia de Férias com Artes nas 

Estrelas (1986) e O Museu Vai à Praia (1988). Busca-se analisar a construção da narrativa 

daqueles primeiros anos em torno da ampla divulgação das ciências por meio de atividades 

lúdicas e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para novas ações de pesquisa em acervos do 

museu pouco usuais.  
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A criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins 

 

O surgimento do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), no começo de 

1985, têm relação com diversos aspectos do contexto político, social, econômico e 

científico da década de 1980 no país. Para as ciências no país, foi um período marcado 

por diversas iniciativas gestadas no Ministério da Educação e no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Em 1985, criou-se o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), mobilizando diversos setores científicos. O campus do 

Observatório Nacional (ON) era coordenado pelo CNPq, o que facilitava as negociações 

para que o museu fosse construído naquele local. O prédio histórico do ON foi tombado 

em fins de 1984 e funcionaria como sede do MAST já em março do ano seguinte. 

A ideia de um museu de ciências na cidade do Rio de Janeiro foi debatida antes de 

1985. Liderado por Ronaldo Rogério de Freitas Mourão - que se tornaria o primeiro 

diretor do MAST - o Grupo Memória da Astronomia começou a discutir o perfil deste 

modelo de instituição ainda em 1982. Uma das principais questões abordadas dizia 
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respeito à importância de se melhor conhecer a história da ciência do país e à 

preservação do patrimônio histórico da tecnologia e da produção científica brasileira. Já 

naquele período buscava-se criar uma instituição que fosse dinâmica, interdisciplinar e 

fomentadora de atividades educacionais vinculadas à ciência. 

Em agosto de 1982, uma carta assinada por diversos cientistas e encabeçada por 

Carlos Chagas Filho foi enviada ao então presidente do CNPq, Lynaldo Cavalcante de 

Albuquerque (DOMINGUES, 2012). A missiva pedia a criação de uma política de 

salvaguarda da ciência brasileira, com o objetivo de institucionalizar um campo de 

história da ciência no Brasil e o desenvolvimento de uma noção de preservação dessa 

memória. Essa ideia vinculava-se com uma noção de modernização e desenvolvimento 

em curso no país pelas instâncias de poder: “Os signatários desta, reunidos no 

Observatório Nacional para debater as questões relativas à preservação da Cultura 

Científica Nacional, considerando a necessidade de que sejam tomadas efetivas medidas 

protetoras de nossa memória histórica no campo das ciências [...]” (CARTA apud 

DOMINGUES, 2012, p. 641). 

Havia uma ideia de engajamento político e social em relação à produção científica 

no país, que era vista como um meio de superar o velho colonialismo que estava 

vinculado ao Brasil. Como dito anteriormente, a carta destinada ao CNPq propunha uma 

união de forças entre diversos cientistas e instituições com o suporte do Conselho, para 

que se adotasse uma política de recuperação e preservação de acervos científicos, de 

criação de cursos e estímulo à história da ciência, de formação de arquivos, de centros 

de documentação histórica, além de suporte para que o Grupo de Memória da 

Astronomia criasse um museu de ciência. Era a defesa de uma política de trabalho, 

apoio e incentivo à memória da ciência e sua história. Dessa forma, segundo os 

apoiadores da causa, o Brasil conseguiria se libertar do colonialismo, do atraso e dos 

vínculos que impediam o crescimento e a incorporação da ciência à cultura nacional. 

Alguns meses depois de sua criação, o Grupo Memória da Astronomia 

transformou-se no Projeto de Memória da Astronomia no Brasil e Ciências Afins, 

através de decisão do então presidente do CNPq e, em agosto de 1983, o projeto da 

criação do Museu de Astronomia e Ciências Afins foi levado à sua presidência. O seu 

desenvolvimento foi consolidado e ratificado em fins de 1984 com a criação do Núcleo 
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de Pesquisa da História das Ciências pelo Conselho, que contribuiu para o Plano 

Diretor inaugural do MAST. 

O primeiro Plano Diretor do MAST foi escrito pela historiadora Fernanda de 

Camargo Almeida Moro em 19854. Camargo Moro, também museóloga e arqueóloga, 

foi especialista em arqueologia ambiental, professora da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da antiga Faculdade de Museologia do Museu 

Histórico Nacional. Ademais, foi consultora da Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe (CEPAL) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). Ao que se refere a sua atuação em museus, ela presidiu a 

Fundação de Museus do Estado do Rio de Janeiro, foi diretora-superintendente de 

museus no mesmo estado e foi responsável por outros planos diretores, como do 

Ecomuseu da Usina de Itaipu em Foz do Iguaçu.  

Segundo o Plano Diretor5 (1985), a “[...] ideia de um Museu de Astronomia no 

Observatório vinha ao encontro com os anseios da comunidade científica e cultural do 

País, e vinha sendo desenvolvido com muito zelo no antigo Conselho Municipal de 

Proteção do Patrimônio da Cidade do Rio de Janeiro [...]” (PLANO DIRETOR, 1985, 

pp. 5-6). No documento destaca-se que a criação de um museu com esse perfil ia além 

da esfera científica, relacionando-se também aos interesses governamentais do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Diversos pontos essenciais deste Plano Diretor podem ser observados tanto na 

carta mencionada anteriormente quanto nos vídeos analisados neste texto. A divulgação 

e popularização da ciência era, e ainda é, um dos principais objetivos da instituição, 

tendo como propósito “[...] despertar vocações para a atividade de pesquisa, estimular o 

pensamento crítico e favorecer a compreensão do papel destacado da ciência e da 

tecnologia na vida social” (PLANO DIRETOR, 1985, p. 7). Essa política da instituição 

pode ser vista em ações práticas do museu, como nas atividades dos vídeos produzidos 

pela instituição no final dos anos 1980.  A ideia de popularização aparece tanto no Plano 

Diretor, quanto em textos posteriores ligados à pessoas atuantes dentro e fora da 

                                                             
4 Uma versão impressa encontra-se no acervo da Biblioteca Henrique Morize do MAST. MUSEU DE 

ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS. Plano Diretor. Rio de Janeiro, 1985 
5 De acordo com Fernanda Camargo Moro, a sua participação no plano diretor buscou “'musealizar' a 

proposta feita pelo grupo de trabalho Memória da Astronomia [...] equacionando-a de forma a tornar 

possível seu desenvolvimento futuro, [...]” (PLANO DIRETOR, 1985, p. 6). 
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instituição que refletem sobre as ações e esforços do MAST ao longo de seus trinta e 

três anos (CAZELLI, COIMBRA e VALENTE, 2015). 

 

O projeto Vozes da Ciência no Brasil no Museu 

 

O projeto Vozes da Ciência no Brasil, da Coordenação de História da Ciência e 

Tecnologia (COHCT) do MAST, iniciou-se em 2015 e apresenta uma ampla 

perspectiva de integração das áreas fins do museu. Em seu plano existem diferentes 

escopos, desde o diagnóstico dos documentos audiovisuais e sonoros que se encontram 

no museu à produção de novos documentos/materiais audiovisuais sobre ciência e 

tecnologia (C&T). Além disso, o projeto visa refletir sobre a produção da memória 

institucional dentro do MAST, em diálogo com as reflexões sobre fontes audiovisuais, 

história oral e memória.  

A primeira fase teve como objetivo fazer o diagnóstico quantitativo desse acervo 

de fontes sonoras e de imagem em movimento. Esse processo foi iniciado na 

Coordenação de Documentação e Arquivo (CODAR), seguindo para a Coordenação de 

Educação (COEDU), a Coordenação de História da Ciência e da Tecnologia (COHCT), 

a Coordenação de Museologia (COMUS), além da Biblioteca Henrique Morize e da 

direção do museu6. Além disso, foi realizada uma pesquisa online entre os 

pesquisadores, técnicos e bolsistas da instituição com o objetivo de localizar novos 

documentos vinculados à projetos da instituição7. Esse diagnóstico e a catalogação do 

acervo audiovisual do MAST poderá incentivar novos estudos e pesquisas de 

profissionais de dentro e de fora do museu, a partir dessas fontes pouco usuais para o 

campo. É um acervo da instituição que foi construído ao longo de sua existência, 

resultado de ações das diversas coordenações do museu.  

A segunda fase, ação que está em curso, busca produzir uma análise qualitativa do 

material já identificado. Optou-se por iniciar essa ação na biblioteca devido a questão de 

viabilidade, pois a maior parte das fontes estão em suporte de fitas VHS's e em discos 

DVD's. Para tanto, foi preciso montar uma sala de exibição com os aparelhos de leitura 

dos suportes em questão. Até o momento foram identificados muitos itens de compra 

                                                             
6 Foram encontrados dentro da instituição 1241 documentos audiovisuais nos locais mencionados. 
7 Esta primeira fase contou com a colaboração de Renata César de Oliveira, bolsista do Programa de 

Capacitação Institucional (2015-2018). 
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para apoio de ensino de ciência, porém foram encontrados e listados 44 itens raros8 do 

total de 700 itens9. O material possui imagens da história da formação do museu, dos 

primeiros funcionários, além dos registros das ações em divulgação de C&T. Por conta 

do contato estabelecido com a Biblioteca Henrique Morize, nos últimos meses, ocorreu 

um processo de migração de uma parcela dessas mídias de fitas VHS's para os discos 

DVD's e também para um HD externo pertencente à biblioteca. 

 

Memória e história do MAST a partir de dois vídeos produzidos nos 

primeiros anos da instituição: 1° Colônia de Férias com Artes nas Estrelas (1986) e 

O Museu Vai à Praia (1988) 

 

O ato de lembrar está inserido dentro de uma lógica coletiva. As vivências e 

assimilações dos processos moldam a memória em que o presente estabelece influência 

e auxilia na sua formação. Durante o processo de criação de uma memória coletiva, há a 

seleção do que deve ser rememorado ou esquecido, através de estratégias individuais e 

coletivas, existindo um investimento emocional dos grupos para que a memória se 

cristalize. As lembranças relacionam-se ao sentimento de pertencimento a um grupo, ao 

compartilhamento desses sentimentos e a identificação com esses (HALBWACHS, 

1990, p. 34). O material aqui destacado não seria diferente dessas premissas, pois os 

vídeos tiveram intencionalidades diferentes, sendo uma delas, de converter os olhares 

para um lugar de memória coletiva sobre o MAST.  

Os vídeos escolhidos para esta comunicação foram produzidos no final dos anos 

1980. No Brasil, a segunda metade dessa década foi marcada por diversas mudanças 

políticas e econômicas. A promulgação da Constituição de 1988, conhecida como 

Constituição Cidadã, definiu as regras para o restabelecimento da democracia no país. É 

consenso historiográfico afirmar que determinadas formas de agir e pensar fazem parte 

de contextos vividos específicos. Nesse sentido, a produção intelectual e artística da 

época foi impactada pelo desígnio do retorno à democracia e o MAST não ficou à 

margem desse propósito, pois, os vídeos a seguir, exemplificam esse momento em que 
                                                             
8 Foi classificado como item raro os VHS’s e os DVD’s que têm relação direta com o MAST, ou seja, 

produzidos na própria instituição ou reportagens que contêm imagens do museu. 
9 Durante o trabalho na biblioteca ocorrido entre a apresentação neste Simpósio e a reestruturação deste 

texto, o número de itens raros aumentou para aproximadamente 90 por conta da localização de fitas 

VHS's que não estavam catalogadas.  
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ciência e tecnologia faziam parte da agenda democrática, a partir das ações de 

popularização da ciência. Nesse período, o museu foi equipado com uma ilha de edição 

para produzir e editar vídeos sobre diversas atividades da instituição (CAZELLI, 1992).  

Algumas ações do museu ficaram encapsuladas nestas fontes audiovisuais, portanto, 

compreende-se que os vídeos 1° Colônia de Férias com Artes nas Estrelas de 1986 e O 

Museu Vai à Praia de 1988 são registros únicos das práticas realizadas pelo museu 

daquele tempo. 

A primeira fonte audiovisual analisada é o vídeo 1° Colônia de Férias com Artes 

nas Estrelas, filmado e editado em 1986. Esse filme é um registro institucional sobre a 

primeira colônia de férias ambientada dentro do museu, que apresenta personagens da 

instituição e das atividades de férias. Nas suas falas aparecem pontos importantes que 

interligam o Plano Diretor inicial a essa e outras iniciativas do período. Para os 

organizadores da colônia, o objetivo era aliar aprendizado e ludicidade, misturando 

ciência e arte para que se desenvolvesse o interesse e as habilidades das crianças sobre o 

conhecimento científico. As cenas escolhidas pelos editores do documentário focam nas 

cúpulas de observação do campus e do edifício sede do museu. As crianças e monitores 

preenchem as cenas a partir das experiências científicas reproduzidas. O filme registra 

como os idealizadores incentivavam as crianças a irem além da sala de aula 

convencional, apresentando o museu como um local potencial para produção de 

conhecimento, de divulgação, de educação e de história da ciência, como um espaço de 

aprendizagem infantil e do público em geral sobre conhecimentos científicos. 

Neste registro fílmico, o diretor Ronaldo Mourão afirma que a colônia 

corroborava com as pesquisas do museu em divulgação de C&T: “[...] A nossa pesquisa 

inclui até a pesquisa educacional. Indiretamente, quando se está fazendo uma pesquisa 

de uma colônia de férias, praticamente está se pesquisando qual o melhor processo de 

ensino. [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1986). Em depoimentos de outras 

personagens, a noção de educação como forma de desenvolver a ciência, de despertar a 

curiosidade das crianças pela astronomia e ciências afins, de entretenimento aliado ao 

conhecimento desenvolvendo as capacidades, formavam um conjunto de valores que 

retornam à memória do evento. Além disso, Benny Scrvarberg, coordenador de difusão 

do museu buscava reforçar a ideia de que a colônia mastiana era diferente das habituais, 

sendo um “[...] novo tipo de trabalho educativo, que tente romper com a estrutura 
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habitual disso que eu tô caracterizando [...] um trabalho que questiona a forma como se 

passa o conhecimento [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1986). Nesse sentido, pode-se 

pensar como um documento audiovisual tem a capacidade de ser único em relação à 

reprodução das atividades práticas e complementares, no sentido de poder acessar a 

ação idealizada nos documentos escritos, como, por exemplo, o Plano Diretor da 

instituição. Os envolvidos na atividade reconheciam a colônia de férias como uma 

forma de educar as crianças, de desenvolver o interesse pelo conhecimento científico, 

sendo parte de uma política institucional para abrir o museu para a sociedade. 

Já o vídeo O Museu Vai à Praia foi filmado e editado pela produtora DOC-

VÍDEO PRODUÇÕES LTDA em 1988. O filme é um registro do projeto que levava 

equipamentos para reproduzir experiências científicas em diversas praias do Rio de 

Janeiro durante o verão. Além de imagens do museu e da praia, há voz em off de uma 

narradora, de uma repórter e de pessoas entrevistadas, sendo uma parcela dos 

organizadores e outra do público que participou das atividades feitas pelo museu nas 

praias. As entrevistas feitas com a equipe da instituição e com a audiência em geral 

convergem para a importância do projeto em relação à transição do espaço do museu 

para a praia, permitindo que a população tenha mais acesso à cultura científica. No 

recorte feito no documentário e nas falas dos entrevistados sempre há o reforço da 

importância dessa cultura para o desenvolvimento do país, democratizando e 

popularizando o acesso à ciência. Como afirma a narradora, “Na praia há espaço para 

todos. Democraticamente, cada grupo ocupa o seu lugar ao sol [...]” (VÍDEO 

INSTITUCIONAL, 1988). 

Também neste vídeo, aparece o diretor do museu Ronaldo Mourão, afirmando que 

é necessário conhecer a função e a importância social da ciência, pois “[...] é preciso 

haver uma maior comunicação porque nós dependemos das verbas, recursos da 

sociedade para que os centros de pesquisa funcionem. E esses centros de pesquisa 

devem se preocupar com a própria sociedade [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1988). 

O assessor de comunicação Roberto Medeiros pontua o fato da presença do museu na 

praia ser uma forma de divulgação da instituição, uma maneira de estimular a ida do 

público até o campus, assim como Benny Scrvarberg apontava que o projeto fazia parte 

das atividades do MAST: “[...] de uma programação de popularização da ciência, dentro 

de uma programação de difusão ampla do conhecimento científico para amplas camadas 
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da população [...]” (VÍDEO INSTITUCIONAL, 1988). Esse era um discurso 

compartilhado por funcionários e transeuntes: a democratização do acesso à cultura 

científica, a difusão e sua popularização.  

Desta forma, em diálogo com o primeiro Plano Diretor, tais discursos demonstram 

que um dos objetivos era focar em um público heterogêneo e diverso, que poderia ser 

encontrado na praia, democratizando as formas de acesso ao conhecimento. O lugar do 

museu seria, para além de seu espaço físico, áreas democráticas da cidade e espaços 

abertos. Nestas filmagens, fica nítida a intencionalidade em registrar atividades que 

estivessem focadas na interação com o público e na divulgação de C&T. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa em história e divulgação da ciência está explicitada como fator 

importante para o crescimento do país, sendo apontada como objetivo dos vídeos e do 

Plano Diretor que originou a instituição. Nesses documentos complementares percebe-

se a concepção de que um país só é soberano quando desenvolve ciência e tecnologia 

internamente e que, para tanto, é necessário sensibilizar a sociedade para importância 

dessa área. A elaboração desses projetos no MAST ocorreu em consonância com uma 

política governamental de desenvolvimento, característica do período da república pós 

1988. Os dois projetos destacados nos vídeos foram recentemente retomados pela 

Coordenação de Educação do Museu de Astronomia e Ciências Afins. O projeto O 

Museu Vai à Praia retornou às praias no ano de 2012 de forma diferenciada de sua 

primeira fase, combinando elementos e experimentos de outras iniciativas de 

popularização da ciências feitas pela instituição. Em sua nova versão, houve uma 

tentativa de associação das atividades na praia junto ao projeto da década de 1990 

intitulado Brincando com a Ciência. Vinte três anos depois, o evento explorou menos os 

fenômenos científicos e deu ênfase ao sentido lúdico das experiências em busca de 

maior diálogo com o público (MARANDINO, MINGUES, 2015, p. 106). Este ano 

houve novamente a iniciativa de realização de uma colônia de férias mastiana. 

Diferentemente da versão de 1986 que ocorreu durante o mês de janeiro, essa aconteceu 

somente em um dia nas férias de julho, com atividades diferentes no decorrer do evento, 

nas quais incluíam experimentos e palestras, além de visitas ao prédio histórico.  
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A pertinência das iniciativas abordadas nestes vídeos e sua retomada nos dias de 

hoje permite indagar sobre até que ponto o país conseguiu ampliar a divulgação e 

popularizar, de fato, as ciências no país. Ao mesmo tempo, revela a importância de se 

conhecer e preservar acervos dessa natureza para que se possa, analisar, comparar e 

ampliar o conjunto de ações voltadas para o acesso irrestrito ciência, tecnologia e 

inovação. Nesse sentido, intentou-se apontar a relevância sobre a preservação e acesso 

de acervos audiovisuais para a história contemporânea  e, neste texto em particular, para 

a história da ciência. Ademais, a preservação desta tipologia de fonte é importante para 

a sociedade do século XXI, devido ao crescente uso de sons e imagens em movimento 

como forma de se expressar. 
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