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MEDIADOR OU INTERMEDIÁRIO? O PLANETÁRIO NA 

PERSPECTIVA DA TEORIA ATOR-REDE (TAR) 

 

Erica de Oliveira Gonçalves 

Resumo 

 

A astronomia está imersa na história da ciência e nos avanços tecnológicos. Do telescópio de 

Galileu ao gigante espacial Hubble, planetas, estrelas e galáxias integram o cotidiano de 

estudos científicos no cenário mundial em diferentes áreas de conhecimento. A partir da 

premissa de que os conteúdos de astronomia contribuem para a produção de conhecimentos e 

de que o Planetário é referência pra o desenvolvimento de práticas pedagógicas significativas 

dada a abrangência e magnitude da temática, este artigo busca apresentar os resultados finais 

obtidos na pesquisa de mestrado com professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

sobre a percepção do processo educativo no Planetário. O desenvolvimento teórico, 

metodológico e conceitual desta pesquisa têm suas bases na Teoria Ator-Rede (TAR) proposta 

por Bruno Latour (2012), tendo em vista que a TAR abrange atores humanos e não humanos 

sob o mesmo prisma de observação. As categorias de análise partem do conceitos de mediador 

– sujeito e objetos que provocam modificações e, intermediário - reproduz as ações existentes 

sem modificá-las. Os resultados do estudo indicam que estes professores, ao agirem de forma 

planejada e intencional no ensino de conteúdos de astronomia, percebem o Planetário como 

mediador. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em astronomia integram o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas 

diferentes áreas do conhecimento. A história relata que desde os tempos primórdios, a 

humanidade observava o céu e as constelações de fundo para plantio, colheita, guerras, 

localização geográfica e navegação. A astronomia, portanto, acompanha a evolução científica 

e tecnológica: do telescópio de Galileu às surpreendentes imagens do gigante Hubble, a 

dependência humana hodierna dos satélites artificiais no espaço e de tantas tecnologias 

digitais de informação e comunicação. Mesmo para aqueles que se dizem ou são enquadrados 

no conceito de exclusão digital, fazem parte deste mundo tecnológico, por exemplo, ao 

atravessar um semáforo, ao sacar dinheiro no banco ou até mesmo fazer uma compra no 

supermercado. Todas estas ações estão associadas direta ou indiretamente às tecnologias, 

sobretudo as digitais. 
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A partir desta premissa é que o presente artigo propõe a perspectiva da Teoria Ator-

Rede (TAR), proposta por Bruno Latour (2012) já que põe humanos e não humanos, sujeitos e 

objetos, artefatos tecnológicos, leis e animais sob o mesmo arcabouço de análise, sem que um 

tenha mais visibilidade que outro. Assim, o que vale para a TAR é a rede de associações que 

emergem de uma determinada situação e, portanto, é preciso investigar tudo que integra o 

fenômeno observado. 

O Planetário é um espaço privilegiado para a difusão da astronomia principalmente no 

âmbito educativo já que projeta imagens e vídeos das constelações, dos planetas, estrelas e 

galáxias, bem como a localização espacial e geográfica nos diferentes hemisférios, latitudes e 

longitudes. O Planetário, portanto, simula o céu real longe da iluminação das cidades. Trata-se 

de uma projeção com o auxílio de um sistema óptico mecânico ou digital capaz de instigar a 

busca de noções sobre posicionamento dos astros, movimento de planetas e estrelas e demais 

corpos celestes. Em consonância com os estudos de Silvia Aroca (2009) e Daniel Jacobucci 

(2006), que advogam sobre a importância de planetários, observatórios e parques da ciência, é 

possível desenvolver um ensino contextualizado de astronomia, além de permitir a realização 

de atividades educativas interdisciplinares. Rodolfo Langui (2009), pesquisador na área de 

educação, ciência e formação de professores nos esclarece que os planetários são sobretudo, 

espaços de ensino, divulgação e cultura científica, proporcionando 

apresentações e aulas práticas sobre o universo para escolas, alunos, 

professores e público, debaixo de um céu artificialmente estrelado, com 

abordagens de uma variedade de temas científicos, reproduzindo a aparência 

do céu em qualquer época do passado ou futuro, e conforme observado em 

qualquer lugar do planeta. (LANGUI, 2009, p.123-124). 

 

Diante deste cenário científico, tecnológico e digital, o Planetário foi escolhido como 

ator nesta investigação, bem como o aporte teórico e metodológico da Teoria Ator-Rede 

(TAR) por se aproximar do campo da educação. O objeto de estudos se deu especialmente por 

encontrar lacunas nos levantamentos de publicações científicas em educação, especialmente 

aquelas relativas ao ensino de astronomia na educação básica. Neste sentido, embora existam 

movimentos de incentivo aos estudos em astronomia como as Olimpíadas Brasileira de 

Astronomia e Astronáutica (OBA), e do projeto “Missão Centenário” que levou o primeiro 

astronauta brasileiro em 2006 a uma missão espacial tripulada, poucos têm sido os estudiosos 

que direcionam discutem o ensino de astronomia na educação básica. Em geral, as pesquisas 

acadêmicas se limitam a investigar o ensino de astronomia vinculado ao ensino de física nas 

graduações relacionadas às ciências exatas e/ou naturais (LANGUI, 2009) e algumas 
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desenvolvem investigações na disciplina de física do ensino médio.  

Desta forma, partimos para a investigação nesta área do conhecimento que contempla 

o ensino de astronomia, a Teoria Ator-Rede e as tecnologias digitais como forma de buscar 

respostas às inquietações e questionamentos que permeiam o universo da pesquisa: Quais 

níveis e modalidades de ensino que mais frequentam o Planetário? Qual a formação inicial e 

continuada de professores que levam suas turmas às sessões de Planetário? O que os motiva a 

levar os alunos para esta visita? Como os professores percebem esta visita: como saída de 

campo intencional e planejada, para fixar os conteúdos dados em sala ou como lazer e 

diversão? Estes professores sentem-se preparados para ministrar conteúdos na área? Como os 

professores percebem o Planetário na sua potencialidade de ensino e de tecnologia digital? 

Quais controvérsias emergem das associações e ações compostas nesta pesquisa? 

Estes questionamentos formaram a mola propulsora nas investigações e nortearam 

todo o processo da pesquisa. E neste contexto de dúvidas que delimitamos a pergunta que 

orientaram a pesquisa:  O Planetário se constitui como mediador ou como intermediário nos 

processos de ensinar e aprender conteúdos de astronomia para estudantes dos anos iniciais do 

ensino fundamental? Entendendo que, de acordo com a Teoria Ator-Rede (TAR) proposta por 

Bruno Latour (2012), mediador é o elemento humano ou não humano que promove ações e 

associações na rede e, portanto, gera aprendizado. Já o intermediário, também participa da 

ação, mas apenas transmite e reproduz as ações e associações existentes, sem trazer 

modificações cognitivas.  

Assim, partiremos para compreender os atores da pesquisa, ou melhor, os actantes, de 

acordo com a Teoria Ator-Rede (TAR) proposta por Bruno Latour (2012). Mas para isto é 

necessário no primeiro momento trazer para o diálogo os princípios e conceitos da TAR, 

seguido da apresentação do Planetário como actante e campo da pesquisa. Na sequência, 

apresentaremos os documentos oficiais da educação nacional que trazem conteúdos de 

astronomia no Ensino de Ciências e a relação deles com alguns questionamentos levantados 

sobre a visita ao Planetário e própria formação dos professores que constituem nas 

controvérsias da investigação. Dentre os conceitos definidos na TAR, as controvérsias se 

caracterizam como temas atuais que ainda não foram estabilizadas por soluções aceitas 

amplamente.  E, por fim, os principais resultados que emergem desta rede de ações e 

associações de elementos humanos e não humanos voltados para o ensino de astronomia nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 
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TEORIA ATOR-REDE: CONCEITOS E PRINCÍPIOS  

 

A Teoria Ator-Rede (TAR) tem origem nos estudos de ciência e tecnologia, 

inicialmente realizados por Bruno Latour, Michel Callon e John Law
1
. A ideia avançou em 

várias direções, no entanto a adesão à Teoria Ator-Rede se aplica principalmente nos casos em 

que não humanos podem ter papéis de atores da pesquisa e “não meras projeções simbólicas” 

(LATOUR, 2012, p.29). Nesta pesquisa compreendemos que o Planetário, os documentos 

oficiais de educação nacional, as tecnologias digitais e os professores, constituem os atores da 

investigação.  

Latour (2012) afirma que a Teoria Ator-Rede é preferencialmente utilizada em 

“situações nas quais as inovações proliferam, em que as fronteiras de grupo são incertas, em 

que o leque de entidades a considerar flutua” (id. p.31). Para ele é preciso trazer os não 

humanos ao centro do debate e seguir os atores da pesquisa na rede de associações, já que os 

não humanos também agem, influenciam e participam das ações. Desta forma, os princípios 

da TAR foram oportunos para esta pesquisa que conta com uma proposta inovadora das 

tecnologias digitais junto ao ensino de astronomia, especialmente no espaço do Planetário.  

A aproximação, comunicação e interação de humanos e não humanos traz à tona a 

discussão sobre a visão meramente instrumental dos artefatos tecnológicos, o questionamento 

das tecnologias digitais limitados a ferramentas didáticas. Neste fluxo, entendemos que para a 

TAR, o professor (humano) junto com o Planetário, as leis e outros elementos não humanos 

compartilham o mesmo papel ontológico no processo de mediação. 

Assim, o Planetário se constitui em ator, ou melhor, um actante – palavra utilizada na 

TAR para designação de um ator humano ou não humano, uma vez que ele também 

influencia, promove a intervém nos processos de ensino e de aprendizagem de astronomia. 

Por isso a escolha teórica e conceitual utilizada neste estudo busca compreender a influência 

dos actantes não humanos neste processo. O Planetário, portanto, é campo privilegiado da 

pesquisa no que tange o ensino e a aprendizagem dos conteúdos em astronomia. E com base 

na Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012) o Planetário pode ser entendido como elemento não 

humano no ensino e na aprendizagem de astronomia ora como mediador (altera o significado 

e modifica o pensamento), ora intermediário (apenas transporta informação sem, no entanto, 

modifica-la).  

E, ao tirar os humanos do centro da intencionalidade e nivelar topologicamente 

                                                           
1  Buscamos nos apropriar das obras de um dos fundadores da TAR, Bruno Latour (1994; 2012). Latour é 

francês, nascido em 1947, filósofo, antropólogo. 
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sujeitos e objetos, atores humanos e não humanos, é possível pensar associações de grupos de 

professores e Planetário agindo em rede para o ensino de astronomia. Nesta direção, é preciso 

“ir além da separação entre sujeitos autônomos e objetos inertes, passivos e obedientes, 

simples intermediários. Eles também são mediadores” (LEMOS, 2013, p.23). Ou seja, para a 

Teoria Ator-Rede são levados em conta os híbridos (LATOUR, 1994; LEMOS, 2013) 

(humanos e não humanos; sujeito e objetos) criados por contínuas mediações que produzem 

as redes e associações.  

Neste viés de processos educativos, cabe destacar que a formação ou informação não 

se dá somente em âmbito escolar, mas sim em diferentes espaços, inclusive no ciberespaço, 

compreendido como espaço digital ou ambiente de redes interconectadas de computadores 

(MARTINO, 2015).  

As tecnologias, sobretudo as digitais de informação e comunicação deslocam os 

saberes e modificam os processos cognitivos em um movimento contínuo que avança com a 

revolução científica e tecnológica na sociedade. No entanto, não é a quantidade de máquinas 

inovadoras que constitui esta mudança cultural e cognitiva, mas sim, “um novo modo de 

relação entre os processos simbólicos” (MARTIN-BARBERO, 2014, p.79) em que o 

desenvolvimento econômico, social e político está associado às inovações, criatividades e 

invenções científicas e tecnológicas. 

No entanto, é preciso estar atento que o acesso a este vasto universo de informação no 

ciberespaço não significa o auto letramento, é necessário antes de tudo transformar estas 

informações em conhecimento e por isso a importância do professor ao ser mediador neste 

processo de ensino e de aprendizagem. Assim, evidencia-se a necessidade de estudar de forma 

ampla e conectada os humanos – neste caso, os professores, e os não humanos, que 

constituem toda esta rede de relações e associações que permeiam o processo educativo como 

o Planetário, como já vimos, e agora um dos documentos oficiais da educação nacional que 

abordam os conteúdos de astronomia para o ensino fundamental. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO DE 

ASTRONOMIA 

 

Os conteúdos de astronomia despertam curiosidade e fascínio desde a mais tenra idade 

e está disponível nas diferentes mídias: jornais, revistas, sites da internet, aplicativos, 

programas de computador e ainda no senso comum. No que diz respeito aos documentos 

oficiais da educação, os conteúdos de astronomia estão presentes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). Este documento tem como objetivo orientar os educadores nos 
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encaminhamentos de atividades e avaliações nos diversos campos dos saberes e níveis de 

ensino da educação básica e portanto a necessidade de investiga-lo como ator/actante neste 

processo de ensino e de aprendizagem especialmente dos conteúdos de astronomia. Para isto, 

destacaremos as principais referências deste documento quanto aos conteúdos de astronomia 

presentes. 

Nos objetivos dos PCN do 1º e 2º ciclo do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) da 

disciplina de Ciências Naturais tem-se a orientação que o aluno deve compreender “a natureza 

como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do 

mundo que vive”, além de “saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, 

matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida” (BRASIL/PCN, 1997, p. 

31). Estes objetivos permeiam o universo da astronomia no que tange os conceitos de espaço, 

de tempo e de natureza, conforme verificamos no seguinte extrato relativo ao conteúdo de 

Ciências Naturais nos primeiros ciclos do Ensino Fundamental: 

A grande variedade de conteúdos teóricos das disciplinas científicas, como a 

Astronomia, a Biologia, a Física, as Geociências e a Química, assim como 

dos conhecimentos tecnológicos, deve ser considerada pelo professor em 

seu planejamento. A compreensão integrada dos fenômenos naturais, uma 

perspectiva interdisciplinar, depende do estabelecimento de vínculos 

conceituais entre as diferentes ciências. Os conceitos de energia, matéria, 

espaço, tempo, transformação, sistema, equilíbrio, variação, ciclo, fluxo, 

relação, interação e vida estão presentes em diferentes campos e ciências, 

com significados particulares ou comuns, mas sempre contribuindo para 

conceituações gerais. Por isso, adotou-se como segundo referencial esse 

conjunto de conceitos centrais, para compreender os fenômenos naturais e 

os conhecimentos tecnológicos em mútua relação. (BRASIL/PCN, 1997, 

p. 31 – grifo nosso) 

Direcionado ao primeiro ciclo, outro objetivo definido no documento aponta para a 

necessidade do aluno ser capaz de “estabelecer relações entre características e 

comportamentos dos seres vivos e condições do ambiente em que vivem, valorizando a 

diversidade da vida” (BRASIL/PCN, 1997, p.46). Neste sentido, ao conhecer seres vivos e o 

ambiente em que vivem, também estamos tratando de temas relacionados à astronomia. Nos 

PCN do segundo ciclo, o aluno é estimulado a fazer associações, comparar, identificar, 

discutir sobre o ser humano e o nosso planeta e o próprio Universo. Ao conhecer e construir a 

noção de tempo com base nas estações do ano e na sequência de dias e noites, o aluno tem as 

primeiras aproximações da astronomia com o conteúdo de ensino de Ciências.  

No entanto, é preciso reconhecer que embora os conteúdos de astronomia estejam 

presentes nos PCN para os primeiros ciclos, eles não se fazem de forma clara ou específica, 

sendo mais da percepção e interpretação docente que da própria obrigatoriedade de ensino.  
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Importante ressaltar também que o texto dos PCN do ensino de ciências dos ciclos 

finais descreve que, embora o eixo Terra e Universo esteja presente somente “a partir do 

terceiro ciclo por motivos circunstanciais [...] esse eixo poderia estar presente nos dois 

primeiros” ciclos (PCN, 1997, pág.36). O termo “poderia”, no entanto, não assegura de forma 

consistente que tal tema deva ser trabalhado nos anos iniciais, se constituindo em uma 

temática opcional para as instituições e/ou os professores. 

Se o ensino de conteúdos de astronomia é entendido como um fator opcional para os 

PCN, por outro lado verificamos um crescimento significativo do número de professores que 

buscam alternativas de ensino e de aprendizagem da astronomia, incluindo crescentes visitas 

aos espaços científicos e culturais como feiras e olimpíadas (BRASIL/MCT, 2010).  

Assim, constitui-se a primeira controvérsia que emerge da pesquisa. Quais os motivos 

que levam os professores, sobretudo dos anos iniciais, a buscar espaços científicos de 

divulgação da ciência, tais como Planetários, Observatórios e Museus de Ciência se não há 

uma obrigatoriedade de ensino de conteúdos e astronomia prevista por um dos principais 

documentos norteadores da educação, a saber, os Parâmetros Curriculares Nacionais?   

Partindo da análise documental e do levantamento de informações e referências ao 

longo do desenvolvimento da pesquisa, Bartelmebs (2012) defende que se trata de uma 

motivação pessoal do professor, que o impulsiona para o ensino de conteúdos de astronomia. 

Outro indicativo para esta resposta pode estar nas políticas públicas atuais que se voltam à 

esta área do conhecimento, como, por exemplo, a Missão Centenário, ao mandar o primeiro 

brasileiro ao espaço em 2006 - o engenheiro Marcos Pontes em uma missão científica junto a 

outros astronautas. 

As Olimpíadas Brasileiras de Astronomia (OBA) se constituem em outro evento que 

tem contribuído para o aumento do interesse nesta área de conhecimento. Trata-se de um 

evento que acontece anualmente e é aberto à participação de escolas públicas e privadas do 

país. As ações acontecem em diferentes estágios de aprendizagem, podendo se inscrever 

alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. A 

regulamentação do evento propõe quatro níveis de provas. Entre os conteúdos das provas 

estão: pontos cardeais, esfericidade da Terra, movimentos aparentes do céu, movimentos da 

Terra, reconhecimento de constelações, Sistema Solar e corpos celestes. Ou seja, há a 

necessidade de abordagem dos conteúdos de astronomia, principalmente para as escolas que 

querem participar deste evento e, portanto, mobiliza professores e alunos na busca de 

informações nesta área de conhecimento. 

De acordo com dados fornecidos pela Agência Espacial Brasileira (AEB) do 
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) estes dois eventos, a Missão Centenário 

e a OBA foram responsáveis por um incremento do interesse de estudantes sobre a 

astronomia. 

Porém, não se encerra aqui a controvérsia estabelecida anteriormente, sobre a busca 

dos professores aos ambientes de divulgação de ciência, especialmente de astronomia, mesmo 

sem a obrigatoriedade de ensino segundo os documentos oficiais da educação nacional para os 

anos iniciais do ensino fundamental. No caso do ensino de astronomia se, de um lado temos 

incentivos governamentais para o desenvolvimento de estudos e pesquisas em astronomia 

como apresentamos anteriormente, de outro, temos profissionais da educação básica 

fundamental com dificuldades em lecionar conteúdos referentes ao tema proposto (LANGUI, 

2009).  

Ademais, os autores Langui e Nardi (2013, 2009) afirmam que não há formação inicial 

para os professores de pedagogia no que tange o ensino de astronomia. Rodolfo Langui, 

(2009, p.23) sustenta que “o ensino da astronomia é incipiente, muito pouco ou quase nada é 

ensinado nas escolas”. Para este pesquisador os professores se sentem inseguros a ministrar os 

conteúdos justamente por falta de domínio dos conceitos básicos de astronomia. Com isso, há 

“sensação de incapacidade e insegurança ao se trabalhar com o tema, respostas insatisfatórias 

para os alunos, falta de sugestões de contextualização” (id, p.103).   

Para isto, foi preciso alargar o percurso de pesquisa e desencadear novas controvérsias 

seguindo os atores/actantes no percurso metodológico que integra o campo da investigação, o 

Planetário. Mas o que o Planetário pode nos oferecer para compreendermos as controvérsias 

instaladas no âmbito educacional, especialmente no que diz respeito ao ensino e aprendizado 

de conteúdos de astronomia para os anos iniciais do ensino fundamental? E como a TAR pode 

nos auxiliar a compreender esta controvérsia? 

A partir dessas informações e questionamentos é que buscamos investigar, via 

questionário aos professores que visitaram o Planetário com suas respectivas turmas, quais 

desdobramentos das controvérsias emergiram do cruzamento dos dados entre a análise dos 

PCN e do próprio questionário. 

 

CONTROVÉRSIAS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Um dos resultados da análise dos questionários aponta que os professores que mais 

visitam o Planetário foram os professores e alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

seguido dos Anos Finais e Ensino Médio. Portanto, a controvérsia se torna ainda mais 
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interessante e significativa já que se partirmos do pressuposto denunciado por Langui (2009) 

de que não há formação inicial e/ou continuada para os cursos de Pedagogia no que diz 

respeito aos conteúdos de astronomia, o que motivam os profissionais deste nível de ensino 

(anos iniciais) frequentar o Planetário? 

De posse do resultado, mais da metade dos professores assinalou que o objetivo de ir 

ao Planetário é realizar uma saída de campo com os alunos. Ou seja, em consonância com ao 

dados explicitados na pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, mesmo que a saída de 

campo não tenha uma obrigação direta com o ensino e a aprendizagem de conteúdos de 

astronomia, o Planetário se torna providencial para este tipo de ensino. Já que, segundo 

Langui e Nardi (2013, p.7) “mesmo o pouco que é previsto por nosso sistema, não consegue 

ser entendido e ministrado em sala de aula por grande parte dos professores, por não terem 

recebido treinamento necessário em sua formação inicial”.  

A partir da análise do questionário, identificamos que os professores que vão ao 

Planetário o consideraram como espaço de ensino e aprendizagem mesmo aqueles que 

justificam esta atividade como saída de campo, sem a finalidade específica de ensino de 

conteúdos de astronomia. Ou seja, a própria saída de campo pode ser entendida como 

controvérsia no sentido defendido por Latour (2012), como temas que estão em evidência e 

ainda não formam uma solução amplamente aceita. Ora, os professores podem levar seus 

alunos tanto para uma saída de campo sem a obrigatoriedade de ensinar conteúdos 

relacionados à astronomia, como podem ensinar a astronomia e levá-los como 

complementação dos conteúdos ensinados. E, em ambas as situações, os alunos estão 

expostos ao ensino e à aprendizagem de conceitos da astronomia. 

Os dados também apontaram que estes professores são constantemente questionados 

pelos alunos sobre informações recentes sobre astronomia e astronáutica que não são tratados 

nos livros didáticos. Tais fatores contribuem para indicar uma nova situação pedagógica: para 

os professores que levam seus alunos ao Planetário com a justificativa de “saída de campo” 

também relatam que têm dificuldades para o ensino de astronomia para as crianças. Assim, 

podemos aferir, que o Planetário age como mediador no ensino de conteúdos de astronomia, 

ou seja, o Planetário realiza a ação que promove modificação cognitiva e aprendizado.  

Linhares (2011) em sua pesquisa sobre os objetivos de professores que realizam visitas 

escolares a um observatório, explica que os professores consideram esses espaços (Planetários 

e Observatórios) como espaço de ensino e divulgação da astronomia. Para ele, 

Visita escolar [saída de campo] é um recurso utilizado pelos professores para 

programar uma atividade curricular intencionalmente planejada, servindo 
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para desenvolver e complementar conteúdos curriculares, medicante saídas 

direcionadas para ambientes externos do espaço físico da escola ou da sala 

de aula. São, portanto, atividades educativas de cunho pedagógico, e não 

necessariamente contidas no plano de curso. (LINHARES, 2011, p.149) 

 

Ou seja, ao considerar a saída de campo como uma atividade educativa de cunho 

pedagógico que precisa ser planejada e ter objetivos, assim como Linhares (2011), 

entendemos que de certa forma os estudos em astronomia fazem parte do currículo oculto, 

mesmo que não esteja descrito no Planejamento anual destes professores.  

A grande maioria dos professores respondeu que a visita ao Planetário complementa as 

aulas no que diz respeito aos conteúdos de astronomia. Uma informação bastante animadora 

já que percebemos, segundo Kantor (2012) a paulatina exclusão das astronomia dos currículos 

escolares, situando-se em disciplinas como geografia e ciências no ensino fundamental. Outra 

pesquisa (LIMA, 2010), alerta que a obrigatoriedade da astronomia na disciplina de física 

apenas no último ano do ensino fundamental prejudica a motivação e o entendimento para o 

ensino médio e defende que estes conteúdos devem ser ministrados ao longo de todo o ensino 

fundamental, mantendo uma continuidade e revisão dos conceitos relacionados à temática. 

No questionário aplicado, a questão sobre a motivação do professor em levar seus 

alunos no Planetário, dentre as opções apresentavas, havia a opção “outro” (motivo) a qual 

possibilitava ao professor acrescentar algum motivo não elencado nas opções anteriores, 

deixando a resposta aberta ao professor.  

Verificamos que grande parte das afirmações indicam a curiosidade e o interesse dos 

alunos pelo conteúdo. Diferentes pesquisadores do ensino de astronomia defendem a temática 

como conteúdo de fascínio da humanidade (BARTELMEBS, 2012; LANGUI,2009; 

KANTOR,2012). Assim também é com as crianças. Quantas dúvidas permeiam a imaginação 

delas? E o encantamento e os sonhos de serem astronautas para explorar o Universo? Todos 

estes elementos parecem remeter ao interesse e à curiosidade para o aprendizado em 

astronomia e por isso tornam as disciplinas mais interessantes e motivadoras.  

Identificamos que a maioria dos professores, mais da metade, declara que a área da 

astronomia não fez parte do currículo durante sua formação inicial (graduação), tanto nos 

anos iniciais quanto nos outros níveis de ensino. Bartelmebs (2012), pesquisadora que buscou 

compreender o ensino de astronomia nos anos iniciais do ensino fundamental, defendeu que o 

ensino de astronomia é uma opção particular dos professores já que não está assegurado nos 

documentos oficiais, apesar dos PCN levar em conta os conhecimentos atuais na área. O 

estudo ainda mostra que a experiência anterior dos professores com a temática influencia esta 
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escolha.  

O Planetário age, desta forma, mais uma vez como mediador, segundo a TAR, já que 

ele auxilia os professores no ensino de astronomia. E o professor participa desta 

transformação. É uma associação. Uma formação de grupos entre os actantes humanos 

(professor e alunos) e actantes não humanos (leis, documentos e Planetário).  

O Planetário, portanto, faz parte de uma rede heterogênea em que todos os que estão 

nela associados são alterados e modificados. Ou seja, o fenômeno da aprendizagem ou da 

mediação, se pensarmos na Teoria Ator-Rede, é o próprio efeito desta rede que emerge 

continuamente no movimento das associações e agrupamentos entre elementos humanos e não 

humanos. Desta forma, como aponta Batista; Coutinho; Silva (2013, p.6), “qualquer mudança 

pode ser entendida como aprendizagem, tais como, uma nova ideia, mudança no 

comportamento, inovação, transformação ou uma nova habilidade”.  

Em resumo, o instrumento de coleta de dados via questionário nos proporcionou 

alguns resultados interessantes, como a identificação de controvérsias as quais serão listadas a 

seguir: 

 os que mais visitam o Planetário são os professores e alunos dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. O predomínio das visitas é para o segundo, quarto e 

quinto ano. A controvérsia reside no fato que não existe uma obrigatoriedade 

explicita nos documentos oficiais com relação ao ensino de astronomia neste 

nível de ensino. E mais, os professores dos anos iniciais também não tiveram 

formações, tanto inicial como continuada, que os capacitasse a ministrar os 

conteúdos de astronomia. Embora os PCN não prescrevam o ensino de 

astronomia nesta fase de escolarização, estes sujeitos frequentam, com seus 

alunos, o Planetário de forma mais intensa do que seus colegas dos anos finais 

e do ensino médio, os quais recebem formação na área e têm a prescrição do 

ensino nos PCN.  

 O Planetário se apresenta como espaço de ensino e aprendizagem, mesmo para 

os professores que justificam sua frequência com seus alunos apenas como 

uma saída de campo, sem a finalidade específica de ensino de conteúdos de 

astronomia. 

Por fim, verificamos que os professores das series inicias alternam, por vezes, o ensino 

de astronomia com o próprio Planetário em associações híbridas de humanos e não humanos. 

Neste sentido, podemos indicar que o Planetário, na perspectiva da TAR é mediador, tanto 
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quando a intencionalidade do professor é a saída de campo, quanto o objetivo é a 

complementação do ensino de astronomia.  

Outro resultado relevante é relativo ao professor, que em algumas situações pode ser 

concebido como intermediário nos processos de ensino e de aprendizagem. Se o professor não 

desenvolver os conteúdos de astronomia, se ele apenas levar seus alunos ao Planetário e não 

participar ou não fizer qualquer comentário a respeito das informações, conceitos e mediações 

recebidas, neste caso, é o próprio Planetário o responsável pelas mediações e modificações 

nos processos de ensino e de aprendizagem e o professor pode ser considerado como 

intermediário – aquele que apenas transporta, sem modificar as associações/aprendizagens, ao 

cessar o movimento de aprendizagem do conteúdo de astronomia. 

Neste sentido, podemos perceber que a TAR pode abrir novas possibilidades de 

análise e de compreensão das ações educativas, uma vez que coloca no mesmo patamar 

topológico os actantes humanos e os actantes não humanos, a saber, Planetário, documentos 

oficiais da educação nacional e professores, sem uma hierarquia ou supremacia entre eles.  

Assim, tanto o professor como o Planetário têm o mesmo status ontológico no processo de 

mediação, ora é o Planetário o mediador deste processo e o professor o intermediário, ora 

estas funções de invertem, ora elas se complementam. 
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