
História da Astronomia e avanços
tecnológicos proporcionados pela

astronomia

E X P L O R A N D O  O  U N I V E R S O :  D O S  Q U A R K S  A O S  Q U A S A R E S

P r o f a  D a n i e l a  B .  P a v a n i



Iniciaremos trazendo alguns exemplos dos primeiros registros do céu por civilizações
ancestrais, destacando aquelas que influenciaram  a forma como estabelecemos o que
hoje denominamos de Ciência Astronômica, ou Astronomia, chegando até um
momento definidor para o estudo e compreensão do Universo: o uso de telescópios;
 
 Num segundo momento serão apresentados exemplos da contribuição da Astronomia
para o desenvolvimento tecnológico e humano;
 
Seguiremos nossa aula  discutindo os impactos das C&T para o desenvolvimento dos
países e como a Astronomia e a Ciência contribuem para as nações;
 
Encerremos nossa aula trazendo exemplos de como e onde se dá a atuação e
colaboração de pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que utilizam observações
obtidas a partir de telescópios localizados em Terra ou no Espaço.

A aula de hoje foi construída a partir de um dos inúmeros recortes possíveis do tema:

Vídeos e simuações estão imersas na apresentação.

 

O que veremos:



ASSIM NA TERRA COMO
NO CÉU...

Ao longo da História, os humanos olharam para o

céu para navegar pelos vastos oceanos, para

decidir quando plantar suas colheitas e, podemos

imaginar, para responder a perguntas sobre de

onde viemos e como chegamos aqui.



"A simples observação da sombra de uma vara vertical pode
ter sido responsável pelo surgimento das categorias mentais
de espaço e tempo – e da relação entre elas. As observações
astronômicas também teriam fomentado o desenvolvimento

de civilizações inteiras e de outras ciências. Na medida em
que se explora o mundo lá fora, o seu espaço interno [a mente

também cresce”

 
Augusto Damineli (IAG/USP) 

 

 
“Observações dos céus foram essenciais para a

humanidade”



É a datação de

registros de eventos

lunares mais antigo,

pertencente a Cultura

Aurignacian (cultura

material do Paleolítico

Superior) distribuída

nas regiões atuais da

França e Alemanhaa.

32 MIL AC

Escavações de um campo no Castelo de Crathes

encontraram uma série de 12 poços que parecem imitar

as fases da lua e rastrear os meses lunares

O alinhamento do poço também se alinha ao nascer do

sol do meio do inverno para fornecer aos caçadores-

coletores uma "correção astronômica" anual para

acompanhar melhor a passagem do tempo e as

mudanças das estações.Este pode ser o mais antigo

calendaŕio lunar

.

 

10 MIL AC

Astronomia
Primeiros registros e algumas descobertas - Lua e suas Fases, Sol.

https://sservi.nasa.gov/articles/oldest
-lunar-calendars/

Inserir um phttps://archaeology.co.uk/articles/news/mesolithic-timelords-a-
monumental-hunter-gatherer-calendar-at-warren-field-scotland.htmouquinho de texto

5  M I L  A C

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel


Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e

Saturno foram identificados por antigos

astrônomos babilônicos.

Aristarco de Samos (310 a 230 a.C) e,

mais tarde,  no Nicolau Copérnico (De

Revolutionibus Orbium Coelestium,

1543) os colocaram orbitando o Sol

No 1ª milênio Babilônicos descrevem

série de Sarros

2º MILÊNIO A.C. 

2 MIL AC 3 MIL- 60 AC 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_Revolutionibus_Orbium_Coelestium


 

 

 Galileo descobriu as luas galileanas. No final de 1609, Júpiter estava em

oposição e era o objeto mais brilhante do céu noturno, depois da Lua.

Galileu estava então terminando suas observações da Lua e voltou sua

atenção para Júpiter.

Nos dias 7 e 8 de janeiro de 1610,  notou perto de Júpiter três pequenos

pontos brilhantes, que mudavam de posição de uma noite para outra.

Galileu viu Io e Europa como um único ponto de luz em 7 de janeiro de

1610; eles foram vistos como corpos separados na noite seguinte. 

Outros corpos orbitando outro planeta que não a Terra, auxiliaram a colocar

em cheque o Sistema Geocêntrico.

1609

 Quando Copérnico afirmou que a Terra não era o
centro do Universo e Galileu utilizou  as observações
com telescópio para apoiar suas ideias acerca do
Sistema Solar,  uma revolução foi desencadeada.

A simulação acima inicia com o Sistema

Geocêntrico, em seguida mostra o

Sistema proposto por Ticho Brae e, ao

final, mostra como Galileu observou as

fases da Lua e como deveria ter

observado, caso a Terra fosse o centro

do Sistema Solar, e não o Sol.  

 



 

 

 

Em 1611, Galileu começou suas observaçoes

do Sol (o que ele fazia por projeção), notando a

existência de regiões escuras que pareciam se

mover em sua superfície.  Essas manchas

também foram observadas

independentemente, ao mesmo tempo que

Galileu,  por Thomas Harriot, por Johann

Fabricius e por Christoph Scheiner.

1611

Animação dos desenhos de Galileu fruto das

observações do Sol e o que hoje denominamos 

 mancha solares. Esta observação nos leva a

concluir que o Sol não é um corpo rígido devido à 

 velocidade de rotação  distinta das manchas

localizadas na regiao equatorial e polar. 

 



Herschel relatou pela

primeira vez a descoberta

de Urano em 26 de abril de

1781, inicialmente

acreditando que fosse um

cometa.

1781

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_discovery_of_Solar_System_planets_and_their_moons#cite_note-Sachs_1974-7

Johann Gottfried Galle foi um

astrônomo alemão  que, em 23 de

setembro de 1846, foi a primeira

pessoa a ver o planeta Netuno e saber o

que estava olhando.  Urbain Le Verrier

havia previsto a existência e posição de

Netuno, e enviou as coordenadas para

Galle.

1846

Galle encontrou Netuno na mesma noite em
que recebeu a carta de Le Verrier, na 1° da
posição prevista. A descoberta de Netuno é

amplamente considerada como uma validação
dramática da mecânica celeste e é um dos

momentos mais notáveis   da ciência do século
XIX.

Os Princípios Matemáticos

da Filosofia Natural foram

publicados em 5 de julho de

1687

1687

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel


Para sua reflexão

 

OS ACONTECIMENTOS APRESENTADOS SÃO UM
RECORTE QUE DESTACA FORMAS DE CONHECER

DE POVOS QUE SE DESENVOLVERAM NA ÁFRICA,
NA ANTIGA MESOPOTÂMIA E  GRÉCIA ,  E

CONSTITUEM A PRINCIPAL INFLUÊNCIA NA
CONSTITUIÇÃO DOS POVOS DA CHAMADA EUROPA

OCIDENTAL.  NOS DIFERENTES CONTINENTE E  EM
DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS  E/OU CIV IL IZAÇÕES

VAMOS ENCONTRAR DIFERENTES MANEIRAS DE
CONHECER A NATUREZA E  PRODUZIR

CONHECIMENTO E  TECNOLOGIA .



Assista aqui um pequeno trecho de um programa de planetário, resultado de uma pesquisa antropológica e
arqueastronômica sobre os Maias, povo originário da atual América Central e America do Sul.



A astronomia sempre teve um impacto

significativo em nossa visão de mundo. As

primeiras culturas, nos diferentes continentes,

identificavam objetos celestes com os deuses e

consideravam seus movimentos pelo céu como

profecias do que estava por vir. Ou ainda como

registro do que é socialmente aceito ou não. Na

Ciência Astronômica e em muitas culturas, há

ainda  indícios destas relações. Tomemos, por

exemplo, os nomes das constelações:

Andrômeda, a donzela acorrentada da mitologia

grega, ou Perseu, o semideus que a salvou. 

No céu?

https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%B4meda_(constela%C3%A7%C3%A3o)



Ou ainda o Homem Velho (Tuya, em Gurani), que

representa um homem cuja esposa estava

interessada no seu irmão. Para ficar com o cunhado,

a esposa matou o marido, cortando-lhe a perna. Os

deuses ficaram com pena do marido e o

transformaram em uma constelação. 

No céu?



CARL SAGAN
09/11/1934 - 20/12/1996

Carl Edward Sagan foi um cientista,
físico, biólogo, astrônomo,
astrofísico, cosmólogo, escritor,
divulgador científico e ativista
norte-americano. Sagan é autor de
mais de 600 publicações científicas
e também de mais de vinte livros
de ciência e ficção científica.
(Wikipédia)

Assista ao lado um pequeno vídeo
em que Sagan explica como teve a
ideia e qual o significado pare ele
da hoje icônica foto da Terra tirada
pela Voyager, quando passava por
Saturno,

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan


POERIA DAS ESTRELAS

CONEXÃO
A descoberta de que os elementos básicos que encontramos nas

estrelas, e o gás e a poeira ao seu redor, são os mesmos elementos

que compõem nossos corpos, aprofundou ainda mais a conexão entre

nós e o cosmos.

INSPIRAÇÃO
Essa conexão toca nossas vidas, e a admiração que ela inspira talvez

seja a razão pela qual as belas imagens que a astronomia nos fornece

são tão populares na cultura de hoje.



SEGUIMOS PERGUNTANDO

COMEÇO

Quando e porque

tudo começou?

IMPORTÂNCIA

Quão único é o

Universo?

DESTINO

Qual é o destino

do Universo?

Qual o nosso papel?



Perseguir essas perguntas é uma parte

fundamental do ser humano, mas no

mundo de hoje tornou-se cada vez mais

importante ser capaz de justificar a busca

das respostas.

 “Preservar o conhecimento é fácil. A transferência de conhecimento também é fácil.
Mas fazer novos conhecimentos não é fácil nem lucrativo no curto prazo. A pesquisa
fundamental (pesquisa básica) se mostra lucrativa a longo prazo e, tão importante
quanto, é uma força que enriquece a cultura de qualquer sociedade com razão e

verdade básica”.
- Ahmed Zewali, ganhador do Prêmio Nobel de Química (1999).



PESQUISA BÁSICA
Embora vivamos em um mundo que enfrenta muitos problemas
imediatos de fome, pobreza, energia e aquecimento global,
argumentamos que a astronomia tem benefícios de longo prazo
que são igualmente importantes para uma sociedade civilizada.

EDUCAÇÃO

CIENTÍFICA
PESQUISA TECNOLOGIA

 
Investir neste três aspectos traz um grande retorno – não apenas econômico, mas cultural e
indireto para a população em geral – e tem ajudado os países a enfrentar e superar crises. 

Sobre a Astronomia:

“Em suma, a astronomia tem sido uma pedra angular do progresso tecnológico ao longo da
história, tem muito a contribuir no futuro e oferece a todos os seres humanos um sentido
fundamental de nosso lugar em um universo inimaginavelmente vasto e excitante.” Finley (2013)



OLHAI PRO CÉU

A ASTRONOMIA E ÁREAS AFINS ESTÃO NA VANGUARDA DA

CIÊNCIA E TECNOLOGIA;  RESPONDENDO A PERGUNTAS

FUNDAMENTAIS E IMPULSIONANDO A INOVAÇÃO.

Embora a “pesquisa de céu azul” como a astronomia
raramente contribua diretamente com resultados
tangíveis em uma escala de tempo curta, a busca dessa
pesquisa requer tecnologia e métodos de ponta que
possam fazer a diferença em uma escala de tempo
maior, por meio de sua aplicação mais ampla.



UMA GRANDE QUANTIDADE DE

EXEMPLOS MOSTRAM COMO O

ESTUDO DA ASTRONOMIA

CONTRIBUI PARA A TECNOLOGIA,

ECONOMIA E SOCIEDADE AO

PRESSIONAR CONSTANTEMENTE

POR INSTRUMENTOS, PROCESSOS E

SOFTWARE QUE ESTÃO ALÉM DE

NOSSAS CAPACIDADES ATUAIS.



Embora o estudo da
astronomia tenha
proporcionado uma riqueza
de ganhos tangíveis,
monetários e tecnológicos,
talvez o aspecto mais
importante da astronomia
não seja de medida
econômica. A astronomia
revolucionou e continua a
revolucionar nosso
pensamento em escala
mundial. 



NO PASSADO, A ASTRONOMIA ERA

USADA PARA MEDIR O TEMPO,

MARCAR AS ESTAÇÕES E NAVEGAR

PELOS VASTOS OCEANOS. COMO UMA

DAS CIÊNCIAS MAIS ANTIGAS, A

ASTRONOMIA FAZ PARTE DA HISTÓRIA

E DAS RAÍZES DE TODAS AS

CULTURAS. INSPIRA-NOS COM BELAS

IMAGENS E PROMETE RESPOSTAS ÀS

GRANDES QUESTÕES.



O ESTUDO DA ASTRONOMIA ATUA

COMO UMA JANELA PARA O IMENSO

TAMANHO E COMPLEXIDADE DO

ESPAÇO, COLOCANDO A TERRA EM

PERSPECTIVA E PROMOVENDO A

CIDADANIA GLOBAL E O ORGULHO EM

NOSSO PLANETA NATAL.



Este fragmentos da série Cosmos no auxilia a colocar a vida na Terra em perspectiva com a
história do Universo



Para sua reflexão

 

AVANÇOS
TECNOLÓGICOS



Em 2009, Willard S. Boyle e George E. Smith receberam o Prêmio

Nobel de Física pelo desenvolvimento um dispositivo que seria

amplamente utilizado na indústria. Os sensores para captura de

imagens desenvolvidos para imagens astronômicas, conhecidos

como Charge Coupled Devices (CCDs), foram usados   pela

primeira vez na astronomia em 1976. Em poucos anos, eles

substituíram o filme não apenas em telescópios, mas também em

câmeras pessoais de muitas pessoas, webcams e telefones.

 

DA ASTRONOMIA A
INDÚSTRIA



Desde o desenvolvimento de telescópios espaciais, a aquisição de

informações para defesa mudou do uso de técnicas terrestres para técnicas

aéreas e espaciais. Os satélites de defesa são essencialmente telescópios

apontados para a Terra e requerem tecnologia e hardware idênticos aos

utilizados nos seus homólogos astronómicos. Além disso, o processamento

de imagens de satélite usa o mesmo software e processos das imagens

astronômicas. Os satélites do Sistema de Posicionamento Global (GPS)

dependem de objetos astronômicos, como quasares e galáxias distantes,

para determinar posições precisas.

DA ASTRONOMIA AO SETOR
AEROESPACIAL

 



A tecnologia projetada para obter imagens de raios-X em

telescópios de raios-X - que devem ser projetados de forma

diferente dos telescópios de luz visível - agora é usada para

monitorar a fusão de plasma. Se a fusão – onde dois núcleos

atômicos leves se fundem para formar um núcleo mais pesado –

se tornasse possível de controlar, poderia ser a resposta para

uma energia segura e limpa.

 

DA ASTRONOMIA AO SETOR
DE ENERGIA

 



Os astrônomos lutam constantemente para ver objetos cada vez

mais escuros e mais distantes. A medicina luta com questões

semelhantes: ver coisas que estão obscurecidas dentro do corpo

humano. Ambas as disciplinas requerem imagens de alta

resolução, precisas e detalhadas. Talvez o exemplo mais notável

de transferência de conhecimento entre esses dois estudos seja

a técnica de síntese de abertura, desenvolvida pelo

radioastrônomo e Prêmio Nobel Martin Ryle (Royal Swedish

Academy of Sciences, 1974). Essa tecnologia é usada em

tomografia computadorizada (também conhecida como CT ou

CAT scanners), ressonância magnética (MRIs), tomografia por

emissão de pósitrons (PET) e muitas outras ferramentas de

imagem médica.

ASTRONOMIA E  MEDICINA
 



Há muitas coisas que as pessoas encontram diariamente que

foram derivadas de tecnologias astronômicas. Talvez a invenção

derivada da astronomia mais comumente usada seja a rede local

sem fio (WLAN). A tecnologia do observatório de raios X também

é usada nas atuais esteiras de bagagem de raios X nos

aeroportos. Nos aeroportos, um cromatógrafo a gás - para

separar e analisar compostos - projetado para uma missão a

Marte é usado para examinar a bagagem em busca de drogas e

explosivos. Um espectrômetro de raios gama originalmente

usado para analisar o solo lunar agora é usado como uma

maneira não invasiva de investigar o enfraquecimento estrutural

de edifícios históricos ou olhar por trás de mosaicos frágeis,

como na Basílica de São Marcos em Veneza.

ASTRONOMIA NO DIA A  DIA
 



Mais sutil do que essas contribuições para a

tecnologia é a contribuição que a astronomia

deu à nossa visão do tempo. Os primeiros

calendários eram baseados no movimento da

Lua e até a forma como definimos um segundo

se deve à astronomia. O relógio atômico,

desenvolvido em 1955, foi calibrado usando

uma antiga escala de tempo astronômica

padrão adotada pela IAU em 1952. Isso levou à

redefinição internacionalmente acordada do

segundo (Markowitz et al., 1958).
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TEMPO



Todos esses são exemplos muito

tangíveis do efeito que a astronomia teve

em nossas vidas cotidianas, mas a

astronomia também desempenha um

papel importante em nossa cultura. São

inúmeros exemplos na literatura, cinema,

séries, na cultura pop.  Existem muitos

livros e revistas sobre astronomia para

não astrônomos. Por exemplo, a série de

televisão de Carl Sagan, Cosmos: A

Personal Voyage, lançada na décadas de

80, foi assistida em mais de 60 países por

mais de 500 milhões de pessoas e

inspirou gerações de pesquisadores (as)

astrônomos(as) amadores e divulgadores

(as) científicas.  Atualmente conta com

uma nova versão, lançada em 2014.





As conquistas científicas e tecnológicas dão

uma grande vantagem competitiva a qualquer

nação. As nações se beneficiam de ter as

novas tecnologias mais eficientes e correm

para alcançar novas descobertas científicas. 

 C&T e Inovação são fundamentais  para o

desenvolvimento econômico e social, para

promover qualificação profissional e contribuir

na busca por justiça social. Um país  sem C&TI

não pode tornar-se independente e soberano

de fato. Além disso,  a ciência pode unir as

nações, incentivando a colaboração e criando

um fluxo constante à medida que os

pesquisadores viajam ao redor do mundo para

trabalhar em instalações internacionais.

Ana Viagem e Turismo | 2020

Nação + C&T



ASTRONOMIA &
COLABORAÇÕES

A ASTRONOMIA É PARTICULARMENTE ADEQUADA

PARA A COLABORAÇÃO INTERNACIONAL DEVIDO À

NECESSIDADE DE TER TELESCÓPIOS EM DIFERENTES

LUGARES DO MUNDO, A FIM DE VER TODO O CÉU.

ALÉM DA NECESSIDADE DE VER O CÉU DE DIFERENTES

PONTOS DE VISTA DA TERRA, CONSTRUIR

OBSERVATÓRIOS ASTRONÔMICOS NO SOLO E NO

ESPAÇO É EXTREMAMENTE CARO. PORTANTO, A

MAIORIA DOS OBSERVATÓRIOS ATUAIS E PLANEJADOS

SÃO DE PROPRIEDADE DE VÁRIAS NAÇÕES. TODAS

ESSAS COLABORAÇÕES ATÉ AGORA TÊM SIDO

PACÍFICAS E BEM-SUCEDIDAS. 



ASTRONOMIA &
COLABORAÇÕES

EM 1920,  A UNIÃO ASTRONÔMICA INTERNACIONAL SE

TORNOU A PRIMEIRA UNIÃO CIENTÍFICA

INTERNACIONAL. EM 1974 FOI FUNDADA A SOCIEDADE

ASTRONÔMICA BRASILEIRA (SAB).  EM 1971 FOI CRIADO

O DEPARTAMENTO DE ASTRONOMIA DO INSTITUTO DE

FÍSICA DA UFRGS. CABE RESSALTAR QUE AS

ATIVIDADES EM PESQUISA E ENSINO JÁ OCORRIAM EM

PORTO ALEGRE DESDE ANTES.  ELA REMONTA À

FUNDAÇÃO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, EM

1908 E A DISCIPLINAS QUE TINHAM LUGAR NA ESCOLA

DE ENGENHARIA E NA FACULDADE DE FILOSOFIA.



A efetiva implantação da astrofísica no Brasil começou a ser

concebida em 1961, com o início do projeto do Observatório

Astrofísico Brasileiro - OAB. Em 13 de março de 1985, o OAB é

transformado no primeiro laboratório nacional do País, o

Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA, como subunidade do

Observatório Nacional (ON). Em 1989 o LNA para a funcionar como

unidade de pesquisa do CNPq e, em 2000, do MCTI. Sua missão 

 consiste em "Planejar, desenvolver, promover, operar e

coordenar os meios e a infra-estrutura para fomentar, de forma

cooperada, a astronomia observacional brasileira". O que inclui

administrar Observatório do Pico dos Dias - OPD. Localizado entre

os municípios sul-mineiros de Brazópolis e Piranguçu, o OPD é o

maior telescópio em solo brasileiro.  O LNA também gerencia a

participação brasileira nos consórcios Gemini (Havaí e Chile) e

SOAR (Chile). 

https://www.gov.br/lna/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/historico

No Brasil

SOAR

Gemini



As pesquisaoras e pesquisadores

brasileiros também fazem uso

e/ou integram inúmeros outros

consórcios internacionais, entre

estes estão o Atacama Large

Millimeter/submillimeter Array

(ALMA), Telescópio Gigante

Magalhães (GMT - Giant Magellan

Telescope), o  Telescópio Espacial

Hubble da NASA/ESA. 

-

, 

No Brasil

O Brasil já foi considerado membro

do Observatório Europeu do Sul

(ESO). Entretanto, como o não 

 cumprimento do Termo de Adesão,

deixou de integrar o consórcio.

Assim, perdeu as prerrogativas de

atuação que impactariam de forma

positiva na indústria nacional e em

diferentes setores, tais como, da

construção civil e  tecnologias de

ponta. De forma individual ou por

colaborações, pesquisadores

nacionais ainda podem fazer uso

dos telescópios, todos localizados

no deserto do Atacama, Chile.

No Brasil



O Telescópio Espacial James Webb

(em inglês James Webb Space

Telescope, JWST) é um telescópio

espacial desenvolvido em conjunto

pela NASA, a Agência Espacial

Europeia (ESA) e a Agência Espacial

Canadense (CSA),[ com a finalidade de

colocar um observatório no espaço

para captar a radiação infravermelha.

O telescópio deverá observar a

formação das primeiras galáxias e

estrelas, estudar a evolução das

galáxias e ver os processos de

formação das estrelas e dos planetas.

Foi lançado ao espaço em 25/12/2021.

Dois grupos de pesquisadores

brasileiros (UFSM e ON) tiveram

projetos aprovados para o 1º ano do

JWST.

JWST

https://pt.wikipedia.org/wiki/Telesc%C3%B3pio_Espacial_James_Webb

https://pt.wikipedia.org/wiki/Observat%C3%B3rio_espacial
https://pt.wikipedia.org/wiki/NASA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Espacial_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Espacial_Canadiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telesc%C3%B3pio_Espacial_James_Webb#cite_note-about-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infravermelha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telesc%C3%B3pio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1xia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta


NA AULA DE HOJE,  DELINEAMOS AS

RAZÕES TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS PELAS

QUAIS A ASTRONOMIA É UMA PARTE

IMPORTANTE DA SOCIEDADE. EMBORA

TENHAMOS FOCADO PRINCIPALMENTE NA

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E

CONHECIMENTO, E FEITO UM PEQUENO

RECORTE HISTÓRICO, TALVEZ A

CONTRIBUIÇÃO MAIS IMPORTANTE AINDA

SEJA O FATO DE A ASTRONOMIA NOS

TORNAR CONSCIENTES DE COMO NOS

ENCAIXAMOS NO VASTO UNIVERSO.

 

 

"TEM SIDO DITO QUE A ASTRONOMIA É UMA EXPERIÊNCIA DE

HUMILDADE E CONSTRUÇÃO DE CARÁTER. TALVEZ NÃO HAJA

MELHOR DEMONSTRAÇÃO DA LOUCURA DOS CONCEITOS

HUMANOS DO QUE ESTA IMAGEM DISTANTE DE NOSSO PEQUENO

MUNDO. PARA MIM, ISSO RESSALTA NOSSA RESPONSABILIDADE

DE LIDAR COM MAIS GENTILEZA UNS COM OS OUTROS E

PRESERVAR E VALORIZAR O PONTO AZUL PÁLIDO, O ÚNICO LAR

QUE JÁ CONHECEMOS.”

 CARL SAGAN

THE PALE BLUE DOT

Visão de Saturno (Cassini): 1,5 bilhão de km (Foto: Nasa/Divulgação)
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