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“Neste relato não há queixa, nem ressentimento, nem crítica de 
espécie alguma, nem vaidade da minha parte. É uma descrição 
fiel dos fatos para que os novos fiquem a par dos mesmos, para 
que os antigos tenham uma recordação. São fatos relatados 
com sinceridade e singeleza. Que eles sirvam ao menos como 
sugestões àqueles que, porventura, se encontrarem em condi-
ções semelhantes.”

Aristóteles Orsini
(Ex-professor e diretor do Planetário do Ibirapuera, em São Paulo)
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APRESENTAÇÃO
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Num mundo no qual as explicações pseudocientíficas e místicas ocu-
pam grandes espaços nos meios de comunicação, o conhecimento da 
Astronomia é uma das coisas mais preciosas que temos e um dos ca-
minhos mais seguros para a felicidade.

(Juan Bernardino Marques Barrio)

Mesmo antes do aparecimento das primeiras civilizações, o ho-
mem era um ser inteligente e imaginativo, capaz de fazer-se perguntas 
e preocupar-se pelo transcendente. É fácil imaginar que uma de suas 
primeiras inquietudes foi compreender e interpretar o que via no céu. As 
noites eram realmente escuras e a observação da Esfera Celeste, repleta 
de luzes brilhantes, significou muito para os primeiros povoadores deste 
nosso planeta. 

Mas, o que são esses pontos luminosos? Com toda certeza são deuses 
que nos observam e os fenômenos naturais são sua expressão. Era difícil 
entender outra coisa já que tudo que podiam ver eram fenômenos inex-
plicáveis. Por isso, se observa em todas as culturas da Antiguidade, que há 
a conexão entre a Astronomia, a Astrologia e a Religião (culto aos astros, 
sacerdotes astrônomos).

Paralelamente, os problemas com os calendários, com o cálculo do 
tempo e a orientação tanto na Terra como no mar, que pertencem à mesma 
base de nossa cultura e civilização, só podiam ser resolvidos pela obser-
vação dos astros. Para resolver estes problemas, foram desenvolvidos pela 
primeira vez na Astronomia, os estudos sistemáticos, fazendo com que 
os resultados e as teorias dos astrônomos fossem mais atraentes para as 
mentes especulativas.

A verdade é que a Astronomia não foi nunca, nem sequer nos pri-
meiros momentos da Humanidade, uma atividade puramente contempla-
tiva e inútil para a vida prática. Trata-se do conhecimento mais antigo e ao 
mesmo tempo um dos mais modernos. 

Desde o surgimento da ciência moderna, os avanços no sentido de 
divulgar o conhecimento para a população tem se intensificado, e os exem-
plos são muitos: começando por Galileu, que teve seus trabalhos escritos 
em italiano para que mais pessoas pudessem ter acesso; passando pelos 
trabalhos de Darwin sobre a evolução natural, ou mais recentemente, 
entre muitos outros, os trabalhos de Isaac Asimov, Carl Sagan ou Stephen 
Hawking, cada um em seu estilo, que mostram a preocupação daqueles 
que se dedicam à construção do conhecimento, em socializar suas idéias. 
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Ao longo do século XX observou-se uma grande transformação dos 
meios de se popularizar o acesso à informação científica, e entre estes, 
estão os Museus. Neste contexto, surgiu a partir da década de 1920 os Pla-
netários, enquanto lugares de divulgação do conhecimento astronômico.

O conceito de Planetário está relacionado com o de uma sala com 
um equipamento que reproduz o céu noturno em diferentes épocas e 
locais de observação, visto a partir da superfície da Terra, normalmente 
constituido por uma sala circular coberta por uma cúpula hemisférica. 
Neste modelo, há um projetor principal colocado no seu centro, que pro-
jeta e movimenta diferentes astros, com círculos e linhas de referência, e 
acoplados ao equipamento, os projetores auxiliares que exibem imagens 
estáticas ou em movimento.

Como atualmente vivemos num mundo dominado pela luz, inclusi-
ve à “noite” num Planetário podemos ver o céu noturno, como se estivés-
semos longe das luzes das cidades, e das intemperies meteorológicas. É 
considerado um espaço de divulgação da Ciência, pois nele o visitante tem 
acesso ao conhecimento científico, por meio de simulações e estímulos. 
Nesse sentido, os estímulos científicos são necessários não só para a pró-
pria Ciência, mas também para aqueles que se beneficiam do método e do 
conhecimento científico. 

Neste campo, o Planetário da Universidade Federal de Goiás co-
memora no dia 23 de outubro de 2010, 40 anos de vida. Foi o terceiro 
planetário a ser inaugurado no Brasil e atualmente possui o projetor de 
Planetário mais antigo em funcionamento, modelo Spacemaster, fabricado 
pela Carl Zeiss Jena da Alemanha. 

Por esse motivo, no aniversário deste “quarentão”, para não se per-
der a história, preparamos este relato sobre a construção e a consolidação 
do Planetário da UFG, uma vez que não há muitos documentos e escritos 
sobre esse importante projeto de extensão da UFG. Surgiu assim a idéia de 
contar um pouco sobre a História de vida do Planetário da UFG.

As atividades do Planetário são constituídas pelas sessões agenda-
das durante a semana para estudantes dos diferentes níveis de ensino: 
do Fundamental ao Superior; pelas sessões aos finais de semana para a 
população em geral; pela disciplina “Fundamentos de Astronomia”, para 
a graduação em Geografia, obrigatória e núcleo livre; pelas disciplinas 
“Astronomia e Astrofísica I e II”, para as graduações em Ciências Exatas 
como núcleo livre, e em breve, como optativa para a graduação em Física; 
pela pós-graduação em nível de mestrado em Educação em Ciências e Ma-
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temática e pelos cursos de extensão de Iniciação à Astronomia I e II com 
variados temas, oferecidos semestralmente.

Assim, o Planetário da UFG desempenha suas funções nos três ti-
pos de educação possíveis: Formal, Não-formal e Informal. Trata-se de um 
meio didático, através do qual se pode transmitir conhecimento científico 
para a sociedade em geral, e não só para o meio acadêmico. 

No Brasil, apenas a Universidade Federal de Santa Catarina e a Uni-
versidade Federal de Goiás possuem Planetários vinculados diretamente 
aos seus cursos de graduação em Geografia. Isto faz com que o espaço do 
Planetário seja importante também na formação do Geógrafo, tanto do 
Licenciado, quanto do Bacharel.

Os objetivos deste livro estão relacionados com o processo históri-
co de construção e consolidação do Planetário. Para isso foram reunidos 
recortes de jornais; fotos; analisados documentos; arquivos pessoais e 
entrevistas com aqueles que dirigiram o Planetário neste período, descre-
vendo as atividades realizadas, e principalmente, a importância do mesmo 
para a UFG, e para a região Centro-Oeste.

Aborda-se a história de vida do Planetário da UFG. Expõe-se a cro-
nologia dos acontecimentos nos períodos por décadas com ilustrações de 
cada período. Retratam-se as sessões do Planetário e a sua importância 
no ensino, na visão das pessoas que fizeram ou ainda fazem parte dessa 
história.



PREFÁCIO DA EDIÇÃO DE 50 ANOS
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A ideia e a vontade de registrar a história deste planetário, 
próximo de completar 40 anos, nasceu como uma monografia de 
graduação em Geografia no primeiro semestre de 2008, quando 
Juan iniciou a orientação de Suélen. No segundo semestre daquele 
ano, Juan sugeriu que Paulo a orientasse, para que assim, o “pro-
fessor recém chegado” pudesse conhecer a história do Planetário 
da UFG.

A presença de Cláudio, o decano da instituição e participante 
da história do planetário, desde 1979, ajudou a organizar e a recu-
perar a sequência de vários fatos. Cláudio, Juan e Paulo participaram 
da banca de defesa de monografia de graduação de Suélen, e poste-
riormente, várias sugestões e apontamentos foram incorporados a 
este texto em 2009, e que foi transformado em livro em 2010, para 
a comemoração de 40 anos do Planetário da UFG.

É uma alegria apresentar ao público a nova edição do livro, 
agora com 50 anos da história do Planetário da UFG, adicionando 
informações à edição de 40 anos. No entanto, a partir de 14 de mar-
ço de 2020, ocorreu o fechamento para o atendimento público em 
virtude da Pandemia provocada pelo Corona Vírus COVID-19, que 
impediu as atividades previstas, e que se prolongará talvez até o 
primeiro semestre de 2021.

No entanto, é com pesar, e dói muito, lembrar, falar ou escre-
ver que não temos um dos autores conosco. Em 6 de agosto de 2017, 
partiu para o infinito o nosso amigo Juan, no auge da vitalidade, 
inteligência e produção, para “viajar pelo Éden do Universo, andar 
descalço entre as estrelas e colher flores em qualquer constelação”, 
parafraseando um poema escrito por Juan.

Entre os dias 2 e 5 de agosto de 2017, o Planetário da UFG re-
cebeu o X Encuentro da APAS – Asociación de Planetarios de Amé-
rica del Sur. Juan era o vice-presidente da APAS e no dia 4 de agosto, 
durante a Assembleia da associação, ele se tornaria o presidente, 
o que unificaria as diretrizes dos planetários da América do Sul e 
do Brasil, pois ele era também o presidente da ABP – Associação 
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Brasileira de Planetários, desde 2015.
Infelizmente, a nomeação não ocorreu e naquela semana do 

evento, Juan estava sob internação hospitalar, e aguardávamos no-
tícias diárias acerca de seu estado de saúde, esperançosos de sua 
liberação, e de que ele ainda pudesse abraçar aos seus amigos da 
Argentina, do Uruguai e de várias partes do Brasil, que comparece-
ram ao evento...

Lembramos dele diariamente, nestes últimos 3 anos, e mais 
fortemente a partir de dezembro de 2017, quando o Planetário 
da UFG passou a se chamar Planetário Juan Bernardino Marques 
Barrio.

Uma homenagem ao Juan, nas palavras do professor Óscar 
Méndez Laesprella, diretor do Planetário de Montevidéu - Agri-
mensor German Barbato, no Uruguai:

“Juan Bernardino Marques Barrio tenía una cualidad poco 
frecuente. La primera vez que hablé con él fue en durante un en-
cuentro de APAS (Asociación de Planetarios de América del Sur) 
que se hizo en nuestro planetario de Montevideo en 2005, y fue 
como encontrarme con un amigo de toda la vida.

Extraña mezcla de simpatía brasilera y republicanismo es-
pañol, su acento vallisoletano y su sonrisa permanente invitaban 
a la reflexión profunda y descontracturada, y a compartir un vino 
cómplice.

En momentos cómo éste desearía no ser ateo, y tener enton-
ces la tranquilidad existencial de creer en la vida eterna del alma 
de un amigo entrañable que nos deja. Me queda al menos la certeza 
de que Juan permanece de algún modo en los miles de niños que se 
asombran cada día cuando visitan ese planetario por el que tanto 
trabajó, en las decenas o cientos de personas que formó, en el en-
tusiasmo por la divulgación científica que ví reflejada en los ojos de 
todos los integrantes del equipo del Planetario de la Universidad 
Federal de Goiás, y en el encuentro de APAS que Juan organizó en él. 
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La ironía del azar hizo que Juan nos dejara junto con la finalización 
de ese mismo encuentro.

Un Ribera del Duero por vos, Juan. Canopus, estrella de Goiás, 
te guiña desde el firmamento. El rumor del Pisuerga te saluda.”

Suélen Alonso de Almeida
Paulo Henrique Azevedo Sobreira
Cláudio Souza Martins

Goiânia, outubro de 2020.



Capítulo 1

O PLANETÁRIO EM DÉCADAS
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1. O Planetário em décadas

A história do Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
teve seu início ainda na década de 60, quando o Ministério da Educação 
e Cultura (MEC) realizou um convênio com o governo da então Alema-
nha Oriental em troca de dívidas que tinha com o Brasil por causa do 
café.

Essa troca da dívida por equipamentos eletrônicos foi sugerida 
pelo reitor Prof. Dr. José Mariano da Rocha Filho da Universidade Federal 
de Santa Maria, como relatado por Vieira et al (2007, p. 63):

“O projeto começou a ganhar corpo com a encomenda feita pelo Mi-
nistério da Educação e Cultura à Carl Zeiss, que se seguiu a gestões 
realizadas pelo reitor da Universidade Federal de Santa Maria (RS). 
A Alemanha Oriental tinha dívidas a saldar com o Brasil e os dois 
países concluíram um acordo, prevendo o abatimento de parte do 
montante por meio da entrega de planetários. Um decreto de 29 de 
julho de 1969 abriu crédito para a compra, e ao custo de US$ 253 
mil, os Planetários Zeiss Spacemaster foram recebidos pelo Governo 
Federal para serem distribuídos por instituições brasileiras de ensino 
e pesquisa. O Rio de Janeiro conseguiu, por insistência do secretário 
Arnaldo Niskier, ser uma das cidades contempladas, junto com Goi-
ânia, Brasília, Porto Alegre, João Pessoa e Santa Maria (RS), e [...]. 
Estes planetários foram chegando ao Brasil aos poucos, e as datas de 
início de funcionamento variaram ao sabor do interesse dos poderes 
públicos e da disponibilidade de verbas; o último a ser inaugurado foi 
o de João Pessoa, em 1983.” 

 
Chegaram equipamentos diversos, tais como pequenos telescópios 

Zeiss para acompanhar os planetários. Além disso, vieram dois micros-
cópios eletrônicos, um para a Universidade de São Paulo e outro para a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um telescópio Zeiss de 60 
centímetros para o Observatório da Serra da Piedade da Universidade 
Federal de Minas Gerais.

Os Planetários que vieram nesse convênio com a Alemanha 
Oriental foram instalados para as seguintes cidades: Goiânia, Rio de Ja-
neiro, Florianópolis, Santa Maria, Porto Alegre, Brasília, Curitiba,  João 
Pessoa, Campinas, Vitória e Fortaleza com suas respectivas datas de 
inauguração e equipamentos eletrônicos:
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Quadro 1: Planetários adquiridos no convênio com o MEC e suas respectivas datas 
de inauguração.

Planetário (Instituição) Equipamento Data da 
Inauguração

Planetário da Universidade Federal de Goiás 
(Goiânia – GO)

ZEISS 
Spacemaster 23/10/1970

Fundação Planetário da cidade do Rio de 
Janeiro

ZEISS 
Spacemaster 19/11/1970

Planetário da Universidade Federal de Santa 
Catarina (Florianópolis – SC) ZEISS ZKP-1 12/12/1971

Planetário da Universidade Federal de Santa 
Maria

ZEISS 
Spacemaster 14/12/1971

Planetário da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Porto Alegre – RS)

ZEISS 
Spacemaster 11/11/1972

Planetário de Brasília ZEISS 
Spacemaster 15/03/1974

Planetário do Colégio Estadual do Paraná 
(Curitiba – PR) ZEISS ZKP-1 27/04/1978

Planetário do Espaço Cultural da Paraíba 
(João Pessoa – PB) 

ZEISS 
Spacemaster 18/06/1982

Planetário – Museu Dinâmico de Ciências de 
Campinas ZEISS ZKP-2 28/10/1987

Planetário da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Vitória – ES) ZEISS ZKP-2 23/06/1995

Planetário Rubens de Azevedo (Fortaleza - CE) ZEISS ZKP-3 28/04/1999
Fonte: site da ABP (Associação Brasileira de Planetários) www.planetarios.org.br. 

Para Matsuura (2008), a entrada de diversos equipamentos científi-
cos na década de 70, entre eles astronômicos, como planetários e telescópios 
foi de extrema importância para a modernização da Astronomia brasileira, 
pois esses equipamentos possibilitaram a disseminação da pesquisa. Ele 
também considera importante o resgate da história do Planetário de Goi-
ânia e sua importância de estar ligado à universidade, devido ao acesso de 
verbas, qualificação das pessoas e pesquisa.

A história do Planetário foi dividida em décadas para melhor com-
preensão dos fatos ocorridos. Os dados vieram das entrevistas feitas com 
os funcionários e ex-funcionários, dados presentes nos recortes de jornais e 
dois documentos escritos pelos professores José Ubiratan de Moura e José 
Eduardo Albuquerque de Macedo Costa.



Planetário da Universidade Federal de Goiás: uma história de vida20

1.1 Anos 70

A história do Planetário começou no início da década de 70 com um 
pedido feito pelo Prof. José Ubiratan de Moura, que na época lecionava a 
disciplina de Cosmografia para a Geografia.

Ele pediu um equipamento chamado telúrio que é um tipo de plane-
tário, um modelo didático simples para colocar em cima de uma mesa, no 
qual se pode simular o movimento da Terra em torno do Sol em um refe-
rencial heliocêntrico. Porém o pedido não foi compreendido pelos técnicos 
do governo federal e como o MEC estava em negociação com o governo da 
Alemanha Oriental, Goiânia foi escolhida para receber um planetário.

A surpresa foi tamanha na UFG quando chegou o equipamento pe-
dido, porém o que foi entregue não caberia na mesa do Prof. Ubiratan: um 
Planetário Zeiss Jena Spacemaster e um telescópio Zeiss, Cassegrain 150 
milímetros de diâmetro e distância focal 2.225 milímetros. 

Após a doação do equipamento pelo MEC, a Universidade Federal de 
Goiás através do reitor Prof. Farnesi Dias Maciel Neto, fez um acordo com a 
prefeitura de Goiânia, com o então prefeito Iris Rezende, para que se cons-
truísse a sede do Planetário.

O local escolhido pela prefeitura foi o Parque Mutirama. Grande parte 
das pessoas não tinham idéia da importância do planetário. Segundo entre-
vista realizada com o Prof. José Ubiratan de Moura (Moura, 2008), a maioria 
das pessoas pensava que o planetário era apenas um novo brinquedo que 
tinha chegado ao Parque Mutirama. 

A inauguração foi feita no dia 23 de outubro de 1970 e contou com 
a presença de autoridades da época e convidados. A primeira sessão foi 
Viagem ao Sistema Solar, que foi gravada na Rádio Universitária por Edgar 
Montório.

O primeiro diretor do Planetário foi nomeado pelo reitor, e este foi o 
Prof. José Ubiratan de Moura, o qual pertencia ao extinto Instituto de Quí-
mica e Geociências, e permaneceu no cargo até a paralisação das atividades 
ocorrida em 1972.

Também trabalharam no Planetário, nesse período, o professor José 
Eduardo Albuquerque de Macedo Costa e o Engenheiro Prof. Jaci Fernandes. 
Antes da inauguração do Planetário da UFG, os professores José Ubiratan e 
José Eduardo foram conhecer as instalações que estavam sendo feitas para 
abrigar o Planetário do Rio de Janeiro, que ficou pronto depois do Planetá-
rio de Goiânia.
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Ilustração 1: Primeiro prédio do Planetário da UFG, construído pela Prefeitura de 
Goiânia em 1970.
Fonte: Fotógrafo Hélio Nunes, cedida gentilmente pela Organização Jaime Câmara.

Os técnicos da Zeiss Jena quando vieram montar o equipamento, 
deram instruções diversas sobre o funcionamento do equipamento. Se-
gundo Costa (2008), disseram que dentro da sala da cúpula não podia 
ultrapassar 50 % de umidade para preservação do equipamento. Mas a 
sala tinha apenas três aparelhos de ar-condicionado.

O prédio construído pela prefeitura foi muito mal acabado em 
termos de estrutura física e não contemplava a grandiosidade e o valor 
de um planetário. O edifício já possuía a cobertura interna (cúpula) ainda 
presente no Planetário, no entanto, a cobertura externa não suportou as 
chuvas no primeiro ano.

O projeto desse prédio inicial se baseou em planetários alemães, 
porém em condições climáticas completamente distintas.

Os professores Ubiratan e José Eduardo passavam as noites chu-
vosas, colocando lonas plásticas sobre a cúpula, para impedir infiltrações 
de água e evitar maiores danos. Os vazamentos de água começaram a 
danificar os equipamentos. Eles tinham que ser cobertos com plásticos 
toda vez que chovia. 
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Em entrevista, Costa (op.cit.) revela que certa vez durante a apre-
sentação de uma sessão, houve um curto-circuito no aparelho. Dessa 
maneira, foi decidido que era melhor desativar o equipamento e paralisar 
as atividades do Planetário até que um novo prédio mais adequado fosse 
construído.

Ilustração 2: Primeiro prédio do Planetário da UFG, em 1970.
Fonte: Fotógrafo Hélio Nunes, cedida gentilmente pela Organização Jaime Câmara.

Em 29 de agosto de 1972 o Planetário parou de funcionar, devido a 
esses problemas com as infiltrações de águas pluviais no edifício, e ainda, 
às deficientes instalações elétricas, a iluminação defeituosa, o inadequado 
sistema de ventilação e ar condicionado da sala de projeção.

As sessões nesses primeiros anos eram exibidas de terça a domingo 
com dois horários, um às 20:00 e outro às 21:00 durante o período da noi-
te para o público em geral e durante o período do dia para os estudantes 
das escolas públicas e particulares, segundo Costa (idem). O programa das 
sessões foi elaborado pelos próprios professores Ubiratan e José Eduardo.
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Ilustração 3: Imagens da sala da cúpula com o projetor Spacemaster em 1972. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 4 e 5: Imagens da cúpula com vazamentos em 1972.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 6 e 7: Foto das lentes do projetor de planetas com a presença de fungos, 
antes do restauro.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 8: Sala de projeção do Planetário da UFG em 1972. A cúpula e as paredes 
estavam danificadas pela ação dos vazamentos.
Fonte: Fotógrafo Hélio Nunes, cedida gentilmente pela Organização Jaime Câmara.

Nesse período houve danos na camada de lã de vidro (proteção 
antitérmica) da cúpula, na parte metálica e o surgimento de alguns fungos 
nas lentes. Por alguns anos o Planetário ficou fechado, já que a UFG não 
tinha recursos financeiros para reformá-lo.
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Durante essa paralisação de mais de três anos, houve interesse da 
Prefeitura de São José dos Campos-SP, em conjunto com o Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica, para que o Projetor Planetário Spacemaster de 
Goiânia fosse para São Paulo.

O então reitor Prof. Paulo de Bastos Perillo e o Eng. Prof. Hermínio 
Pedroso, Pró Reitor de Administração e Finanças, chegaram em comum 
acordo de que não seria entregue o Planetário para outra cidade e sim que 
este teria seu prédio reformado e o equipamento restaurado, como relata-
do no documento escrito pelo Prof. José Ubiratan de Moura em 2005, que 
consta no Anexo.

A Universidade Federal de Goiás ficou com a parte de recuperação 
e conserto do projetor e o governo do estado de Goiás (SUPLAN), em 
nome do governador Irapuan Costa Júnior, com a ampliação e construção 
do prédio atual. Para isso, os técnicos da SUPLAN obtiveram informações 
para o projeto junto aos construtores dos prédios dos planetários de Porto 
Alegre-RS, Santa Maria-RS e Montevidéu (Uruguai).

Para a reforma do projetor foi marcada uma reunião com os repre-
sentantes da Zeiss no Brasil no Rio de Janeiro com o Prof. José Ubiratan e 
Prof. Hermínio Pedroso.

Na época foi informado pela Zeiss, que o Planetário não tinha mais 
conserto, sugerindo-se que houvesse a troca do Spacemaster pelo Zeiss 
ZKP-1 do Colégio Estadual do Paraná (que é para uma cúpula de 6 metros 
de diâmetro, metade da atual) ou desse esse de entrada como valor em um 
novo equipamento.

Ao término da reunião, uma pessoa se dirigiu aos professores e lhes 
disse que o planetário tinha sim como ser recuperado. Essa pessoa foi Ed-
gar Buhler, ex-engenheiro da Carl Zeiss Jena, que morava em Porto Alegre 
e era Diretor da empresa CETEMAC (Centro Técnico de Manutenção de 
Aparelhos Científicos).

A empresa CETEMAC ganhou a licitação feita pela UFG. O equipa-
mento foi desmontado por Edgar Buhler, por seu pai Ervino Buhler e o 
Prof. Ingo Orlando Hinckel (Planetário da UFRGS). As peças do Planetário 
foram embaladas e enviadas para o Rio Grande do Sul.

Os reparos foram realizados com sucesso. O equipamento voltou 
para Goiânia em agosto de 1975 e foi guardado em uma sala com ar condi-
cionado do Instituto de Química e Geociências da UFG até março de 1977, 
enquanto o novo prédio estava em construção.
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O Spacemaster foi remontado em Goiânia por Edgar Buhler e por 
Ary Nienow (Planetário da UFRGS).

 
Ilustração 9, 10 e 11: Serviço de manutenção do projetor Spacemaster de Goiânia 
na empresa CETEMAC em Porto Alegre em 1975.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 12: Projetor de planetas da Eclíptica (manutenção 1975).
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 13: Disco do fotossensor dos movimentos automáticos, diurno, anual e 
precessão (manutenção 1975).
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 14: Motor do projetor de eclipse do Sol ou da Lua. (manutenção 1975).
Fonte: Arquivo Planetário da UFG.
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Em 30 de março de 1977 foi reinaugurado o Planetário da UFG.
O Prof. José Eduardo Albuquerque de Macedo Costa foi o novo diretor. 

O Engenheiro Eletricista Isaul Gonçalves Montijo foi contratado também em 
1977 para ser o responsável técnico pela manutenção do projetor Zeiss Spa-
cemaster e docente do Colégio de Aplicação da UFG, atual CEPAE – Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. Também se uniu à equipe do Plane-
tário, a Profa. Zelinda Fanuch de Mendonça do extinto Instituto de Química e 
Geociências, atual IESA – Instituto de Estudos Socioambientais da UFG.

A cúpula interna e as poltronas da sala de projeção foram mantidas até 
hoje e são originais. 

Ilustração 15: Obras iniciais do atual prédio do Planetário da UFG, construído pelo 
Governo do Estado de Goiás em 1976. Ao centro a cobertura original da cúpula.
Fonte: Fotógrafo Hélio Nunes, cedida gentilmente pela Organização Jaime Câmara.

Nesses finais da década de 70, o Prof. José Eduardo fez uma viagem 
para Porto Alegre a fim de conhecer o Planetário da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Nessa visita houve um intercâmbio entre os Planetários e 
ocorreu a vinda e a adaptação da sessão “A Lenda de uma Estrela” pela equipe 
do Planetário da UFG.

Os professores faziam divulgação das sessões em diversos lugares, 
como em igrejas para falar da sessão “Estrela de Belém” e para os militares, 
tanto do Exército quanto para a Polícia Militar, exibindo o programa “As Estre-
las da Bandeira”.
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Ilustração 16: Construção do atual prédio do Planetário da UFG em 1977.
Fonte: Fotógrafo Hélio Nunes, cedida gentilmente pela Organização Jaime Câmara.

Ilustração 17: Foto do prédio do planetário em 1977, ano da reinauguração.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Em outubro de 1978 foi contratado para o Planetário o Prof. Aloísio 
da Silva que ficou até o ano de 2002. Vieram para Goiânia outros dois pro-
fessores em 1979 para fazer parte da equipe do Planetário da UFG: Irineu 
Gomes Varella (Planetário do Ibirapuera, atual Planetário Aristóteles Orsi-
ni e Planetários de São Paulo) e Cláudio Souza Martins (Planetário do Rio 
de Janeiro atual Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro).

O Prof. Irineu Gomes Varella ficou apenas oito meses trabalhando 
no Planetário e voltou à São Paulo. O Prof. Cláudio Souza Martins entrou 
em 1 de setembro desse mesmo ano e foi efetivado como professor da UFG 
e permanece no cargo até 2013.

Em 1979 o Prof. José Eduardo deixou o cargo de diretor e o Prof. 
José Ubiratan assumiu novamente a posição de diretor do Planetário.

O final dos anos 70 foi marcado pelas criações de novas sessões de 
cúpula e as divulgações feitas pelo Planetário em jornais da época.

1.2 Anos 80

Este foi um período bastante produtivo para o Planetário, com a 
criação e realização de diversos cursos, além do expressivo aumento do 
público e principalmente no final da década de 80, a grande visitação de 
escolas tanto públicas quanto particulares, segundo (SILVA, 2008). Nesse 
período também aconteciam palestras e entrevistas fora do Planetário, 
geralmente em escolas ou sobre acontecimentos astronômicos para 
jornais.

O uso do Planetário como Educação Formal esteve presente na 
disciplina Cosmografia do curso de Geografia vinculada ao Planetário nos 
anos 80.

Em 1980, ocorreu um fato marcante na vida do Planetário que foi a 
criação dos cursos de Iniciação à Astronomia.

Eles foram elaborados em três modalidades I, II e III para o público 
em geral. O primeiro curso ocorreu em 1980 entre os meses de março 
a novembro. Na década de 80 os cursos eram feitos semestralmente nas 
modalidades Iniciação à Astronomia I, II, III e eram oferecidos pelos pro-
fessores José Aloísio da Silva e Cláudio Souza Martins com os seguintes 
temas relacionados à Astronomia: “A Terra, o Sol e outros elementos do 
Universo”, “O Sistema Solar”, “Estrelas e Constelações”, “A Terra, a Lua e o 
Sol”, “Estrelas e Sistemas Estelares”, “Nebulosas e Galáxias”. 
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Ilustração 18: Recorte do jornal O Popular de 30/03/1977, data da reinauguração 
do Planetário.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Também ocorreram nesse período cursos de atualização para 
professores de Geografia e Ciências do Ensino Fundamental e Médio 
que duravam em média uma semana no mês de julho, no qual parti-
cipavam professores de Goiânia, do interior de Goiás e do Triângulo 
Mineiro.

Nesse mesmo ano ocorreu a inauguração do Observatório As-
tronômico Canopus, tendo sua sede localizada no Campus II da Uni-
versidade Federal de Goiás. O nome Canopus foi escolhido devido ser 
esta a estrela que representa Goiás na bandeira do Brasil. Esse local foi 
construído para ser colocado o Telescópio Zeiss Cassegrain 150 milí-
metros de diâmetro e distância focal 2.225 milímetros para se fazerem 
observações do céu, já que naquela época, o local estava longe das luzes 
da cidade.

Ilustração 19: Foto do Observatório Canopus em 1985.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 20: Foto do Telescópio Zeiss Cassegrain (vista de dentro do Observató-
rio Astronômico Canopus).
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Nos anos 80 também ocorreu intercâmbio entre o Planetário de 
Brasília e o Planetário da UFG com a venda de algumas sessões goianas. 
Com o dinheiro dessa venda foram adquiridas poltronas para a sala de 
aula e que depois da última reforma acontecida no Planetário, elas foram 
doadas à Faculdade de Medicina da UFG.

Houve uma visita de técnicos provenientes da Alemanha Oriental 
para darem revisão no aparelho, pois foi necessário comprar peças novas 
para repor o projetor. 

Também passaram pelo Planetário professores e funcionários mui-
to importantes na construção dessa história, tais como: Ruti Aparecida 
de Resende Macedo, Zelinda Fanuch de Mendonça, Divina Alves Silva e 
Orlando Ferreira de Castro, assim como os funcionários: Ronaldo Pedroso 
de Moraes, Charlye Jorge Vicente e Antônio de Almeida Bonifácio.
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Ilustração 21: Vista do Planetário em 1985.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

1.3 Anos 90

O início dos anos 90 foi marcado pela mudança da diretoria do 
Planetário devido à aposentadoria do Prof. Ubiratan, assim o Prof. Cláudio 
Souza Martins assumiu a diretoria de 16 de abril de 1990 a 22 de fevereiro 
de 1994 e depois o Prof. José Aloísio da Silva assumiu e ficou até meados 
dos anos 2000.

No ano 1991 o Prof. Juan Bernardino Marques Barrio foi contratado 
para o quadro da instituição. Em novembro de 1999, ele licenciou-se para 
fazer doutorado na Espanha.

Nos anos 90 continuou a aplicação de cursos de extensão para a 
comunidade nas modalidades I e II, ministradas pelos professores Cláudio 
Souza Martins, José Aloísio da Silva e Juan Bernardino Marques Barrio 
com os seguintes temas: “Nebulosas e Galáxias”, “Observação e Instru-
mentação Astronômica”, “O Sol e as Estrelas”, “Terra e Sistema Solar”, “Da 
Contemplação ao Telescópio Espacial”, “Astronomia Estelar”, “Galáxias e 
Cosmologia”, “O Sol”, “O Sistema Solar”, “O Cosmo segundo Carl Sagan”, “A 
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Terra e o Universo”, “A Terra, o Sistema Solar e o Universo”, “Cosmologia”, 
“As Estrelas”, “Astrofísica Geral“, “Astronomia Fundamental”. 

Também foram realizados cursos de atualização para os professores 
de Ensino Fundamental e Médio, com temas relacionados à Astronomia e 
aulas da disciplina de “Conforto Térmico” para o curso de Arquitetura da 
Universidade Católica de Goiás.

Aconteceram aulas de Introdução a Astrofísica para alunos do curso 
de Física da UFG na modalidade núcleo livre.

Ilustração 22: Vista do Planetário em 31/05/1994.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Outra curiosidade é que durante a diretoria do Prof. José Aloísio 
da Silva, este providenciou o cercamento do entorno do Planetário, em 
comum acordo com a diretoria do Parque Mutirama, com recursos da UFG 
e depois se fez a entrada atual independente do parque.
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Ilustração 23: Vista do Planetário em agosto de 1997.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 24: Planetário em julho de 1999.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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1.4 Anos 2000

Continuaram as atividades de extensão, por meio de cursos até o 
ano de 2005, organizados pelos professores José Aloísio da Silva, Cláu-
dio Souza Martins e Juan Bernardino Marques Barrio com os temas: “O 
Sistema Solar”, “Observação Astronômica”, “O Cosmos de Carl Sagan”, 
“Distâncias Astronômicas”, “As Estrelas”, “Astronomia no Mundo”, “Ga-
láxias e Cosmologias”, “O Universo”, “Investigando o Céu e o Sistema 
Solar”.

Em 2000 o Engenheiro Eletricista Isaul Gonçalves Montijo aposen-
tou-se, porém, ele permaneceu nos últimos dez anos atuando na manuten-
ção dos equipamentos, pela amizade e pelo gosto por este trabalho.

No dia 5 de junho de 2002, o Prof. José Aloísio da Silva se aposentou 
e ocorreu uma nova gestão do Prof. Cláudio Souza Martins, o qual ficou 
apenas um ano no cargo para que o Prof. Dr. Juan Bernardino Marques 
Barrio assumisse a função de diretor em 6 de junho de 2003.

Também foram importantes para o Planetário nesse período o tra-
balho realizado pelas funcionárias Rosângela e Wânia.

Em agosto de 2004 aconteceu um fato marcante na vida do Plane-
tário da UFG, pois nessa data ocorreu a oposição do planeta Marte. Em 
uma única noite foram ao planetário 1.480 pessoas para serem atendidas 
por apenas três professores (Cláudio, Juan e Isaul). As atividades foram 
a observação do céu através de um único Telescópio Celestron de 8”, e 
simultaneamente a sessão Viagem a Marte na sala da cúpula. 

O currículo do curso de Geografia mudou novamente em 2005 e a 
nova disciplina vinculada ao Planetário foi denominada “Fundamentos de 
Astronomia”, com todas as aulas ministradas no edifício do Planetário.

O ano de 2005 foi marcado por festividades da comemoração do 
aniversário de 35 anos do Planetário da UFG, entre elas a realização da X 
Reunião da ABP (Associação Brasileira de Planetários) ocorrida entre os 
dias 21 e 25 de outubro, exatamente na semana do aniversário da funda-
ção da instituição.

O fato marcante dessa reunião foi o destaque dado para o debate 
profundo e acadêmico sobre Ensino de Ciências nas mesas redondas: 
“Os Planetários no Ensino Informal” e “O Ensino Formal nos Planetários”. 
Houve igualmente o debate a respeito de como captar recursos para os 
Planetários em outra mesa redonda. O Prof. Rodolpho Caniato proferiu a 
Conferência Inaugural. A comissão organizadora homenageou e lembrou a 
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grande contribuição de Caniato ao Ensino de Astronomia com a encenação 
da peça Joãozinho da Maré, de sua autoria.

Essa reunião da ABP foi a primeira a conseguir recursos advindos 
do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico). Um fato curioso durante a reunião é que a sala de projeções ficou 
aberta e disponível para aqueles planetaristas que tivessem interesse 
em operar o projetor Spacemaster. Naquela ocasião foi notório e muito 
comentado por todos os participantes, o ótimo estado de conservação e 
funcionamento das peças do projetor Spacemaster, o mais antigo projetor 
Zeiss em funcionamento no país. 

Ilustração 25: Comemoração dos 35 anos do Planetário da UFG. Professores Ubira-
tan, José Eduardo, Cláudio e Juan.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 26: Participantes da X Reunião da ABP realizada em Goiânia.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

No início de 2007, ocorreu a última reforma interna e externa do 
edifício do Planetário. Houve mudanças significativas no espaço interno. 
A antiga sala de aula foi dividida em dois ambientes: sala de reuniões e es-
paço de convívio e surgiu um novo ambiente: o auditório com capacidade 
para 60 pessoas. A sala dos professores passou a ser a biblioteca inicial-
mente e mais recentemente apenas como sala de estudos e informática 
dos mestrandos. Em 2009 a biblioteca passou a compor também a sala de 
reuniões.
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Ilustração 27: Obras de reforma e expansão do prédio do Planetário da UFG em 
2007.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Em março de 2007 iniciaram-se as atividades do mestrado em Edu-
cação de Ciências e Matemática com sede no Planetário da UFG, possibi-
litando a captação de novos recursos financeiros para melhorias internas 
na infra-estrutura, aquisição de equipamentos e material bibliográfico, 
além de causar uma “injeção” de ânimo na instituição, que passou a ter 
muito movimento de estudantes e professores da UFG diariamente.
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Ilustração 28: Construção da sala de aulas do prédio do Planetário da UFG em 2007.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 29: Construção da sala de aulas do prédio do Planetário da UFG em 2007.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 30: Construção da sala de aulas do prédio do Planetário da UFG em 
2007.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Em maio de 2008 foi contratado o Prof. Dr. Paulo Henrique Azevedo 
Sobreira e em janeiro de 2010 o técnico em eletromecânica Wilsonelton 
Teles de Jesus.

Em 2008, o autor Juan Bernardino Marques Barrio e os colaborado-
res Cláudio de Souza Martins e Manoel Alves Rodrigues Júnior escreveram 
uma parte de Astronomia com cinco unidades no primeiro volume do livro 
Curso de Licenciatura em Física, do Consórcio Setentrional – Licenciatura 
em Física à distância, publicado pela Universidade Católica de Goiás, Uni-
versidade Estadual de Goiás e Universidade Federal de Goiás, como parte 
dos materiais utilizados no curso à distância para professores.

Em 2010 foi lançado o livro “Educação em Astronomia – experiências 
e contribuições para a prática pedagógica” pela Universidade Federal de 
Uberlândia. O autor Juan Bernardino Marques Barrio escreveu o capítulo “A 
investigação educativa em Astronomia: os Planetários como espaço de ensino 
e Aprendizagem” e o autor Paulo Henrique Azevedo Sobreira tratou sobre 
o assunto “Estações do ano: concepções espontâneas, alternativas, modelos 
mentais e o problema das representações em livros didáticos de Geografia”.
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Ilustração 31: Sala de espera após a reforma, 2008.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 32: Vista do Planetário em 30 de janeiro de 2009.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 33: Vista da entrada do Planetário após a reforma, 2008.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

1.5. Anos 2010

Esta década trouxe diversas mudanças na composição e na quan-
tidade do grupo de servidores técnicos e docentes, na aquisição de equi-
pamentos, na infraestrutura, no espaço físico do Planetário, e no aumento 
da poluição luminosa local, devido à valorização imobiliária comercial da 
vizinhança do Parque Mutirama.

Os cursos de extensão continuaram, porém menos frequentes até o 
último em 2014; foram os cursos: Movimento da Terra (2010), Cosmovi-
sões e História da Cosmologia (2010), O Sistema Solar (2011), A mecânica 
do céu (2012), Astronomia (2013) e História da Astronomia (2014).

Acrescentou-se na graduação da Geografia a disciplina eletiva 
“Tópicos em Astronomia”. Ficaram a cargo dos professores do Planetário, 
as disciplinas da graduação de Ciências Ambientais: “Origem e Formação 
da Terra”, “Física da Atmosfera” e, por alguns anos, “Física Ambiental”, e 
ainda, se somou a esse período a carga horária do curso de pós-graduação, 
Especialização em Educação em Astronomia.

A equipe do Planetário da UFG ganhou verbas em editais do CNPq 
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(2013) para adquirir um planetário móvel digital full dome e domo inflável 
de 7 metros de diâmetro, e para comprar cúpulas automatizadas de fibra 
de vidro, com 2 metros de diâmetro, para abrigar telescópios fixos (2014).

Ilustração 34: Vista do espaço da sala de aulas, 2016. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG, fotógrafo Clayton Gubio dos Santos.

Ilustração 35: Sala de projeções do planetário. O projetor e a mesa de comando 
estão revestidos com filme de proteção preto e foram instalados alto falantes na 
base do Spacemaster, 2016. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG, fotógrafo Clayton Gubio dos Santos.
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Entre o final de 2012 e início de 2013 realizaram-se obras para 
substituir o sistema de ar condicionado, que funcionava desde março de 
1977 e que utilizava uma torre de circulação de água para umidificação. 
Mais da metade da área das paredes da sala de projeção e do teto do en-
torno da sala foram revestidas por isolamento acústico. Após 35 anos de 
umidade, parte da madeira da base da cúpula estava danificada, o que foi 
consertado, e se instalou dentro da sala de projeção, um novo sistema com 
4 aparelhos de ar condicionado.

Ilustração 36: Domo inflável de 7 metros de diâmetro do Planetário móvel, 2014.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Nesta reforma houve ampliação da área da copa, criou-se um espa-
ço anexo à copa para o almoxarifado de produtos de limpeza, e o espaço 
da biblioteca foi preparado entre 2013 e 2016, na área antes ocupada pelo 
antigo sistema de ar condicionado.

A antiga sala administrativa e de professores dos anos 80, foi trans-
formada em sala de estudos e de aulas, ainda nos anos 2000, porém em 
2016 ela passou a abrigar também a sala para observação remota do SOAR 
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– Southern Astrophysical Research Telescope (situado no Chile) e uma 
estação de monitoramento de meteoros da BRAMON – Brazilian Meteor 
Observation Network.

Ilustração 37: Sala de observação remota do SOAR – Southern Astrophysical Rese-
arch Telescope, 2020. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Entre 01/04/2010 e 31/12/2016, o prefeito de Goiânia foi Paulo 
Garcia e promoveu duas obras que afetaram diretamente o cotidiano do 
Planetário: a abertura do túnel da Avenida Araguaia, que delimita a parte 
oeste do parque e a reforma do Parque Mutirama.

Na Avenida Contorno, que delimita a parte leste do parque, está a en-
trada do Planetário da UFG, e esta era uma avenida com pouca circulação de 
automóveis e caminhões durante 40 anos, o que facilitava o estacionamento 
de automóveis e ônibus em frente ao Planetário, o que era fundamental para 
o acesso de visitantes, professores e estudantes que frequentavam as ati-
vidades de extensão, graduação e de pós-graduação no Planetário da UFG.

Com as obras para a abertura do túnel da Avenida Araguaia, entre 
2011 e 22/10/2013, a alternativa para a circulação de veículos foi transferir 
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o fluxo para a Avenida Contorno, que se tornou uma via barulhenta e com 
tráfego lento, que provocou atrasos para os usuários do Planetário, além 
de impedir o estacionamento de veículos à frente de nossa entrada, e tam-
pouco haviam vagas para estacionamento do outro lado da via, que eram 
ocupadas desde cedo, por consumidores do comércio da vizinha Rua 44 e 
guardadas por “flanelinhas”.

Anos após a inauguração do túnel Jaime Câmara, o tráfego na Ave-
nida Contorno não voltou ao que era. As gestões do Planetário buscaram 
espaço para estacionamento dentro do Parque Mutirama e a solicitar vagas 
para ônibus na avenida, bem distante da entrada do Planetário.

Entre 2010 e 24/06/2012 o Parque Mutirama passou por reformas, 
que provocou barulho, poeira, corte de árvores e a intensa circulação de 
caminhões, tratores e máquinas para obras, afetando o cotidiano e o espa-
ço físico do Planetário. As grades do entorno do Parque Mutirama foram 
substituídas, e com isso, o Planetário foi novamente cercado, mas agora 
ampliando o espaço físico para dentro do parque.

Devido ao tráfego intenso e à circulação de veículos pesados nos 
períodos das duas obras, o asfalto da Avenida Contorno sofreu danos que só 
foram consertados em agosto de 2020.

Duas curiosidades ocorreram como produtos dessas obras. A primei-
ra é que a Prefeitura substituiu todo o calçamento do entorno do Mutirama 
e implantou faixas de áreas gramadas e arborizadas. A determinação da 
Prefeitura era “quebrar” a calçada do Planetário. O piso da calçada da frente 
do Planetário foi feito na gestão do Prof. José Aloísio e está decorado com 
imagens dos 12 signos zodiacais.

Graças à ação amigável e cotidiana de Juan junto aos serventes e aos 
pedreiros, durante a obra, os operários decidiram que não “estragariam” a 
calçada do Planetário. Juan oferecia a eles, o uso das instalações do Planetá-
rio, para que eles passassem livremente para a área do Mutirama, usassem 
água, o banheiro, esquentassem suas marmitas e se abrigassem nas som-
bras das árvores e do prédio, durante o almoço e as chuvas. 

A segunda curiosidade é que Juan fez um acordo verbal com o então 
Secretário Municipal de Cultura de Goiânia, o Maestro Joaquim Jaime, para 
que o Planetário ampliasse sua área, abrangendo o auditório aberto (antigo 
cinema ao ar livre) até o limite com a Avenida Independência, para que as 
duas instituições pudessem utilizar conjuntamente o espaço.

Nessa área ampliada, há um portão para entrada de cadeirantes, e 
na gestão de Juan se construiu um banheiro externo para uso do público e 
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dos estudantes da graduação. Foi aberto um novo portão, com entrada pela 
Avenida Independência, para estacionamento de veículos dos servidores e 
futuro estacionamento para visitantes. Na nova área foram construídas as 
novas instalações do Observatório Astronômico Canopus. Também se pla-
neja novas construções nessa área, tal como a maquete em escala do Sistema 
Solar, relógios de Sol e uma base de lançamento de foguetes de garrafa Pet.

Ilustração 38: Banheiro externo da área ampliada, 2020. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 39: Uma das cúpulas do Observatório Canopus, que abriga um telescó-
pio refrator Meade de 150 mm, junto ao auditório externo, 2020. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 40: Interior da cúpula, que abriga o telescópio refrator Meade de 150 
mm, 2020. 
Fonte: �cervo Planetário da UFG.

Ilustração 41: Roll off do Observatório Canopus, que abriga o Telescópio Zeiss Cas-
segrain de 150 mm, 2020. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 42: Vista interior das novas instalações do Telescópio Zeiss Cassegrain 
do Observatório Canopus, 2020. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 43: Vista do Planetário em 2020, note a cúpula de fibra de vidro instala-
da no topo, última ação do Prof. Juan, em sua última semana de serviço. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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A maquete em escala do Sistema Solar foi iniciada na gestão do 
Prof. Manoel Alves Rodrigues Júnior, com a construção de um modelo de 7 
metros de diâmetro para o Sol e a aquisição de esferas para representar os 
planetas. O espaço planejado para o Sistema Solar foi a cobertura do túnel 
do trenzinho do Mutirama, e que havia sido incorporada ao Planetário 
como um jardim há mais de 15 anos. Em 2019, a Prefeitura de Goiânia 
decidiu retirar a cobertura do túnel, pois após 50 anos, a estrutura es-
tava com infiltrações e poderia ruir. Até o segundo semestre de 2020 a 
cobertura não foi refeita, e apesar da sinalização e colocação de barreiras 
em torno do teto do túnel, a obra inacabada se tornou um perigo para os 
visitantes que circulam pelo jardim e impediu a continuidade da constru-
ção da maquete.

O aumento de poluição sonora diurna e luminosa noturna, ocor-
reu a partir das obras nas outras esquinas vizinhas. Em 28/06/2017 foi 
inaugurado o Assaí Atacadista, com porta de entrada para as docas em 
frente ao Planetário. O Assaí ocupa a esquina entre as avenidas Contorno 
e Independência, em uma área originalmente da antiga Escola Técnica 
Federal de Goiás, atual IFG - Instituto Federal de Goiás, depois ocupada 
por décadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Esse 
comércio varejista e atacadista prejudica o cotidiano do Planetário, devido 
à circulação e ao estacionamento de caminhões, que cobrem a fachada do 
Planetário, adiciona perigo para a movimentação de visitantes escolares, 
nas chegadas e nas partidas dos ônibus, e ainda, a intensa iluminação do 
pátio de estacionamento, que aumentou a poluição luminosa.

Nas outras duas esquinas das avenidas Contorno e Independência, 
antes ocupadas pela GOVESA Veículos, foram inaugurados em 13/12/2018, 
o Shopping Mega Moda Park e em 05/11/2019 o Shopping Gallo.

Quanto à mudança no quadro de servidores, o Prof. Cláudio Souza 
Martins, e e a servidora Wânia Márcia Moura Botosso, se aposentaram 
no início de 2013, e na função da secretaria, em 2014, ingressou Leilane 
Rocha Vieira, que atuava nos Recursos Humanos da UFG e pediu transfe-
rência para o Planetário.

O técnico Wilsonelton atuou até 2015, quando decidiu ir para o IFG 
e foi substituído pelo técnico em mecânica Gustavo Ramos Jordão, que ser-
via ao CEMEQ – Centro de Manutenção de Equipamentos da UFG. Gustavo 
atuou no Planetário e no CEMEQ durante o primeiro ano, recebendo trei-
namento para a manutenção do projetor Spacemaster, até ser finalmente 
autorizado a se estabelecer no Planetário.
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Em 2014 foram contratados os professores Manoel Alves Rodrigues 
Junior e Juliana Romanzini, para ocupar duas vagas, a do Prof. Cláudio e 
mais uma conquistada junto ao IESA. A Profa Juliana atuou até meados de 
outubro de 2015, quando decidiu voltar para Londrina – PR.

Na vaga da Profa Juliana foi contratado em março de 2017, o Prof. 
Dr. Rafael Miloni Santucci. Em 6 de agosto de 2017, surgiu mais uma vaga, 
porém de forma indesejada, Juan faleceu, após uma semana de internação 
hospitalar. Na vaga de Juan foi contratada a Profa Dra Luciene da Silva 
Coelho, em novembro de 2019.

A primeira gestão pós-Juan, teve na direção o Prof. Manoel, junto 
com a servidora Leilane, que assumiu a vice-direção, entre novembro de 
2017 e setembro de 2019. O Prof. Manoel licenciou-se para cursar dou-
toramento entre 2019 e 2022, o que encerrou uma gestão marcada por 
vários eventos de divulgação científica, adequação de um espaço para o 
LEPEA – Laboratório de Ensino, Pesquisa e Educação em Astronomia, me-
lhoria da sinalização e confecção de painéis, pela aquisição de estantes de 
livros para a biblioteca, a construção do novo Observatório Astronômico 
Canopus, a estação de monitoramento de meteoros da BRAMON e o novo 
espaço museológico, com uma exposição sobre a história dos projetores 
planetário óptico-mecânicos da Zeiss.

O Prof. Rafael assumiu a direção junto com o técnico Gustavo na 
vice-direção para o mandato entre setembro de 2019 e de 2023, porém 
em 14 de março de 2020 foram obrigados a cancelar os atendimentos ao 
público, em virtude da Pandemia da COVID – 19, que está se prolongando 
até o segundo semestre de 2020 e talvez até parte de 2021.

Em dezembro de 2019, a servidora Michele Ferreira Martins pediu 
transferência da ASCOM – Assessoria de Comunicação da UFG para o Pla-
netário. Michele é jornalista, museóloga e mestre em Divulgação Científica, 
e apesar de um de seus objetos de estudo acadêmico ter sido o Planetário 
da UFG, a transferência não foi isenta de obstáculos.

Em 2014 foi lançado o livro “Ensino de astronomia na escola: 
concepções, ideias e práticas” pela Universidade Federal de Uberlândia. 
O autor Juan Bernardino Marques Barrio escreveu o capítulo “Conteúdos 
Conceituais, Procedimentais e Atitudinais no Ensino da Astronomia: a 
Terra e seus movimentos” e o autor Paulo Henrique Azevedo Sobreira es-
creveu o capítulo “Estações do ano: oficinas para a aplicação de modelos 
heliocêntricos”.

Em 2015 o autor Manoel Alves Rodrigues Junior lançou o livro “Os 
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calendários e a sua contribuição para o ensino da Astronomia”.
Em 2016 foi lançado o livro “Educação em Astronomia no Brasil: 

História oral de vida de professores”, pela Universidade Federal de Uber-
lândia, que abordou em cada capítulo, as histórias de 16 professores 
brasileiros que atuavam na área de Ensino e de Educação em Astronomia, 
sendo que em dois deles foram as histórias dos professores Juan Bernar-
dino Marques Barrio e Paulo Henrique Azevedo Sobreira.

Em 2017 foi publicado o artigo “The case for electron re-accelera-
tion at galaxy cluster shocks” na Revista Nature Astronomy, tendo como 
co-autor Rafael Miloni Santucci.

Em 2018 foi lançado o livro eletrônico (e-book) “Docência e pes-
quisa em Física e Astronomia” e o autor Paulo Henrique Azevedo Sobreira 
escreveu o capítulo: “Astronomia nos livros didáticos brasileiros: o legado 
dos erros conceituais”. 

Quanto às atividades da pós-graduação, entre os dias 1 e 3 de mar-
ço de 2013 realizou-se o Workshop: A pós-graduação de Educação em 
Astronomia no Brasil. Participaram desse evento os professores doutores 
Paulo Bretones (UFSCar), Marcos Longhini (UFU), Rodolfo Langhi (UFMS), 
Juan e Paulo do Planetário da UFG. O objetivo desse workshop foi respon-
der à chamada para novos cursos EaD pela UAB - Universidade Aberta do 
Brasil. Debateu-se as possibilidades de realizar cursos EaD de mestrado e 
especialização, com professores de diferentes universidades.

Essa forma de curso de mestrado, EaD ou semipresencial, envol-
vendo professores de diferentes universidades, foi uma ideia apresentada 
por Juan em 2005 em uma reunião da antiga CESAB – Comissão de Ensino 
da Sociedade Astronômica Brasileira.

Aquele planejamento efetuado em 2013 para o curso de Especia-
lização em Educação em Astronomia, se concretizou entre 2015 e 2017, 
com uma turma presencial no Planetário da UFG, com entrada de 20 estu-
dantes e conclusão do curso por 12 deles. Entre 2014 e 2015, a equipe era 
composta por 4 docentes da área de Educação em Astronomia, concentra-
ção inédita em universidades no Brasil.
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Ilustração 44: Parte do corpo discente e docente do curso de Especialização em 
Educação em Astronomia. Da esquerda para a direita: Damiana Pereira de Sousa, 
Lídia Carla do Nascimento, Clara Lúcia Francisca de Souza, Prof. Manoel, Érika Kê-
nia Sales Pereira, Kleiton Pereira Martins da Silva, Prof. Juan (sentado ao centro), 
Elizandra Freitas Moraes Borges, Greifell Santos Oliveira, Antônio José Mineiro Jú-
nior e Prof. Paulo, 2017. 
Fonte: �cervo Planetário da UFG.

Em 2015, no PTI – Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho 
em Foz do Iguaçu, houve o planejamento sobre a estrutura de um novo 
curso de especialização, com as presenças dos professores doutores Paulo 
Bretones (UFSCar), Marcos Longhini (UFU), Rodolfo Langhi (UFMS), Ro-
berto Boczko (USP) e Paulo Sobreira (UFG), além de Ana Maria Pereira 
e Janer Vilaça do PTI, com o nome de curso EaD de Especialização em 
Ensino de Astronomia UAB – Semipresencial. Esse curso seria sediado no 
Planetário da UFG, a partir de 2016, e deveria possuir a maioria do corpo 
docente, porém com a saída da Profa Juliana (2015), o falecimento do 
Prof. Juan (2017) e a licença para doutoramento do Prof. Manoel (2019), 
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tornou-se impossível até 2020, editar outra especialização em Educação 
em Astronomia ou concretizar o curso EaD em Ensino de Astronomia, que 
foi adiado em 2016.

Em 2018, o Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências 
e em Matemática foi transferido das instalações do Planetário, após um 
período de 11 anos, e foi para o Centro de Aulas - Bloco D no Setor Uni-
versitário. Uma das razões dessa transferência foi a ausência cotidiana 
de Juan, que até 2017 era o coordenador do programa, pela terceira vez, 
e administrava a pós-graduação e o Planetário como uma única institui-
ção, mesclando tarefas de servidores, despesas, patrimônios e uso das 
instalações e de equipamentos. A nova coordenação optou por um novo 
endereço, para separar patrimônio, equipamentos e despesas, e em parte, 
como consequência da perda de espaço para estacionamento dos veículos 
dos estudantes na Avenida Contorno, em frente ao Planetário, devido à 
construção do Assaí Atacadista.

Em 2013, o prefeito de Anápolis – GO solicitou orientação ao Pla-
netário da UFG a respeito de um futuro projeto de planetário para aquela 
cidade. A partir das informações prestadas ao prefeito, à equipe do gabi-
nete e ao treinamento da futura equipe do planetário, foi inaugurado em 
30/01/2014 o Planetário Digital de Anápolis.

Entre os dias 25 e 30 de setembro de 2014, os planetários da UFG 
e de Anápolis sediaram o XIX Encontro da ABP com patrocínios da UFG, 
Prefeitura de Anápolis, FAPEG e CNPq. O primeiro e o sexto (último) dias 
do encontro foram em Goiânia, onde os participantes puderam manusear 
a mesa de comando do projetor Zeiss Spacemaster e os equipamentos, 
além de assistirem à horários programados de sessões.

Neste evento houve a troca da diretoria da ABP e Juan e Paulo 
foram eleitos para os cargos da presidência e da diretoria financeira, 
respectivamente, na gestão 2015-2016. Essa diretoria foi reeleita para a 
gestão 2017-2018. A partir de 2015 a sede da secretaria da ABP passou a 
funcionar no Planetário da UFG. Entre 06/08/2017 e 31/12/2018, Paulo 
assumiu interinamente a presidência (em substituição à Juan) e ainda se 
manteve na diretoria financeira da ABP.

Em 2018, o Prof. Manoel foi eleito para o cargo de secretário da 
diretoria da ABP, gestão 2019-2021 e Paulo foi para o Conselho Fiscal.

Quanto à colaboração do Planetário da UFG para a SAB – Sociedade 
Astronômica Brasileira, Paulo atuou como vice-coordenador da COMED – 
Comissão de Ensino e Divulgação da SAB entre 2010 e 2016, e depois como 
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coordenador entre 2017 e 2018, organizando anualmente minicursos de 
Astronomia para professores, por exemplo, ocasiões em que o Planetário 
da UFG atuou como secretaria para a organização desses eventos e Juan e 
Paulo ministraram aulas nessas ocasiões.

Ilustração 45: Participantes do XIX Encontro da ABP em Anápolis, 2014. 
Fonte: �cervo Associação Brasileira de Planetários.

Outros dois eventos foram sediados pelo Planetário da UFG em 
2016 e em 2017. Entre os dias 26 e 29 de julho de 2016, o IV SNEA – 
Simpósio Nacional de Educação em Astronomia e entre 2 e 5 de agosto de 
2017, o X Encuentro de la APAS – Asociación de Planetarios de América 
del Sur.

No IV SNEA foram marcantes dois cursos para pesquisadores em 
Educação em Astronomia: “Metodologias de pesquisa em Educação em 
Astronomia”, oferecido por Juan e “Educação com Astronomia” pelo Prof. 
Dr. Rodolpho Caniato. No dia 27 de julho de 2016, o Prof. Caniato foi sur-
preendido com a cerimônia de homenagem e inauguração da Biblioteca 
Rodolpho Caniato no Planetário da UFG.
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Ilustração 46: Homenagem ao Prof. Dr. Rodolpho Caniato. Da esquerda para a di-
reita Lamartine Brasil dos Santos (Clube de Astronomia Guns Star), parte do corpo 
discente e docente do curso de Especialização em Educação em Astronomia, Victor 
Teodoro de Souza, Prof. Juan, Clara Lúcia Francisca de Souza, Francisco Marques 
Bezerra, Damiana Pereira de Sousa, Prof. Rodolpho Caniato, Alexandra Gomes da 
Silva, Daniel Bruno Vinhal dos Reis, Elizandra Freitas Moraes Borges, Prof. Manoel 
e Kleiton Pereira Martins da Silva, 2016. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG, fotógrafo Clayton Gubio dos Santos.

O Planetário da UFG foi escolhido no IX Encuentro de la APAS em 
Montevidéu, em novembro de 2016, para organizar um evento em menos 
de um ano (agosto de 2017), pois como o evento ocorria em anos pares, a 
cada dois anos, se decidiu que ele passaria para os anos ímpares para não 
coincidir com os anos pares dos encontros da IPS – International Planeta-
rium Society, e dentre os potenciais candidatos presentes à APAS, somente 
a equipe de Goiânia tinha experiência para organizar um evento em tão 
pouco tempo.

No X Encuentro de la APAS, Juan era o vice-presidente da gestão no-
vembro de 2016 a agosto de 2017. Juan organizou os bastidores do evento 
até o dia 31 de julho de 2017, data em que se internou no hospital com 
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cólicas renais. No dia 1 de agosto de 2017, por contato telefônico a partir 
do hospital, Juan pediu a Paulo para que assumisse interinamente a vice-
-presidência da APAS e cuidasse de vários detalhes do evento, para os quais, 
mesmo internado, Juan ainda estava atento e distribuindo recomendações.

Em 2 de agosto teve início a APAS, sem a presença de Juan. No dia 4 
de agosto, durante a Assembleia da APAS, Juan se tornaria o presidente, ele 
ainda estava internado no hospital, porém em estado de coma induzido, e os 
participantes da APAS decidiram aguardar o retorno de Juan, para empossa-
-lo remotamente após o evento.

Infelizmente, a nomeação não ocorreu e naquela semana do evento, 
se aguardavam notícias diárias acerca do estado de saúde de Juan, com 
esperança de sua liberação, e de que ele ainda pudesse abraçar aos seus 
amigos da Argentina, do Uruguai e de várias partes do Brasil, que compare-
ceram ao evento. 

O falecimento de Juan aconteceu no dia 6 de agosto de 2017, um 
dia após o encerramento do evento da APAS. Como o Planetário da UFG se 
tornou a sede da APAS na gestão 2017-2019, Paulo assumiu prontamente a 
presidência e, posteriormente o cargo de secretário na gestão 2019-2021.

Ilustração 47: Participantes do X Encuentro de la APAS realizado em Goiânia, 2017. 
Fonte: �cervo da Asociación de Planetarios de América del Sur, fotógrafo Clayton Gubio dos 
Santos.
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Ilustração 48: Técnico Gustavo e os professores Juan e Rafael. Momentos após o 
transporte e a montagem da cúpula de fibra de vidro de 2 metros de diâmetro, 
para abrigar um telescópio fixo para o futuro observatório remoto no alto do pré-
dio do Planetário da UFG. Última foto de Juan, final de julho de 2017. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Capítulo 2

O REGISTRO EM PALAVRAS E LETRAS 
DO QUE FOI PRODUZIDO EM IMAGENS 
E SONS NAS SESSÕES DO PLANETÁRIO
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2. O registro em palavras e letras do que foi produzido em 
imagens e sons nas sessões do Planetário

As sessões são apresentadas quase diariamente no Planetário da 
UFG.  As escolas agendam as visitas de terça a sexta-feira, nos turnos ma-
tutino, vespertino, manhãs de sábado e nas noites de quinta-feira.

Aos domingos, há sessões abertas ao público, no período vesperti-
no. Elas são divididas de acordo com a faixa etária das pessoas: programa-
ção infantil e adulta. 

Os programas são apresentados de duas maneiras, um com uma 
história infantil de fundo, marcada pela presença do diálogo entre dois 
personagens e outra, com linguagem mais adulta utilizando um narrador 
para contar as estórias.

Todas as sessões foram feitas no Planetário da UFG, com exceção de 
“A Lenda de uma Estrela” que foi feita em Porto Alegre; “Uran – o Viajante 
do Espaço” e “Estrelas, Deuses e Heróis” foram preparadas originalmente 
no Planetário do Rio de Janeiro, pelo Prof. Cláudio Souza Martins.

A criatividade dos autores foi limitada pelos recursos do projetor 
Zeiss óptico-eletro-mecânico e aos periféricos a ele, entretanto os autores 
sempre superaram essas restrições dos equipamentos, usando formas 
simples para deixar os programas mais atrativos ao público.

O Engenheiro Eletricista Isaul Gonçalves Montijo adaptou soluções 
para o projetor móvel e desta maneira é possível melhor utilizá-lo durante 
as sessões. Os diapositivos foram importantes nessa inventividade dos 
autores. Posteriormente, o uso do projetor data-show permitiu o emprego 
de novas imagens e animações.

Há sempre a preocupação de fazer com que as sessões apresentem 
conceitos e conhecimentos sobre Astronomia tal como uma aula e, por 
outro lado, também possa ser uma espécie de show para o público.

Ocorrem visitas para assistirem às sessões aos sábados por escolas 
do interior do Estado de Goiás e também escolas vindas de cidades do 
Triângulo Mineiro.

Abaixo está uma lista das sessões produzidas e existentes no Plane-
tário da UFG, e outras informações relevantes, tais como o ano em que foi 
feita e o autor ou autores delas. Elas estão presentes no acervo do Planetá-
rio (documentos) e em arquivos digitais do site do Planetário.

Algumas dessas sessões não são atualmente exibidas, pois estão de-
satualizadas e/ou em formato de fita de áudio e não foram gravadas em CD. 
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1. VIAGEM AO SISTEMA SOLAR (1970)
Autor: Prof. José Ubiratan de Moura

2. O CÉU DE GOIÂNIA (1977)
Autor: equipe do Planetário

3. AS ESTRELAS DA BANDEIRA DO BRASIL (1977)
Autor: equipe do Planetário

4. A ESTRELA DE BELÉM (1977)
Autor: equipe do Planetário

5. O CÉU DA PRIMAVERA E O SOL DA MEIA-NOITE (1977)
Autor: equipe do Planetário

6. VIAGEM AO CÉU (1978)
Autor: equipe do Planetário

7. OS SIGNOS DO ZODÍACO (1978)
Autor: equipe do Planetário

8. NO MUNDO DAS GALÁXIAS (1978)
Autor: equipe do Planetário

9. O FANTÁSTICO MUNDO DAS ESTRELAS (1979)
Autor: equipe do Planetário

10. VIAGEM AO PÓLO NORTE (1979)
Autor: Prof. Irineu Gomes Varella

11. A LENDA DE UMA ESTRELA (1980)
Autor: equipe do Planetário

12. VIAGEM À NEBULOSA DE ÓRION (1980)
Autor: Prof. Cláudio Souza Martins

13. NOITES GOIANAS (1981)
Autor: Prof. José Ubiratan de Moura
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Ilustração 49: O projetor Zeiss Spacemaster. Fonte: Acervo Planetário da UFG.

14. ESTRELAS, DEUSES E HERÓIS (1981)
Autor: Prof. Cláudio Souza Martins

15. A CONQUISTA DO PÓLO SUL (1982)
Autor: Prof. José Ubiratan de Moura

16. URAN – O VIAJANTE DO ESPAÇO (1982)
Autor: Prof. Cláudio Souza Martins

17. 3C-273 (1982)
Autor: Prof. Cláudio Souza Martins

18. A AVENTURA DE BIRIBA (1982)
Autor: Prof. Cláudio Martins Souza

19. LINDO BALÃO AZUL (1983)
Autor: Prof. José Ubiratan de Moura
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20. A VIDA NO UNIVERSO (1983)
Autor: Prof. Cláudio Martins Souza

21. NO LAGO DOS SONHOS (1983)
Autor: Prof. Cláudio Martins de Souza

22. SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO (1984)
Autor: Prof. José Ubiratan de Moura

23. UMA AVENTURA NO CÉU (1984)
Autor: Prof. José Aloísio da Silva

24. O COMETA DE HALLEY (1985)
Autor: Prof. Cláudio Martins Souza

25. GALÁXIA M87 (1986)
Autor: Prof. José Ubiratan de Moura

26. S.N. 1987 A (1987)
Autores: Prof. José Ubiratan de Moura e Prof. Cláudio de Souza Martins

27. TAINÁ-KAN (A estrela da manhã) (1988)
Autor: Prof. José Aloísio da Silva

28. ALPHA CENTAURI (1989)
Autor: Prof. José Ubiratan de Moura

29. VIAGEM AO PLANETA MARTE (1993)
Autor: Prof. José Aloísio da Silva

30. O CÉU DO SUL (1999)
Autor: Prof. Cláudio Souza Martins

31. O REI DOS PLANETAS (2002)
Autor: Prof. Cláudio Souza Martins

32. O CÉU DA BANDEIRA DO BRASIL (2009)
Autor: Prof. Dr. Paulo Henrique Azevedo Sobreira
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33. VIAGEM AO PLANETA VERMELHO (2010)
Autor: (Adaptação) Prof. MsC. Cláudio Souza Martins

Ilustração 50: Foto da cúpula onde as sessões são exibidas. Ao centro o projetor 
Zeiss Spacemaster. Fonte: Acervo Planetário da UFG.

34. O SONHO DE PEDRINHO (2011)
Autor: Prof. MsC. Cláudio Souza Martins

SESSÕES DIGITAIS FULL DOME PARA O PLANETÁRIO MÓVEL:

35. O CÉU DE JUNHO (2017)
Autores: Prof. Dr. Paulo Henrique Azevedo Sobreira, Gustavo Ramos 
Jordão e Prof. Dr. Rafael Miloni Santucci.

36. O CÉU DE 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2017
Autores: Prof. Dr. Paulo Henrique Azevedo Sobreira, Gustavo Ramos 
Jordão e Prof. Dr. Rafael Miloni Santucci.

37. MATEMÁTICA E ASTRONOMIA (outubro de 2017)
Autores: Prof. Dr. Paulo Henrique Azevedo Sobreira, Gustavo Ramos 
Jordão e Prof. Dr. Rafael Miloni Santucci.
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A partir de 2012, não se produziu sessões novas para utilizar com o 
projetor Zeiss Spacemaster, que segue trabalhando em exibições de várias 
sessões antigas, porém as sessões antigas que estavam conservadas em 
fitas magnéticas foram gravadas em versões digitais.

Todos os áudios digitais das sessões em uso, passaram por um 
rigoroso processo de edição. Foram cortados trechos de introduções e 
dos finais, além de pedaços com informações consideradas desatualiza-
das, conceitos “discutíveis”, informações numéricas muito exatas e sem 
aproximações, além de modificações de equalização, velocidade, volume 
e qualidade geral do som. Por exemplo, se cortou os trechos que mencio-
navam Plutão como planeta, Ceres como asteroide ou com quantidades 
numéricas de satélites naturais de planetas.

Adicionou-se às sessões, músicas, imagens digitais animadas e 
deformadas para a projeção em superfície curva, se fez acréscimos de 
trechos editados entre sessões, cuja voz fosse do mesmo narrador ou nar-
radora. O que se convencionou chamar nos bastidores do Planetário por 
“Sessões Frankenstein”.

Por exemplo, a sessão “Noites Goianas” durava pouco mais de 20 
minutos. Acrescentou-se a ela alguns minutos, com mais trechos de can-
ções e, como a narração gravada foi de Libório Santos, então aproveitou-se 
parte da descrição do céu, narrada por ele, na sessão “Viagem à Nebulosa 
de Órion”.

Na sessão Tainá-Kan houve a produção de pouco mais de 5 minutos 
de animação inicial. Várias versões pontuais de animação foram feitas com 
A Aventura de Biriba, Viagem à Nebulosa de Órion e Viagem ao Céu.

Todas as sessões em uso a partir de 2013, foram editadas e modi-
ficadas: Viagem ao Planeta Vermelho, O céu da Bandeira do Brasil, O Rei 
dos Planetas, O céu do Sul, Tainá-Kan, Uma Aventura no céu, Lindo Balão 
Azul, A Aventura de Biriba, 3C-273, Noites Goianas, Viagem à Nebulosa de 
Órion, A lenda de uma estrela e Viagem ao Céu.

Algumas sessões exibidas a partir de 2009, vieram de outros pla-
netários e todas elas foram editadas para que se adaptassem aos equipa-
mentos do Planetário da UFG. A ABP forneceu algumas delas, tais como:

• A Quinca, o Pititi e o Albireu (do Planetário Dragão do Mar – For-
taleza – CE, exibida entre 2009 e 2010);

• O Príncipe sem Nome (da Fundação Planetário da Cidade do Rio 
de Janeiro, exibida a partir de 2009 e que ganhou uma versão digital e 
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animada em 2018);
• O aniversário do Pingo (da Fundação Planetário da Cidade do Rio 

de Janeiro, exibida entre 2012 e 2015);
• Missões Espaciais (do Planetário de Parnamirim – RN, exibida 

entre 2011 e 2014).
A sessão “Céu dos Açores” veio do Planetário da UFRGS e sofreu 

diversas edições, com acréscimo de músicas e animações.
“A estrela de Belém”, original de 1977 foi editada e usada até 2014, 

quando foi substituída pela sessão de mesmo nome que veio do Planetário 
da UEL - Universidade Estadual de Londrina – PR, também editada.

A sessão “Descobrindo o Sistema Solar” presenteada generosamen-
te pela empresa AsterDomus de São Paulo, em uso desde 2014, foi editada 
várias vezes, para ajustes de volume e qualidade de som, além de ganhar 
diversas versões com animações de imagens do Sol, dos planetas e de um 
asteroide.

A partir de 2015 se fez edições de diversas sessões digitais full dome 
para o planetário móvel, provenientes de várias fontes, para que durassem 
menos de 15 minutos e que tivessem boa qualidade audiovisual. O que se 
convencionou chamar nos bastidores do Planetário por “Sessões Pupurri”.

Em 2017 o técnico Gustavo desenhou e confeccionou um suporte 
de madeira para adaptar o projetor digital full dome, ao lado do projetor 
Zeiss, e se passou a empregar o domo fixo de 12,5 metros como alternativa 
para exibição e testes de produções digitais full dome. Somente nesse ano, 
houve demanda para se elaborar novos textos para as sessões digitais full 
dome, com gravações próprias das narrações e programação visual dos 
softwares de representação do céu.

Ainda em 2017 passou-se a enviar aos professores, por correio ele-
trônico, materiais pré-visita elaborados para cada sessão de planetário, 
com recomendações gerais sobre o que o Planetário oferece aos visitantes 
e sugestões de conceitos para trabalhar em sala de aula, antes das visitas 
agendadas.

Constata-se que todas as sessões do Planetário têm algo em comum. 
Elas normalmente se iniciam com o céu diurno, no entardecer, depois 
anoitece e ocorre a contemplação das estrelas, atrelada com as estórias de 
cada um desses programas.

A partir disso é comum se usar o movimento diurno do projetor, 
dando a sensação de que o céu está se movendo e as horas passando rapi-
damente para se mostrar constelações, estrelas, galáxias ou planetas que 
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estavam abaixo do horizonte.
Depois ocorre uma viagem espacial ou algum passeio cósmico, 

usando-se os movimentos do projetor para dar continuidade e magia às 
sessões.

Também se observa nessas apresentações o recurso do movimento 
da altura Polar (variação de latitude) e, por vezes, a variação do ângulo 
horizontal de azimute.

As sessões utilizam recursos dos projetores periféricos da Zeiss e 
da Sky-Skan, diapositivos e imagens produzidas em computador.

Busca-se explorar conceitos astronômicos, informações sobre as-
tros ou sobre personalidades da Astronomia. Na maioria das vezes, essas 
apresentações abordam o Sistema Solar, procurando sempre localizar a 
posição da Terra em relação ao Sol e aos outros planetas.

Os autores enfatizam a beleza da visão do planeta Terra na cúpula 
do Planetário, junto ao céu estrelado tal como seria a visão de viajantes 
em uma nave espacial solta pelo Sistema Solar. As sessões terminam nor-
malmente com o retorno ao planeta Terra e o amanhecer de um novo dia 
simulado pela iluminação da sala da cúpula.

Em todas as sessões a trilha sonora e os efeitos de áudio foram es-
colhidos de acordo com cada cena da estória e também de acordo com a 
faixa etária e as emoções que se quer causar no público.

As narrações foram realizadas por profissionais de rádio assistidos 
por membros da equipe do Planetário da UFG. Em sua maioria atenderam 
satisfatoriamente às necessidades das apresentações.

O conjunto desses elementos, a trilha sonora, a narração, a ilumina-
ção, as imagens e os movimentos dos projetores fazem com que as sessões 
se assemelhem ao teatro (na iluminação e no roteiro), aos programas 
de rádio (na narração, nas músicas e nos efeitos sonoros) e ao cinema 
(exibição de imagens em uma tela acompanhada por sons), mantendo 
as características essenciais de um Planetário tais como as projeções em 
toda a cúpula hemisférica e as poltronas reclinadas de acordo com sua 
localização na sala.

As sessões foram de tamanho sucesso que os autores tiveram a 
ideia de criar livros sobre elas, como no caso do programa “As estrelas da 
bandeira”, que se tornou o livro “Constelações e estrelas da Bandeira do 
Brasil”, em 1977 e também o programa “Uma aventura no céu”, que gerou 
o livro “As aventuras do Comandante Gustavo”, em 1994.
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Ilustração 51: Livro feito a partir da sessão “As estrelas da bandeira” em 1977. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 52: Livro feito a partir da sessão “Uma aventura no céu” em 1994. Fonte: 
Acervo Planetário da UFG.
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Capítulo 3

A IMPORTÂNCIA DO PLANETÁRIO
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3. A importância do Planetário

O Planetário é um órgão administrativo da Universidade Federal 
de Goiás. Realiza atividades do grande tripé da educação universitária e 
pública: extensão, pesquisa e ensino. Sua importância na Educação não 
se estende apenas aos estudantes da UFG, mas também para as pessoas 
que vivem na cidade de Goiânia, em Goiás, em outros estados e no Distrito 
Federal.

No ano 2010 somavam-se no Brasil, 37 planetários fixos assim dis-
tribuídos: 9 na região Sul, 18 na Sudeste, 7 no Nordeste, apenas 1 no Norte 
e 2 no Centro-Oeste.

No ano de 2020 há 50 planetários fixos: 10 na região Sul, 21 na 
Sudeste, 10 na Nordeste, 1 na Norte e 3 no Centro-Oeste.

O eixo Goiânia-Anápolis-Brasília é exclusivíssimo no centro e norte 
do Brasil, em termos de planetários,  pois ao longo de apenas 250 km, é 
possível visitar três diferentes tipos de planetários de médio porte, sendo 
um óptico-mecânico em Goiânia, um digital full dome em Anápolis e um 
híbrido (óptico-mecânico e digital full dome) em Brasília.

3.1 As atividades de ensino no Planetário da UFG

O Planetário da UFG possui uma estrutura que possibilita a reali-
zação de variados tipos de atividades de ensino, já que em seu interior há 
salas de aula diversificadas como a sala de projeção e cúpula, auditório, 
sala de computadores, sala de reunião, biblioteca e o próprio pátio na en-
trada que é utilizado para observação do céu nas aulas de Astronomia. É 
uma instituição que oferece as três formas de Educação: informal, formal 
e não-formal.

Segundo Sarramona et. al. (1998), Educação informal tem aqui 
o sentido de um processo constante que dura a vida toda e no qual as 
pessoas adquirem conhecimentos, habilidades, atitudes e modos de dis-
cernimento mediante as experiências diárias e sua relação com o meio 
ambiente.

Educação formal é naturalmente, o sistema educativo altamente 
institucionalizado, cronologicamente graduado e hierarquicamente estru-
turado que se estende desde os primeiros anos da escola primária até os 
últimos anos da universidade. Acontece em tempos definidos como séries 
e anos.
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Educação não-formal é toda atividade organizada, sistemática, 
educativa, realizada fora do sistema oficial, para facilitar determinadas 
classes de aprendizagem a subgrupos particulares da população, tanto 
para adultos como para crianças. Também apresenta um tempo definido 
que pode ser horas, meses ou anos.

No Planetário a Educação informal é compreendida como aquela 
que ocorre na visitação do público para assistir as sessões que o Planetá-
rio oferece usualmente.

Já a Educação formal é aquela que ocorre dentro da instituição 
Universidade Federal de Goiás e é regulamentada pelo governo. O curso 
de graduação em Geografia oferece a disciplina ”Astronomia”, e a optativa 
“Tópicos em Astronomia”. Para o curso de graduação em Ciências Ambien-
tais há a disciplina “Origem e Formação da Terra” e a optativa “Física da 
Atmosfera”, todas ministradas totalmente no espaço físico do Planetário 
da UFG.

Em 2019 o Instituto de Física aprovou a inclusão das disciplinas 
optativas “Astrofísica Estelar” e “Astronomia Galáctica, Extragaláctica 
e Cosmologia”, e desde então se aguarda a comunicação oficial ao IESA 
– Instituto de Estudos Socioambientais, para que sejam oferecidas pelo 
Planetário da UFG.

As atividades de estudos e pesquisas de alguns alunos do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, também 
se realizam no Planetário da UFG sob a co-orientação do Prof. Dr. Paulo 
Henrique Azevedo Sobreira.

O Prof. Dr. Rafael Miloni Santucci atua como orientador de alunos 
no Programa de Pós-Graduação em Física.

A Educação não-formal é realizada quando as escolas do Ensino 
Fundamental e Médio e também universidades em geral, realizam ativida-
des, geralmente aulas, no Planetário. Essas atividades podem ser visitas, 
sessões sobre os programas que o Planetário exibe, aulas especiais sobre 
o tema Astronomia entre outras.

3.2 A importância do Planetário da UFG nas palavras de quem o 
vivenciou
 
Durantes as entrevistas com professores, ex-diretores e o atual 

diretor, foram coletados relatos sobre a importância do Planetário na opi-
nião de cada um deles.
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José Ubiratan de Moura:

“O Planetário além de ser um instrumento, traz conhecimentos, 
cultura, engrandece a universidade porque ela pensa maior, pensa no ser 
humano, naquilo que é mais sublime nele, que é sonhar com as coisas ma-
ravilhosas, com as viagens no Planetário, com a possibilidade de vida em 
muitos mundos.

Além de tudo trouxe mais poesia para Goiânia, trouxe mais encan-
tamento [...] chega no Planetário [a pessoa] é uma maravilha dessa, então 
acho que trouxe vida, trouxe para Goiânia o que o goiano precisava, essa 
parte, principalmente, de ver o ser humano por outros aspectos, pensar no 
universo, pensar que talvez não estejamos sós, conhecer a natureza, amar 
os animais, porque isso faz parte disso, inclusive esse local aqui, respeitar a 
flora, a fauna.

Então eu acho que o Planetário cumpriu um papel importantíssimo 
aqui para o desenvolvimento cultural do estado de Goiás, porque não adian-
ta fazer prédios suntuosos [...], agora o Planetário foi construído com muita 
parcimônia financeira, mas se fisicamente não representa muita coisa, inte-
lectualmente, mudou muito o espírito do goiano. Você pensa uma escola que 
desde o primário que aqui vem conhecer os astros, essa maravilha que é o 
universo, nossa senhora, então não tem comparação, pra mim o Planetário 
foi tudo é tudo, e vai ser muito mais, porque ele está cada vez mais melho-
rando, não tenho dúvida.

Eu me orgulho de ter sido o primeiro diretor do Planetário, de ver 
como está hoje, de saber que futuramente vai ser muito melhor, trazer meus 
netinhos aqui que eu adoro. Mas eu acho que culturalmente para a univer-
sidade engrandeceu, a universidade até hoje, eu me lembro um dia a Profa. 
Maria do Rosário Casimiro fazendo um discurso, falando: “olha de todos os 
institutos e faculdades que tem na universidade (...)” (eu devia ter gravado 
isso), ”(...) onde eu vou sonhar é no Planetário, não me dá problemas, só dá 
satisfação”. E continua assim, graças a Deus. Então eu não tenho palavras 
para dizer o que ele representa [...], não tenho palavras para dizer o que 
significa para Goiás”.

Fonte: (MOURA, 2008), Org. ALMEIDA, Suélen A. (2009).
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José Eduardo Albuquerque de Macedo Costa:

“Eu acho aquilo maravilhoso, não tem coisa igual, não só para mim, 
mas como para qualquer pessoa você conhecer o Universo é algo fantástico. 
Porque não só conhecer o Universo [...] eu acho que todo ser humano deveria 
conhecer a natureza, conhecer o céu, conhecer como foi feito isso, conhecer 
também esse planeta em que nós vivemos.

Porque a gente fala: está fazendo calor...está chovendo... vai chover... 
que tempo vai fazer... Você não entende isso, qual a dinâmica dessa atmosfe-
ra, porque que acontece isso eu acho uma coisa totalmente estranha. E você 
conhecer, olhar para o céu [...] ver.

Eu acho maravilhoso você estar num local, como já hoje em dia é difí-
cil porque se você está na cidade não vê nada, estar num local e ver o céu. Oh 
que maravilha! Olha aquilo ali é uma estrela, aqui é um planeta, a distância 
dele. Você conhecer o Universo você valoriza muito mais o ser humano, a 
vida, como católico, como cristão, você vê a beleza de Deus, a grandeza de 
Deus é tudo isso aí que estamos observando.

Então eu acho aquilo fantástico. Esses cursos que são dados devem 
ser ótimos para o pessoal que participa desses cursos. Eu tenho incentivado 
colegas. Você precisa fazer... o Planetário dá cursos, vai lá, eu gosto mesmo 
de Astronomia, vai lá para você ver, o negócio é bonito, o negócio é bom de-
mais, você vai ter outra compreensão da vida, vai ter outra compreensão de 
Deus, muito bonito isso [...]. Eu acho que é extremamente importante, acho 
maravilhoso a presença do Planetário e o que o Juan está fazendo aí, eu 
tenho ouvido falar,(a esposa gosta muito). [...] Infelizmente o conhecimento 
para o brasileiro fica muito restrito.

Eu acho muito bonito, muito bom, muito salutar a pessoa ter esse 
conhecimento de Astronomia, Climatologia eu também acho maravilhoso. 
Eu acho que é muito importante porque vai destacar a UFG, porque são 
poucos os Planetários que tem no Brasil, então se a UFG tem um Planetário, 
deve dar um valor muito grande, um incentivo, um apoio a esse Planetário 
porque realmente é uma coisa maravilhosa, só quem tem que pode saber o 
que é bom. O Brasil inteiro com cinco mil e tantos municípios e uns dez, doze, 
um pouquinho mais de 20 que tem. Então devemos dar valor porque eu acho 
muito importante isso para a UFG e para nós goianos. [...]”.

Fonte: (COSTA, 2008), Org. ALMEIDA, Suélen A. (2009).
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José Aloísio da Silva:

“O Planetário é uma instituição de grande importância cultural. Eu 
vejo que felizmente o Planetário da UFG sempre teve pessoas muito dedica-
das, você veja, todos nós que trabalhamos lá, prof. Ubiratan, José Eduardo, 
Cláudio, Juan, todos nós fazemos o nosso trabalho lá com bastante entusias-
mo, bastante alegria.

Eu trabalhei vinte e dois anos. Nesses vinte e dois anos, assim como os 
outros, nós fizemos sessões, atendimentos no domingo, no sábado a noite e 
nunca recebemos hora extra por isso.

Não tínhamos a obrigação de trabalhar, por exemplo, domingo de 
manhã, ou domingo a tarde, e todos nós fizemos esse esforço, assim também 
como o Prof. Isaul que é uma pessoa importantíssima na história do Planetá-
rio também porque ele sempre cuidou da manutenção da aparelhagem, para 
que o aparelho tivesse sempre operando de forma correta. [...] O Planetário 
teve sorte de passar por lá pessoas que eram bastante dedicadas. Isso é um 
fator preponderante para que o Planetário pudesse cumprir aquela função 
que lhe é peculiar, que é justamente o conhecimento da Astronomia.

Eu entendo que o conhecimento da Astronomia, ele cumpre uma função 
bastante relevante na medida que ele leva as pessoas a reciclarem seus con-
ceitos. A gente via isso claramente nos cursos, quando os alunos começavam 
a entender a grandeza do Universo, quando a gente falava a um aluno que 
uma estrela que ele poderia ver naquela noite teria a luz dessa estrela viajado 
milhões de anos para chegar até a Terra, para chegar até a sua retina.

Quando a gente dizia da grandeza do Universo, que o Universo conhe-
cido na época chegava até 13 bilhões de anos luz, então eles reciclavam todos 
os seus conceitos, porque até então, a mente daqueles alunos estava voltada 
para as dimensões, para a escala terrestre, e ai eles passavam a refletir tam-
bém sobre a importância, ou a própria existência aqui no planeta Terra.

Então eu vejo assim, como um conhecimento que trás uma reflexão 
até filosófica para que as pessoas possam evoluir os seus conceitos. O que 
é mais interessante é que o Planetário contempla um conhecimento que 
atende desde crianças de 4 e 5 anos até adultos de 70, 80 anos, além de se sa-
tisfazerem com a beleza, com o entretenimento que o Planetário representa, 
estão assimilando os conhecimentos que estão inseridos naquelas viagens, 
naquelas histórias contadas através dos programas que são elaborados 
pelos professores.

Os recursos didáticos que o Planetário possui, eu acho que eles nunca 



Planetário da Universidade Federal de Goiás: uma história de vida 79

vão perder importância. O que se pode fazer, e que o professor Juan está bri-
lhantemente conseguindo, é incorporar novos equipamentos a esse aparelho 
principal para enriquecer ainda mais as sessões, tornar as sessões ainda 
mais interessantes. Os recursos didáticos que o Spacemaster possui, acho 
que eles nunca vão perder importância no ensino. Como recurso didático é 
extremamente importante.”

Fonte: (SILVA, 2008), Org. ALMEIDA, Suélen A. (2009).
Isaul Gonçalves Montijo:

“Eu acho que em termos de extensão é simplesmente maravilhoso, 
quem conhece gosta, todas as pessoas que já esteve aqui, as que puderam 
voltar, voltaram ou gostariam e tem desejo de voltar, acham assim grandio-
so, maravilhoso, a maioria nem imaginavam que fosse assim, imaginavam 
que fosse um cinema, quando chega e vê deslumbra.

É uma casa de cultura, isso é importante, as pessoas não vem só 
assistir, é uma casa de cultura, onde da maneira mais pedagógica a gente 
faz é transmitir o conhecimento de Astronomia, dentro de cada faixa etária 
nós temos aí nossos programas. A gente vai tentando jogar sementes nas 
crianças e nos adultos também.

Acho que é muito importante para a universidade. Feliz a UFG que 
tem 38 anos que tem o Planetário. É um mérito, durante tantas décadas. 
[...] Cidades até mais importantes que Goiânia, em termos de população, 
de recursos financeiros, ricas né, que a nossa e não tem, agora que estão 
conseguindo ter, capitais importantes como Belo Horizonte, tantas outras 
Salvador, Recife capitais importantes e não tem. E nós já temos mais de 35 
anos que nós temos o Planetário.

Então eu acho que a universidade está de parabéns e deve se sentir 
orgulhosa com esse equipamento e mais orgulhosa ainda de ter a equipe que 
tem. Trabalha sem se preocupar com horário, sem se preocupar se é sábado 
ou se é domingo, se é de manhã, de tarde ou a noite, nós sempre estamos aí 
quando é necessário. Sempre trabalhamos domingo. Não ganhamos nada 
por isso, digo, não ganhamos financeiramente, mas ganhamos outros méri-
tos muito mais importantes. 

Fazemos isso de coração, porque aqui todos trabalham mais por 
amor mesmo, porque gostam de Astronomia, gostam do que fazem, eu nun-
ca, nesses trinta e poucos anos que estou aqui, eu nunca vi nenhum colega 
reclamar que está trabalhando mais que o outro, ninguém reclama, porque 
todos participam, todos são chamados e fazem sua parte, sem reclamar, por 
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isso que aqui é interessante, porque aqui ninguém fica acomodado, esperan-
do, [...]”.

Fonte: (MONTIJO, 2008), Org. ALMEIDA, Suélen A. (2009).

Cláudio Souza Martins:

“Eu acho, assim, de fundamental importância para Goiânia, para 
UFG, porque o Planetário é o único lugar aqui onde se ensina Astronomia. E 
Astronomia é uma ciência que está presente no nosso dia-a-dia mesmo que 
as pessoas não tenham consciência disso, porque todo dia nós vemos o Sol 
nascer à Leste, se por à Oeste, a Lua, as estrelas, mesmo que as pessoas as 
vezes não olhem muito para cima porque a iluminação da cidade atrapalha 
um pouco, ou seja, ofusca o brilho das estrelas e dos planetas, mas volta e 
meia algum planeta chama atenção, um eclipse solar ou lunar desperta a 
atenção das pessoas. [...] O nosso calendário, que nós seguimos, ele se baseia 
na sequência das estações do ano. O nosso ano chamado ano trópico, ele é 
fundado sobre o ciclo das estações.

Então, esse conhecimento é um conhecimento Astronômico e que 
está na nossa prática cotidiana mesmo que as pessoas não tenham ainda 
consciência disso, a maioria das pessoas. Mas, eu acho importante despertar 
essa consciência nas pessoas, o fato de que nós estamos de alguma maneira 
conectados com todo o Universo, as vezes se fala assim a Terra e o Universo, 
como se a Terra fosse uma coisa e o Universo fosse outra, na verdade esta-
mos dentro desse Universo, o Universo é um todo. Então, estamos de alguma 
maneira conectados com o Sol, a Lua, os planetas as estrelas, as nebulosas, 
galáxias, tudo que constitui o Universo, sem que isso leve a um conceito as-
trológico, horoscópico.

A gente tem conversado com as pessoas, e o que a gente nota é que as 
pessoas ficam maravilhadas com o que vêem aqui no Planetário, uma coisa 
diferente. O programa de Planetário é um evento diferente, diferente de te-
levisão, de cinema, de tudo que se tem por aí mais comum. Então as pessoas 
ficam envoltas naquele clima de viagem espacial e assimilam alguma coisa 
do que é dito e transmitido nas sessões do Planetário. Essa é a resposta que 
nós temos das pessoas. Muitos falam para mim: ah estive no Planetário há 
muitos anos fiquei encantado com as coisas que a gente vê lá e quero voltar! 
As vezes não voltam porque o dia-a-dia é corrido das pessoas. Não conheço 
nenhuma pessoa que tenha vindo ao Planetário e que tenha dito assim que 
não gostou. Todas as pessoas com que eu conversei ficaram encantadas com 
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o que viram aqui, então isso desperta nelas um interesse pelo conhecimento 
do céu, e outro aspecto da natureza, que é o céu, os astros.”

Fonte: (MARTINS, 2008), Org. ALMEIDA, Suélen A. (2009).

Juan Bernardino Marques Barrio: 

“O Planetário é um espaço de fundamental importância na divulgação 
do conhecimento científico e mais especificamente da Astronomia. É evidente 
que ter um Planetário para a UFG é todo um luxo. Isso a gente conhece pelo 
mundo afora são raríssimas as instituições de ensino que tem Planetários 
vinculados, e eu seria capaz de dizer que nós somos o único Planetário no 
mundo que temos as atividades na forma em que nós as desenvolvemos no 
ensino, na pesquisa e na extensão. 

Alguns outros Planetários que existem no Brasil vinculados a 
universidade, eles se dedicam exclusivamente ao capítulo extensão. Pelo 
mundo afora não há Planetários vinculados à universidade. Normalmente 
são instituições, fundações particulares, municipais, que estão muito mais 
também voltados a questão da divulgação da extensão. Nesse foco, na pers-
pectiva que nós temos aqui, provavelmente hoje, a gente comentava muito 
já nas reuniões dos Planetários, nós somos hoje o único grupo que passa a 
ter dois doutores na área de Ensino de Astronomia dentro do Planetário, 
[...], na realidade só existe outro Planetário, o de Vitória que tem um doutor 
em tempo parcial, que é da área de Ensino de Astronomia. Somos dois em 
tempo integral aqui no Planetário. Isso já faz uma grande diferença. E um 
grupo de professores e de alunos que tendem a manter um núcleo de pes-
quisa por aqui.

Eu acho que a importância social é imensa, só que nós também temos 
que ver, aumentar essas opções essas alternativas do Planetário de ações. Eu 
acho que pra mim e acho que para nós do Planetário de Goiânia, foi muito 
importante em 2005 na comemoração dos 35 anos do Planetário, a realiza-
ção do X Encontro da Associação Brasileira dos Planetários. Foi realizado 
em Goiânia e pela primeira vez um evento desse tipo teve financiamento 
completo do CNPq. Talvez tenha sido um dos mais concorridos também em 
virtude disso aí. Também a vinda do professor Caniato, Rodolpho Caniato. 
Na abertura nós fizemos a homenagem a ele, a partir da peça de teatro que 
ele escreveu, Joãozinho da Maré.

Fonte: (BARRIO, 2008), Org. ALMEIDA, Suélen A. (2009).
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Paulo Henrique Azevedo Sobreira:

“Sim, eu considero o Planetário da UFG muito importante, caso con-
trário não estaria aqui (risos). Este é o terceiro Planetário que foi inaugura-
do no Brasil, o segundo com um projetor Zeiss, e atualmente, o mais antigo 
equipamento Zeiss em funcionamento no país.

É uma honra trabalhar aqui e ao mesmo tempo uma viagem diária 
pelo tempo. É fantástico constatar cotidianamente a qualidade desse produ-
to alemão, que atingiu no Spacemaster um nível elevado de qualidade, que 
infelizmente não foi aplicada para os outros modelos de equipamentos mais 
novos.

Este Planetário é o único em funcionamento na Região Centro-Oeste, 
ao menos nos últimos dezesseis anos, tempo que o Planetário de Brasília está 
fechado. Milhões e centenas de milhares de pessoas foram atendidas neste 
Planetário em sessões de cúpula, cursos de graduação e de extensão, palestras 
e outros eventos ao longo dessas quatro décadas. Vieram até aqui pessoas de 
Goiânia, de diversos municípios do Estado, e também grupos provenientes 
de outros Estados, tais como MT, MS, MG, TO e DF. É interessante verificar 
que nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil há somente os Planetários de 
Belém e o de Goiânia atendendo a população desse imenso território.

No Estado de São Paulo, por exemplo, há dez Planetários. Na cidade 
do Rio de Janeiro são três Planetários! Dessa maneira, você constata que 
a existência de nosso solitário Planetário é imprescindível para atender a 
população escolar das instituições que nos procuram, e do público em geral, 
quanto aos conhecimentos do céu, nessa gigantesca área quase continental.

Deveriam existir Planetários em todas as capitais brasileiras e o ideal 
seria que cada cidade com mais de cem ou duzentos mil habitantes também 
os tivessem. 

Eu entendo que o uso didático do projetor Planetário é essencial 
para o aprendizado de muitos temas astronômicos, principalmente para a 
formação de estudantes de graduação em Geografia. É uma pena que no 
Brasil, o Planetário da UFG seja o único que tenha professores universitários 
pertencentes ao curso de graduação em Geografia atuando nele, por outro 
lado, sorte de Goiânia.

Eu acho que qualquer Planetário seja importante, mas me aborreço 
em constatar que há pouca procura e interesse por parte da população, 
principalmente nas sessões públicas que acontecem aos domingos, enquanto 
o Parque Mutirama, ao lado está lotado. Mesmo os colegas da comunidade 
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da UFG nos procuram pouco, talvez por não perceberem o quanto a Astro-
nomia está atrelada aos vários conhecimentos da universidade. Quem sabe 
se no futuro serão instalados Planetários em cada cidade em que houver um 
campus da UFG? Acho que é nossa obrigação no Planetário difundir mais o 
nosso trabalho e mostrar para a sociedade nossa importância.

Eu ficarei muito satisfeito, quando um cidadão comum na rua, afir-
mar que conhece o Planetário da UFG e disser que esta é uma instituição 
importante porque aprendeu algo aqui ou se emocionou com o que viu. Por 
enquanto, eu tenho conhecido pessoas em Goiânia que vieram aqui somente 
na infância, trazidas principalmente em visitas escolares e nunca mais vol-
taram. Isso me deixa triste. Visitar um Planetário é para a vida toda.

Temos um desafio aqui, que é trazer e atender pessoas de todas as 
faixas etárias e também as portadoras de necessidades especiais. O céu é 
democrático e a Astronomia foi e é constituída por conhecimentos multi-
culturais, por isso o Planetário é o lugar para se conhecer o céu, quando o 
céu lá fora está nublado ou a poluição luminosa das grandes cidades não 
permitem ver essas belezas acima de nossas cabeças.”

Fonte: (SOBREIRA, 2009), Org. ALMEIDA, Suélen A. (2009).

Ilustração 53: Professor José Ubiratan de Moura em entrevista em 2008.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 54: Professor José Eduardo Albuquerque de Macedo Costa em entrevis-
ta em 2008.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Ilustração 55: Professor José Aloísio da Silva em entrevista em 2008. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Ilustração 56: Professores da atual equipe: Isaul Gonçalves Gontijo, Cláudio Souza 
Martins, Paulo Henrique Azevedo Sobreira e Juan Bernardino Marques Barrio em 
2009.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

3.3 O Futuro

Apesar dos seus 50 anos de existência, o Planetário continua como 
um local onde ocorrem trocas de conhecimentos. Para isso, a sua equipe se 
atualiza sempre que possível, estando atenta às novidades, desta maneira, 
procurando participar anualmente de eventos nacionais e internacionais 
sobre planetários, Astronomia, Educação, Geografia e Geociências. 

No ano de 2008 ocorreram algumas mudanças significativas. Foi 
instalado um novo sistema de áudio da cúpula do Planetário, de alta qua-
lidade, adequado às apresentações das sessões, equivalente ao som usado 
em cinemas. A equipe regravou e modificou duas sessões antigas, em 2009 
e 2010, para melhor utilizar esse novo sistema de som.

Igualmente para os próximos anos, a atual equipe planeja aumentar 
o número de funcionários, de professores, de equipamentos e, com isso, 
atender aos outros campi da UFG. Visa também ofertar cursos de Espe-
cialização e encabeçar ou se somar a um curso de Mestrado em Ensino de 
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Astronomia em Educação à Distância (EAD) com diversas universidades 
brasileiras.

A Prefeitura de Goiânia em parceria com a UFG tem demonstrado 
interesse em ampliar a área do Planetário no Parque Mutirama, para com-
por um grande centro de Ciências. Em 2020 houve um acordo entre a UFG 
e a Prefeitura de Goiânia para a concessão da área municipal ampliada do 
Planetário da UFG por mais 50 anos, até que se estabeleça um documento 
definitivo de doação da área Municipal para a Federação.

A equipe do planetário almeja expandir a atuação do Observatório 
Astronômico Canopus, que originalmente estava no Campus II da UFG e 
hoje está na área do Planetário da UFG, para uma área mais adequada na 
Serra Dourada, em um local com céu mais escuro, sem interferências das 
luzes das cidades, e quer adquirir novos acessórios para que o telescópio 
e a cúpula sejam operados através de computadores remotamente. Com 
os potenciais deste telescópio de uso remoto, certamente as atividades de 
extensão da UFG serão ampliadas e também possibilitará a realização de 
pesquisas pela comunidade astronômica nacional.

Em 2009 e 2010 houve pequenas reformas habituais no prédio e 
na sala de projeção, como a pintura, a troca do piso, a instalação de um 
novo sistema de iluminação, a compra de novos projetores de imagens e 
computadores adequados para tratamento gráfico de imagens.

Em 2014, iniciou-se um projeto para organizar novas sessões para 
uso com o projetor Zeiss. São textos de 12 sessões mensais, cuja primeira 
parte se baseia em descrições do céu de Goiânia e a segunda parte é de 
uma viagem espacial. Esse projeto foi encubado por vários anos, refeito 
e ampliado em 2020, enquanto aguardava a conclusão da transição entre 
os PCN’s – Parâmetros Curriculares Nacionais e a BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular dos ensinos Fundamental e Médio. As novas sessões, 
assim como as atividades educativas pré e pós sessões, cumprirão par-
cialmente habilidades, temas e conceitos da BNCC, visando a inter, trans 
e multidisciplinaridade com a Astronomia e atingir objetivos atitudinais, 
procedimentais e conceituais na Divulgação Científica.

Espera-se que em alguns anos se instale um novo projetor plane-
tário digital, que produza imagens em 3D e que, com isso, o Planetário 
da UFG tenha um futuro promissor e que traga novidades para Goiânia 
e continue colocando o conhecimento ao alcance de todas as pessoas no 
Brasil Central.
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ANEXOS
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Desenho esquemático do projetor Zeiss Spacemaster. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Primeiro Informativo publicado 
pelo Planetário. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Primeiro Informativo publicado 
pelo Planetário. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Cartão telefônico com o tema do Planetário da UFG (frente). 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Tiragem de fevereiro a abril de 1999 (verso). Cartão 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Secretaria, 31/08/1984. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Sala de equipamentos, 31/08/1984. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Público aguardando sessão em 1994. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

Sala de aula em agosto de 1994. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Sala de aula em 1997. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.

 

Sala de espera em 1997. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Sala dos professores em 1997. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Recorte de O Popular de 14/09/1975. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Plantas do atual prédio em 1976. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG e cedido generosamente pela Organização Jaime Câmara.
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Recorte de O Popular de 28/01/1977. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Recorte de O Popular de 03/07/1977. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Recorte jornal Opção em 05/07/1977. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Recorte de jornal do O Popular sem data. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Jornal O Popular em 20/11/1977. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Jornal O Popular sem data. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Jornal O Popular em 07/05/1981. 
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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O Popular em 13/01/1993.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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PLANETARIO E OBSERVATÓRIO CANOPUS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

JOSÉ UBIRATAN DE MOURA

Quando Diretor do então Instituto de Química e Geociências da UFG, 
e Professor Titular da Disciplina de Cosmografia, do mesmo Instituto, fui 
designado pelo Professor Farnese Dias Maciel Neto para exercer a função 
de Diretor do Planetário – que seria inaugurado brevemente (isto nos idos 
de 1970).

Histórico:
O Planetário de Goiânia foi fabricado pela firma Carl Zeiss Jena da 

Alemanha Oriental. É do tipo “Space Master” e foi o primeiro deste tipo e 
série montados no mundo. A sua vinda na época, causou muita celeuma, 
pois algumas pessoas influentes afirmaram que Goiânia não comportava 
receber uma aparelhagem tão complexa, e que os goianos não dariam a 
importância devida. Montado num prédio acanhado, como se o Planetário 
fosse apenas mais um brinquedo dos muitos então, instalados no Parque 
“Mutirama”. A sua inauguração deu-se no dia 23 de outubro de 1970, 
funcionando ininterruptamente até o dia 29 de agosto de 1972, sempre 
contando com um grande público a prestigiá-lo.

Devido a constantes infiltrações de água na cúpula, pois a mesma 
foi construída com uma fina cobertura de tela pintada, por sinal pouco 
eficiente e o clima úmido de Goiânia, como ficou em pouco tempo demons-
trado, foram paralisadas as atividades, após tudo ter sido feito, para evitar 
que maiores danos viessem comprometer a aparelhagem. Sempre acom-
panhada do meu assistente Prof. José Eduardo Albuquerque de Macedo 
Costa passavamos as noites chuvosas da Capital, colocando lonas plásticas 
sobre a cúpula do mesmo, para impedir infiltrações de água e evitar maio-
res danos. Tudo inútil, primeiro porque as crianças que adentravam ao 
Parque retiravam as cordas que as prendiam, e as levavam para brincarem, 
e segundo quando as deixavam formava-se um ambiente de muito calor e 
umidade na própria cúpula.

Reunimos com o nosso engenheiro Prof. Jaci Fernandes, para 
encontrarmos uma solução. Foram desmontados todos os projetores e 
aparelhagem possível, e colocados na sala de manutenção e reparos, a 
única construída de alvenaria e com teto de concreto, e assim salvou-se o 
Planetário, apesar de algumas avarias causadas por fungos nas lentes de 
alguns projetores.
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Com a posse do Prof. Paulo de Bastos Perillo (Reitor) recebi um 
telefonema dele para apresentar-me em seu gabinete. Lá chegando, o en-
contro em companhia do Engenheiro Prof. Hermínio Pedroso, Pró Reitor 
de Administração e Finanças quando me solicitou que lesse uma corres-
pondência que se encontrava em sua mesa.

Tratava-se de um oficio oriundo da Prefeitura de São José dos Cam-
pos que com o aval do ITA, propunha a ida do nosso Planetário para aquela 
cidade solicitar a minha opinião: disse—lhe que após enviar dezenas de 
ofícios, pedidos e toda sorte de diligências, nada havia sido feito no senti-
do de recuperá-lo e instalá-lo num prédio a altura da aparelhagem.

Portanto, a minha opinião é que deveríamos entregá-lo a quem 
pudesse melhor aproveitá-lo e impedir que toda aquela complexa apare-
lhagem se danificasse. Quando ouvi de Sua Magnificência, aquilo que eu 
esperava:

Não vamos entregá-lo e sim recuperá-lo e instalá-lo num prédio 
simples, mas funcional. O Professor Hermínio irá ajudá-lo em tudo que for 
necessário para que tudo fique pronto o mais rápido possível.

Nesta época, a Carl Zeiss Jena, possuía uma representação no Rio 
de Janeiro, solicitamos uma reunião com os seus representantes. Reunião 
marcada e embarcamos (O Professor Hermínio e eu) para a cidade do Rio 
de Janeiro. Nesta reunião, onde só se falava em inglês, foram quase todos 
unânimes em afirmarem que com as únicas saídas seriam: ou trocarmos a 
nossa aparelhagem por um protótipo menor, igual a um pequeno Planetário 
existente num colégio de Curitiba, ou dar o nosso de entrada e desembol-
sarmos uma boa quantia para termos um novo. Quando um senhor sentado 
próximo falou-me em português, que o procurasse logo após a reunião, o 
que foi feito. Aí ele se apresentou. Dr. Edgard Buller, ex-engenheiro da Carl 
Zeiss Jena, agora estabelecido em Porto Alegre e Diretor da Firma CETE-
MAC e afirmou que o Planetário de Goiânia poderia ser recuperado.

De volta a Goiânia, o Reitor determinou que se fizesse a concorrên-
cia pública para a recuperação do Planetário. Apresentaram propostas a 
Carl Zeiss Jena, CETEMAC e o Planetário de Porto Alegre.

A Comissão de licitação optou pela CETEMAC por menor preço, por 
possuir condições de adquirir peças na própria fábrica, por ser filho de 
alemães e ter trabalhado na mesma.

Dirigindo-se a Goiânia solicitou-nos que embalasse todas as peças 
que tivessem de ser recuperadas. O que foi feito, e colocadas as respecti-
vas caixas em caminhões seguiram para Porto Alegre. Ao mesmo tempo o 
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Magnífico Reitor e o Professor Hermínio resolveram o problema do prédio, 
construindo outro.

Com a aparelhagem recondicionada e abrigada em um moderno 
prédio, o Planetário voltou a funcionar no dia 30 de março de 1977

Em 1975, novamente o Reitor Dr. Paulo de Bastos Perillo telefonou-
me solicitando a minha presença em seu gabinete perguntando-me se eu 
estava disposto a dirigir o Campus Avançado de Picos colocando-me à sua 
disposição. Segui imediatamente com minha família para aquela cidade 
terminando o mandato em 1977, de volta a Goiânia fui procurado pelo 
Professor José Eduardo Albuquerque de Macedo Costa, então Diretor do 
Instituto de Química e Geociências informou-me que a Dra. Maria do Rosá-
rio Cassimiro iria baixar umas Portaria nomeando-me novamente Diretor 
do Planetário. Reassumi o cargo no início de 1978, passando ainda pelas 
gestões dos Reitores José Cruciano de Araújo e Joel Pimentel Ulhoa.

Nestes anos, e nos que se seguem o nosso Planetário vai se conso-
lidando. Todos os seus Diretores que nos sucederam saíram da própria 
equipe, além de amarem o trabalho que fazem, por estarem irmanados no 
mesmo sentimento, o de bem servi-lo, são cada vez mais qualificados.

São geógrafos, Astrônomos e o atual Diretor é Doutor em Astrofísi-
ca pela Universidade de Madri. A parte de manutenção está a cargo de um 
engenheiro eletricista extremamente dedicado e competente, ao contrário 
de certos cargos técnicos científicos das esferas municipal, estadual ou da 
federação preenchidos por políticos incompetentes e mal intencionados 
criando estes tristes espetáculos que assistimos na atualidade.

Fato Pitoresco:
Nos anos 70, do século passado um Diretor do Parque Mutirama 

procurou-nos alegando que devido o Planetário se situar no |Parque, nós 
deveríamos nos subordinar a ele. Fiz vê-lo que a equipe era bastante com-
plexa, composta por geógrafos, Astrônomos, Físicos, engenheiros e todos 
pertenciam ao quadro da UFG, enquanto ele, embora reconhecêssemos a 
sua inteligência, não possuía formação compatível para chefiar a equipe e 
legalmente seria difícil, pois pertencia aos quadros da Prefeitura.

Conhecedor de nosso orgulho por reproduzir os nossos próprios 
programas, a maioria de autoria do Astrônomo Professor Cláudio Souza 
Martins.

Para atingir a equipe, usou no dia seguinte à visita, o serviço de 
som do Parque afirmando: acaba de chegar de São Paulo filmes que serão 
exibidos no Planetário.
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Diante de tal fato, a equipe o procurou sendo muito bem recebida, 
prometeu-nos nunca mais tocar no assunto. De volta ao Planetário já se 
ouvia o auto falante afirmar alto e bom som: acaba de chegar de São Paulo 
mais um filme que será exibido no Planetário.

E enquanto permaneceu na Direção do Parque, nas tardes ensolara-
das de Goiânia, o som possante do auto falante anunciava: acaba de chegar 
de São Paulo, filmes que serão exibidos no cinema Planetário, para a nossa 
revolta.

Somente com a nomeação do nosso amigo Dr. Helinho Seixo de 
Brito pra a Direção do Mutirama, a paz esperada fora restabelecida. Bons 
tempos aqueles. Quantas saudades...!

Declaração feita por escrito em 2005, por José Ubiratan de Moura.
Fonte: Acervo Planetário da UFG.
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Declaração feita por escrito em 2005, por José Eduardo 
Albuquerque de Macedo Costa. Fonte: Acervo Planetário da UFG.

PLANETÁRIO

Em 1968, através de concurso público ingressei na UFG para le-
cionar Geografia aos alunos do Ensino Fundamental e Médio do antigo 
Colégio de Aplicação, atualmente CEPAE.

Gradativamente fui me integrando ao Departamento de Geografia 
da UFG, onde lecionei por vários anos as disciplinas Cosmografia e Clima-
tologia para o curso de graduação em Geografia.

Em 1969, o governo federal doou para a UFG o Planetário. O Reitor, 
na época, o Professor Farnesi Dias Maciel Neto ao ser cientificado dessa 
doação conversou com o Prefeito de Goiânia, o Dr. Íris de Rezende Ma-
chado e desse acordo entre a Prefeitura de Goiânia e a UFG, ficou decidi-
do que a Prefeitura se responsabilizaria pela construção do prédio que 
pudesse abrigá-lo e a UFG chamaria os engenheiros e técnicos da firma 
Zeiss Jena, antiga Alemanha Oriental que se encarregariam de montá-lo e 
colocá-lo em funcionamento. O local escolhido pela Prefeitura foi o recém-
-inaugurado Parque Mutirama, área de lazer freqüentada por milhares de 
famílias e crianças em finais de semana. A sua inauguração estava prevista 
para acontecer durante as festividades do aniversário da cidade, dia 23 de 
outubro.

O Professor José Ubiratan de Moura, do Departamento de Geografia 
foi designado pelo Magnífico Reitor para ser o Diretor do Planetário.

Através de vínculos profissionais existentes entre o Diretor e o 
Professor José Eduardo, e por designação do Departamento de Geografia, 
fiquei encarregado de assumir algumas funções técnicas no Planetário, 
como: a apresentação de programas para o público, além de ser respon-
sável pela projeção de programas e explicações complementares sobre os 
filmes apresentados aos alunos de Ensino Fundamental da rede Munici-
pal, estadual e particular da Capital e interior do Estado.

Porém, em 1973 as atividades do Planetário foram bruscamente 
paralisadas, pois, a cúpula, representando a abóboda celeste, não resistiu 
às intensas chuvas que ocorrem em Goiânia durante o verão, que provo-
caram muitas infiltrações e o excesso de umidade danificando com isso o 
projetor principal. Essas infiltrações ocorreram desde a sua inauguração 
por não ter sido feita adequada a impermeabilização da cúpula. Era co-
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mum após o término das sessões, à noite, termos que envolver o projetor 
central com plástico para evitar que fosse molhado caso chovesse.

Por vários anos o Planetário ficou com suas atividades paralisadas, 
pois a UFG não dispunha de recursos financeiros para recuperá-lo e nem 
construir a nova cúpula que pudesse evitar infiltrações de água ocorridas 
até então. Assim, diante dessa situação só tínhamos notícias do bom fun-
cionamento dos outros Planetários existentes na época, como o do Rio de 
Janeiro, instalado na Gávea e o de São Paulo, no Parque Ibirapuera. O de 
Goiânia, no entanto, permanecia na UTI, agonizando a espera de atitudes 
concretas e revitalizadoras.

Durante 3 anos nenhuma iniciativa foi tomada neste sentido, dei-
xando espaço para que as Forças Armadas demonstrassem interesse em 
retirá-lo de Goiânia e transferi-lo para a unidade do Exército Nacional 
sediada na cidade mineira de Juiz de Fora.

O Reitor da época, Prof. Paulo de Bastos Perilo ao tomar conheci-
mento de tal possibilidade e tendo consciência da importância e do signifi-
cado do Planetário para a cidade, para a UFG, para os estudantes de todos 
os níveis, entrou em contato com o Governador do Estado, o Dr. Irapuan 
da Costa Júnior e desse encontro ficou decidido o seguinte: o governo es-
tadual se encarregaria da construção de um novo prédio que atendesse às 
condições de funcionamento do Planetário, incluindo uma central de ar 
refrigerado que proporcionasse condições ambientais adequadas para a 
conservação dos equipamentos ultra-sensíveis do Planetário e bem estar 
do público que o freqüentava. Em contrapartida, a UFG se encarregaria de 
providenciar a vinda dos técnicos da Alemanha com o objetivo de reparar 
não só os danos provocados na aparelhagem pelo excesso de umidade, 
como também realizar uma revisão geral de todo equipamento.

O Estado de Goiás e a UFG cumpriram com o prometido. Com as 
obras em andamento, o Magnífico Reitor convidou-o para exercer funções 
de Diretor do Planetário, cuja reinauguração fora prevista para o dia 31 de 
março de 1977.

Aceitando tão honroso convite tive a liberdade de montar toda a 
equipe de professores e funcionários adequados para desempenhar as 
funções no Planetário.

Assim sendo, contatei colegas do Planetário do Rio de Janeiro e São 
Paulo, que respectivamente me indicaram o astrônomo Cláudio de Sousa 
Martins e Irineu Gomes Varella. Além desses dois astrônomos, foram con-
tratadas duas geógrafas, Ruti Aparecida de Rezende Macedo e Zelinda Fa-
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nuch de Mendonça e o engenheiro eletricista Isaul Gonçalves Montijo, além 
de duas funcionárias que ficariam encarregadas da limpeza e bilheteria.

Finalmente com a construção do Prédio concluída e a cúpula ou abó-
boda celeste bem protegida, o Planetário foi reinaugurado de modo festivo 
na data festiva acima mencionada. Nessa solenidade tivemos a alegria de 
contar com as presenças do Exmo. Governador do Estado, do Prefeito de 
Goiânia, Magnífico Reitor da UFG e outras autoridades civis, militares e 
demais convidados que compareceram para prestigiar este evento.

Durante a nossa gestão, vários programas foram elaborados pela 
equipe destinada ao público em geral no período noturno, às 20 h e para 
os colégios no período matutino e vespertino. Na confecção desses pro-
gramas é importante salientar a grande contribuição dos locutores das rá-
dios Brasil Central e Rádio Universitário no sentido de selecionar músicas 
que valorizassem o enredo dos programas e emprestassem suas vozes na 
gravação dos roteiros.

Dentre os principais programas elaborados pelos professores do 
planetário em nossa gestão, salientamos:

A – A Lenda de uma estrela
B – Estrelas da Bandeira do Brasil
C – A estrela de Belém
D – Viagem ao Céu
É importante considerar que a equipe encarregada da elaboração 

dos programas, especialmente aqueles destinados aos estudantes, tinha 
por objetivo adequá-los à faixa etária e aos conteúdos que são explorados 
no ensino fundamental, especialmente aos de 5ª e 6ª Séries, tais como: 
Origem do Universo, as galáxias, Origem do Sistema Solar, estrelas e pla-
netas. Pontos cardeais, constelações, movimentos de rotação e translação, 
estações do ano, intensidade da radiação solar, etc...

É óbvio que vários outros conteúdos foram apresentados verti-
calizados e direcionados, conforme o interesse dos professores e classe 
estudantil.

Podemos concluir que o período de nossa gestão que durou até 
novembro de 1979, tendo após esta data deixado o Planetário para assu-
mirmos a direção do Campus Avançado de Picos-Piauí, sob a responsabi-
lidade da UFG, foi para nós um período extremamente gratificante pelo 
apoio incondicional que recebemos da UFG, das autoridades locais, civis, 
eclesiásticas e militares e da enorme dedicação de todos os professores 
do Planetário.
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