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RESUMO: A necessidade de divulgar as Geociências para além dos muros das universidades 
e institutos tecnológicos, por meio de um conjunto de ações visando a disseminação das 
diversificadas temáticas geocientíficas é o foco do projeto GeoLogar, parceria do GPA-UFBA 
com o Museu Geológico da Bahia (MGB). Uma das ferramentas usadas nestas ações é o 
planetário móvel, que tem capacidade de reproduzir animações em fulldome (projeções em 
360º), as quais constituem o principal objetivo de discussão deste trabalho. O “Planetário 
GeoLogar” por ser inflável pode ser facilmente deslocado para localidades diferentes, 
permitindo uma maior acessibilidade em regiões carentes de ciência a temas interdisciplinares. 
O conteúdo é exposto em sessões que exigem um planetarista ou, mais comumente, através 
dos filmes fulldome. O planetário tem a capacidade de atrair e despertar o interesse das mais 
diversas faixas etárias, independente do nível de escolaridade deste público. Neste trabalho 
foram inventariados e avaliados os conteúdos de filmes fulldomes disponíveis em português, 
dublados ou produzidos no Brasil. Este levantamento contribuiu para a montagem de um 
banco de dados, facilitando a visualização de informações como nome, duração, e preço, com 
intuito de verificar quais são passíveis de serem adquiridos pelo MGB e utilizados neste 
programa de divulgação geocientífica. Em paralelo foram desenvolvidos programas 
customizados e treinados planetaristas. Em exibições itinerantes ou mesmo em sessões 
realizadas no próprio museu, a resposta do público foi sempre positiva a este tipo de exibição, 
existindo no momento uma demanda contida. O desenvolvimento deste projeto comprova que 
o planetário é uma ferramenta de grande impacto para a construção do saber geocientífico, 
permitindo esclarecer para o público leigo, aspectos que permeiam e interferem no cotidiano 
da sociedade. Em se tratando de uma forma de projeção inovadora em relação à 
habitualmente utilizada pelo público, os planetários apresentam uma dinâmica diferente e 
atrativa ao expectador. O filme fulldome quando exposto traz a possibilidade de padronização 
do conteúdo, associada com o formato lúdico de um filme/história contada – ao qual o público 
geralmente demonstra menor resistência já que “assistir” a um filme é uma atividade de lazer, 
ampliando possibilidades e permitindo melhor fixação. Apesar do alcance da ferramenta, o 
inventário expôs uma enorme carência de produções deste tipo que reflitam a realidade e a 
cultura do Brasil. Atualmente existem apenas três produções brasileiras para planetário, sendo 
que apenas uma delas é fulldome. Os dados nos levam a concluir que há uma enorme 
necessidade (i) de maior interação entre os planetários fixos e móveis no país visando a troca 
de materiais e experiências, e de (ii) incentivos à produção de filmes fulldome, em especial 
para produções que enfoquem o rico e belo patrimônio geológico brasileiro. As soluções 
passam pelas entidades/universidades de cinema e comunicação, através das quais seja 
possível produzir este material e assim difundir e popularizar aspectos da diversidade 
geológica regional, ao tempo em que sejam ministrados conteúdos sobre a importância dos 
recursos geológicos na tecnologia e modo de vida da sociedade moderna, contribuindo para a 
alfabetização científica do brasileiro. Esta é a contribuição GPA 016/2016. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: PLANETÁRIOS MOVÉIS; FULLDOME; PROJEÇÕES. 
 


