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INTRODUÇÃO:

Os asteroides têm habitado o Sistema Solar desde sua formação e alguns deles podem representar
riscos à vida na Terra devido à possibilidade de colisão com nosso planeta. O caso mais emblemático
de um impacto catastrófico, com implicações muito significativas para a vida, é o do asteroide que
atingiu a Terra há 66 milhões de anos, formando a cratera de Chicxulub no Golfo do México, e
causando a extinção de cerca de 75% de todas as formas de vida na Terra. Apesar deste e de vários
outros eventos que continuam a ocorrer em escala menor, e desse ser o único desastre natural que
pode ser previsto com antecedência, a Defesa Planetária, que é a busca de formas de defender a
Terra de um eventual impacto cósmicos, raramente é abordada pelas ciências, especialmente no
Brasil. Quando abordado pela imprensa, geralmente é sob uma ótica alarmista e pouco fundamentada
do ponto de vista científico.

Este projeto teve como objetivo analisar o nível de conhecimento relacionado à importância da Defesa
Planetária entre a comunidade da Unicamp, bem como pensar em estratégias para comunicar sobre o
tema para esse perfil de público. Um dos principais objetivos da Defesa Planetária é tornar a
população consciente de suas características, frequência de ocorrência, riscos e consequências.
Informar o público se mostra também como uma estratégia importante para combater conteúdos
sensacionalistas e negacionistas, que muitas vezes propagam desinformação sobre o tema.

METODOLOGIA:

Empregou-se uma metodologia semi-quantitativa de um levantamento sobre características dos
asteroides e cometas, mostrando simulações de grandes eventos de impacto e detalhando fenômenos
físicos decorrentes de encontros entre asteroides e a Terra. Também foram analisadas medidas para
proteger o planeta e como instituições como a NASA (Agência Espacial Nacional, Estados Unidos) e a
ESA (Agência Espacial Europeia, Comunidade Europeia) contribuíram com pesquisas e equipamentos
para a defesa planetária.
Além disso, combinamos essa metodologia com um questionário semi-estruturado. Este teve por
objetivo investigar a percepção da comunidade da Unicamp (41% alunos, 12,7% professores, 19,2%
pesquisadores e 27,3% funcionários) sobre os riscos potenciais de impactos dos corpos celestes
contra a Terra. Com base nas respostas dos questionários, atualmente estamos analisando os dados
para trabalhar estratégias de Divulgação Científica sobre o tema, voltada para o público que tem pouco
conhecimento sobre o assunto. As postagens são compostas por artes, textos e vídeos, que abordam
a Defesa Planetária com linguagem não técnica, voltada a públicos não-especialistas. Busca-se
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transmitir os fatos que envolvem os impactos cósmicos, de forma que possam ser compreendidos pela
população, atraindo assim a atenção necessária e evitando possíveis desinformações e/ou pânico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O estudo contou com 339 respostas ao questionário, em que o números de respostas de homens e
mulheres foi semelhante1, entretanto, na figura 1 é visto que há uma diferença de gênero sobre o
conhecimento do termo defesa planetária, em que o dobro de homens conhece o termo em relação às
mulheres da amostra. Confirmando uma hipótese inicial do estudo, os dados mostraram que 81,1%
dos respondentes não tinham conhecimento prévio do conceito de Defesa Planetária, ainda que 29,5%
apresenta interesse no tópico, mas o considera muito complicado e com terminologia complexa. O
desconhecimento sobre o termo indica a necessidade de conscientização sobre o risco de impactos
de asteroides na terra, desta forma diminuindo o risco da disseminação de desinformação e,
eventualmente, de pânico, entre a população em geral.

Figura 1: Gráfico com os resultados de quem conhece o termo: “Defesa Planetária”.

Buscou-se, também, analisar diferenças de percepções entre os que conheciam o conceito de defesa
planetária, e os que não o conheciam. Ainda, esta análise buscou tratar questões relacionadas a
gênero, grau de formação escolar e área do conhecimento na qual o(a) respondente se insere.
Encontramos que 40% dos homens da amostra eram da área de ciências exatas e estavam cursando
Com relação à formação escolar, encontramos que dentre os que conheciam o termo, 28,58% dos
homens tinham pós-graduação, comparado a 11,29% mulheres (fig. 2).

1 No questionário havia perguntas de gênero, mas os que responderam que eram não binários, ou que preferiam
não se identificar, representavam apenas três respostas, o que não tem relevância estatística para as análises.
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Figura 2: Gráfico subdividido pelo grau de escolaridade de quem conhece o termo: “Defesa Planetária”.

Comparando exclusivamente homens e mulheres das áreas Exatas (Fig. 3) nota-se que os homens
têm maior conhecimento do tema em relação às mulheres. A intenção da pesquisa é tentar entender
todos esses números gerados, e como mudar isso.

Figura 3: Gráfico subdividindo os participantes que conhecem o termo “Defesa Planetária” por área de atuação.

Analisando o subgrupo de pessoas que não conhecem o termo, a principal faixa etária dos
respondentes do questionário é dos 18 aos 34 anos (64,4%) (fig. 4). Pensando neste público mais
jovem, foi criado um Instagram para divulgar conteúdo sobre o tema, o @defesaplanetaria. Em um
primeiro momento ele foi usado para divulgação do evento sobre Defesa Planetária para marcar o Dia
do Asteróide de 2022, que será mais detalhado adiante. Em uma segunda parte do projeto e com base
nos dados demográficos do questionário, estamos desenvolvendo uma estratégia de divulgação que
envolva conteúdo multimídia (com artes, áudio e vídeos) e interação com o público por meio de
enquetes. O perfil do Instagram foi divulgado entre os estudantes da Unicamp e até 28/07/2022
conquistou 305 seguidores, com o mesmo recorte etário do subgrupo que não conhece o termo.
Trabalharemos, então, com o mesmo perfil de público-alvo da comunidade da Unicamp que mostrou
ter menos conhecimento sobre o assunto.
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Figura 4: Gráfico subdividindo os participantes que conhecem o termo “Defesa Planetária” por área de atuação.

Por fim, é interessante ressaltar que os estudos relacionados à defesa planetária começaram a ser
discutidos na década de 1990, sendo um tema recente na ciência, o que é confirmado pelos dados do
estudo em que respondentes com mais de 55 anos não tiveram contato com o termo durante o ensino
médio ou superior (este era um resultado esperado no estudo). Respondentes mais jovens que 55
anos conheceram o termo durante a vida escolar ou universitária (40%), confirmando que o ensino
básico e superior apresentam oportunidade de introduzir o conceito de forma sistematizada e com
fontes confiáveis. Essa sinalização também pode indicar um espaço para ser preenchido com a
criação de materiais didáticos complementares, que podem ser usados em sala de aula do ensino
fundamental e médio para discutir o assunto.

Como parte do projeto, uma série de atividades foi desenvolvida nos Fóruns Permanentes da Unicamp
para marcar o Dia do Asteróide de 2022, celebrado mundialmente no dia 30 de junho. Durante dois
dias, palestrantes convidados, nacionais e internacionais, apresentaram tópicos relacionados à
Defesa Planetária a um público composto por estudantes e professores da Unicamp, bem como ao
público em geral, em sua maioria estudantes do ensino médio e professores de escolas.

Figura 5: Oficina: Perdendo o medo de olhar para cima, realizada no Museu Dinâmico de Ciências Planetárias, no Parque do
Taquaral, em Campinas.

A comemoração do Asteroid Day Campinas 2022, incluiu outras atividades interativas com crianças no
Museu Dinâmico de Ciências Planetárias da cidade de Campinas, no dia 03 de julho (Figura 5). Estas
incluíram oficinas de lançamento de foguetes para desviar "asteroides", como o objetivo de transmitir o
conceito da Missão DART, a principal missão em curso na área da defesa planetária. Participaram
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dessas atividades tanto crianças como pais, que também tiveram acesso a oficinas e sessões no
Planetário Municipal de Campinas. Durante a semana também foram feitas apresentações sobre
temas gerais sobre ciências planetárias, realizadas no Museu Exploratório de Ciências voltadas para
educadores, assim como um workshop de astrofotografia realizado no Observatório Municipal de
Campinas para o público geral.

CONCLUSÕES:

Constatou-se que os participantes da Unicamp que responderam ao questionário têm conhecimento
reduzido sobre o que é a Defesa Planetária e sobre os riscos potenciais de colisões de asteroides
contra o nosso planeta, confirmando nossa hipótese inicial. Diante desta constatação, há a
possibilidade de que o restante da população também tenha pouco conhecimento sobre o tema, mas
para confirmar essa informação é preciso que novas pesquisas de percepção sobre o tema sejam
feitas com um público mais amplo e diverso.

Com os resultados do estudo estamos agora em uma segunda etapa da pesquisa, na qual buscamos
meios e estratégias para disseminar o conhecimento sobre o tema, o que pode ajudar no combate à
desinformação sobre a defesa planetária. Buscamos uma linguagem acessível ao público não
especializado, já que uma das maiores queixas expressas nas respostas ao questionário é de que o
tema é interessante, porém muito complexo.

Participaram aproximadamente 700 pessoas nos eventos realizados dos dias 29/06 à 03/07, o que
indica o interesse potencial da população pelo tema.

Os resultados da pesquisa apontam que, neste público há uma lacuna em que é possível trabalhar
ações de divulgação científica, visando o combate à desinformação e ao sensacionalismo, por meio de
temas relacionados às ciências planetárias em geral, e aos asteroides e seus riscos potenciais à Terra
em particular.
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