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EXPOSIÇÃO OBSERVAÇÕES DO RECIFE HOLANDÊS

Observações do Recife holandês reconstitui parte dos trabalhos de Jorge Marcgrave, 
matemático e naturalista alemão que viveu na América, entre 1638 e 1644, e realizou 
observações sobre o clima, terras, plantas,  animais e o céu do Hemisfério sul, até então 
pouco conhecido entre os astrônomos europeus. Além da divulgação deste episódio, a 
exposição leva os visitantes a experimentar uma observação astronômica sem o auxílio 
de computadores e de telescópios de alto alcance.

Esta exposição representa um desafio: a confecção de um quadrante astronômico a partir 
das descrições feitas por Marcgrave do instrumento que utilizou para observação do 
céu. Baseada em pesquisas acadêmicas desenvolvidas pela curadora Heloisa Meireles 
Gesteira e pelo especialista em Marcgrave, Oscar Toshiaki Matsuura, a mostra apresenta o 
resultado de um trabalho realizado pelas áreas de atuação do MAST: história das ciências, 
museologia, divulgação e educação em ciências. Para esta exposição, o quadrante foi 
construído a partir das descrições de época e de pesquisas desenvolvidas com o auxílio de 
recursos técnicos e softwares específicos, que permitiram a releitura de uma experiência 
observacional realizada no Recife.

Há séculos, o quadrante foi instrumento de observação da altura dos astros, servindo 
para obter a hora e moldar o cotidiano. Durante a primeira metade do século XVII, o 
quadrante de 5 pés (cerca de 1,6m) de raio era o instrumento mais importante. Hoje, por 
sua simplicidade, ele também pode ser usado como um instrumento didático, pois seu 
funcionamento pode ser percebido com clareza.

A exposição explora novos métodos de interação com o público, a partir do uso do 
quadrante astronômico como meio de compreensão de conceitos científicos. Seus painéis 
são muito simples visualmente, com textos bem curtos e legendas mínimas. 

A exposição transforma-se numa ‘viagem’ no tempo, uma vez que pode nos colocar diante 
dos desafios e limites de uma observação, feita com um artefato que busca, na medida 
do possível, reproduzir as características de um instrumento científico do passado. A 
experiência com o quadrante leva o visitante a observar diretamente o céu e  entender o 
funcionamento de um instrumento numa época em que os dados astronômicos chegam 
aos estudiosos através do computador.
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SOBRE O MAST

O Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST é uma unidade de pesquisa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, criada na cidade do Rio de Janeiro 
no dia 8 de março de 1985. Tem como missão ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento 
científico e tecnológico por meio da pesquisa, preservação de acervos, divulgação e história da 
ciência e da tecnologia no Brasil.
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