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Introdução

“O Cosmos é tudo o que existe, que existiu ou 
existira. A contemplação do Cosmos comove-nos, 
provoca calafrios, corta-nos a voz, causa uma 
sensação de vertigem, como uma memória remota de 
estar caindo de uma grande altura. Sabemos que 
estamos nos aproximando do maior dos mistérios” [1].

 A contemplação do infinito foi talvez a primeira 
atividade intelectual de cunho especulativo a ser 
realizada pelo homem. Não se tem conhecimento 
detalhado de quando ou onde esse relevante fato 
ocorreu, talvez tenha até acontecido de maneira 
simultânea em varias localidades do globo.

Foi sobre esse contexto que se desenvolveu a 
Astronomia, termo grego que significa “lei das 
estrelas”, e que estuda, de maneira sistemática, as 
estruturas do Universo. Tal ciência avançou muito ao 
longo dos séculos em termos de conhecimentos 
teóricos e práticos, bem como em instrumentação e 
filosofias de pesquisa. 

Entretanto o aumento da complexidade da pesquisa, 
que se tornou altamente especializada, aliado a 
expansão das atividades humanas, fizeram com que o 
interesse pelo cosmos se desvanecesse, pois, apesar das 
maravilhosas descobertas realizadas através dos 
séculos, o conhecimento acumulado não foi repassado 
para os não especialistas, que não desfrutam nem 
compreendem bem o significado da exploração 
cósmica, e, como não há compreensão, gera-se a 
desinformação de massa ou o repasse de informações 
errôneas sobre a natureza dos objetos astronômicos e 
da própria astronomia. Por esse motivo, a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) e a União internacional de 
Astronomia (IAU) criaram o Ano Internacional de 
Astronomia 2009. Quando será comemorado o 
aniversário de 400 anos das primeiras observações 
telescópicas realizadas por Galileu. O objetivo é levar 
o conhecimento sobre astronomia à população.

 Em particular, a mesorregião do agreste meridional 

de Pernambuco, apresenta baixos índices nas avaliações 
sobre o ensino e conhecimento de ciência pela população. 
Assim, o projeto de extensão intitulado “Divulgando a 
Astronomia no Agreste Meridional”, visa divulgar de 
maneira coerente a ciência da Astronomia nessa região e 
particularmente no contexto do ano internacional de 
astronomia 2009. “Amai para entendê-las! Pois só quem 
ama é capaz de ouvir e ver estrelas” de Bilac [2] contribui 
assim para que esses cidadãos iniciem a sua busca 
individual pelo conhecimento astronômico e a necessidade 
de obtê-los como forma de se tornar um cidadão universal. 

Materiais e Métodos

As atividades de divulgação são realizadas de 3 formas 
diferentes:

A. Palestras e Cursos

Foram promovidos cursos de extensão sediados na 
UAG/UFRPE, mas com possibilidade de serem sediados 
em outras instituições de ensino, e palestras Itinerantes nas 
escolas de ensino médio locais. Qualificação teórica e 
explanação de conceitos de caráter fundamental são o foco.

B. Astronomia itinerante e divulgação virtual:

Promoção de palestras, observações e exibições de 
documentários em Garanhuns e cidades vizinhas (São João, 
Caetés, Saloá e Capoeiras), a observação de eventos 
astronômicos através de telescópios.

C. Grupo OBA! 

O objetivo aqui e preparar um grupo de 10 estudantes de 
escolas locais para representar a região, na Olimpíada 
Brasileira de Astronomia (OBA), de tal forma que possam 
se classificar para a próxima etapa da competição e ter a 
chance de representar o estado e o pais na Olimpíada 
Internacional de Astronomia. Geralmente os representantes 
nacionais são das regiões sul e sudeste, reflexo da maior 
divulgação dos conceitos de astronomia nessas regiões.

Resultados e Discussão

A primeira atividade ligada ao projeto a ser realizada foi 
capacitação dos envolvidos, Agindo nesse sentido foi 
providenciada a participação no curso de extensão 



universitária “Introdução a Astronomia e Astrofísica”, 
promovido pelo Instituto de Astronomia e Geofísica 
(IAG) da Universidade de São Paulo (USP) na 
modalidade presencial, onde foram ministradas varias 
aulas-palestras sobre todos os principais temas de 
relevância da Astronomia atual, sobre as perspectivas 
para o futuro das pesquisas dessa ciência e também 
aulas com o objetivo de preparar os que acompanharam 
o curso na aplicação de métodos de divulgação da 
ciência.

Alem desse curso, também foram inscritos 
integrantes do grupo de divulgação no curso 
“Astrofísica do Sistema Solar”, ofertado pelo 
Observatório Nacional (ON) na modalidade de ensino a 
distância. O motivo de realizar esse curso de caráter 
mais específico foi o fato de a maioria das pessoas 
demonstrar interesse imediato nos corpos que 
compõem nosso sistema planetário, daí se faz 
necessário uma compreensão maior do mesmo para 
torná-lo mais acessível a uma maior quantidade de 
indivíduos da sociedade local.

Foram realizadas atividades, tendo destaque ao 
trabalho de divulgação promovido durante o período 
do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), em um 
evento ligado ao já referido festival e intitulado 
“Bancada de Ciências”, com sede de realização na 
Escola Professor Jerônimo Gueiros. Onde foi 
apresentada exposição: Viajando pelo sistema solar. 
Nessa exposição a platéia caminha em um sistema solar 
em escala onde em cada parada encontra um banner 
com fotos e informações sobre o astro, uma pequena 
esfera de isopor demonstrando o tamanho aproximado 
do astro naquela escala e uma balança mostrando o 
peso equivalente que cada pessoa teria na superfície 
daquele planeta. Além dessa exposição, também é 
apresentada a exposição denominada paisagens 
cósmicas onde é mostrado um painel com 7m de 
comprimento sobre a evolução do universo e vários 
banners com imagens de objetos celestes. Nas 
apresentações o grupo de participantes é acompanhado 
por um monitor.

Também foi desenvolvido um blog de Astronomia 
intitulado “astrocosmos”, já acessível por meio do 
endereço eletrônico http://astrocosmos.wordpress.com. 
Esse blog funcionará como uma plataforma virtual de 
divulgação de conceitos e de atualidades da área da 
Astronomia e Astrofísica, com a publicação de artigos 
e notícias, categorizados de acordo com a natureza dos 
mesmos.
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Figura 1. Equipamentos expostos na Bancada de Ciências 


