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RESUMO 
 
 
Embora a Astronomia seja considerada uma das ciências mais antigas da 

humanidade, percebe-se que o seu desenvolvimento, ao longo dos tempos, 

ficou limitado aos espaços acadêmicos e distante do grande público leigo. Os 

profissionais que atuam nesta área produzem conhecimentos que são 

normalmente divulgados em uma linguagem que está muito além da 

capacidade de compreensão da maioria das pessoas, tornando a figura do 

astrônomo e da própria Astronomia, algo distante do cotidiano do público em 

geral. Sendo esta a única ciência que permite o convívio entre profissionais e 

amadores, o presente trabalho pretende mostrar o desenvolvimento de 

atividades astronômicas promovidas por grupos de entusiastas amadores no 

Estado de Sergipe, destacando a Sociedade de Estudos Astronômicos de 

Sergipe (SEASE) e o Clube Dorense de Astronomia Órion (CDAO), com o 

objetivo de divulgar e popularizar o conhecimento sobre Astronomia e 

aproximar a figura do astrônomo amador da população, através de palestras 

temáticas, exposições de astrofotografia, oficinas e observação dos astros por 

meio de telescópios. Neste estudo são apresentadas informações relativas às 

origens históricas das associações astronômicas amadoras do Estado de 

Sergipe, bem como sua condição atual e as perspectivas e demandas para a 

continuação e ampliação das atividades por elas desenvolvidas.  

 

Palavras-chave: Astronomia, Astrônomos Amadores, Ensino de Astronomia, 

SEASE, CDAO. 
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ABSTRACT  

 

Although Astronomy is considered one of humanity’s oldest sciences, it is 

perceived that its development over the time, was limited to areas away from 

major academic and lay public. Professionals working in this area, produce 

knowledge in a language far beyond the understanding of what most people 

can understand, making the figure of the astronomer and Astronomy itself, 

something far from the daily life of the general public. This being the only 

science that enables interaction between professionals and amateurs, this study 

aims to show the development of Astronomy activities promoted by groups of 

amateur enthusiasts in the state of Sergipe, highlighting the Sociedade de 

Estudos Astronômicos de Sergipe (SEASE) and the Clube Dorense de 

Astronomia Órion (CDAO), in order to publicize and popularize the knowledge 

about astronomy and the astronomer approaching the figure of population 

issues through lectures, exhibitions of astrophotography, workshops and 

observations of the stars trough telescopes. Here you also be made an 

approach to current condition and prospects for the continuation and expansion 

of activities within the state. 

 

Keywords: Astronomy, Development, Amateurs 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 A história da Astronomia e seu desenvolvimento ao longo dos tempos é 

algo que se confunde com a própria saga da civilização humana na face da 

Terra. Sua origem é tão remota e incerta que não faltam argumentos para 

descrevê-la. Para Caniato (1994), em seu livro “O que é Astronomia”, foi o Sol 

o astro que primeiro chamou a atenção do homem, seguido da Lua e, por fim, o 

céu estrelado. Ele conclui que foi a observação sistemática das influências 

desses astros que ocasionou o nascimento da Astronomia.  

 Como a origem da Astronomia propriamente dita não é o objeto de 

estudo deste trabalho, não se adentrará em maiores detalhes por este viés, 

mas será feita uma análise de sua presença especificamente em terras 

sergipanas, dentro de um contexto nacional e no âmbito da atuação de grupos 

amadores, como será descrito mais adiante. 

 Será visto que no Brasil, a Astronomia teve seu início ainda no período 

do Império, seguindo uma trajetória de desenvolvimento até os dias atuais. 

Nessa linha do tempo, o mesmo acontece e se reproduz pelo território 

brasileiro, especialmente pela região Nordeste. Portanto, aqui será 

apresentado como objeto de estudo o histórico e a singularidade do caso 

envolvendo o Estado de Sergipe que, se não fosse pela atuação amadora dos 

grupos presentes, estaria fora da prática do campo dos estudos astronômicos 

na região.  

 Assim, no caso de Sergipe, apenas recentemente, em 2010, foi criado 

um curso de bacharelado em Física, com habilitação em Astronomia, pela 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Entretanto, bem antes, em 1993, 

alguns universitários e entusiastas nessa área de conhecimento organizaram-

se para fundar o Grupo de Astronomia “Johannes Kepler”, que depois se 

transformaria no que atualmente se denomina Sociedade de Estudos 

Astronômicos de Sergipe (SEASE), com sede na capital Aracaju. 

 Em 2009, concomitantemente ao lançamento do Ano Internacional da 

Astronomia (AIA 2009), instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

foi também criado um segundo grupo amador que se identifica por Clube 

Dorense de Astronomia Órion (CDAO), sediado no interior do Estado, no 
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município de Nossa Senhora das Dores, com a mesma finalidade de promover 

a pesquisa e o ensino de Astronomia, nos moldes da atuação amadora, junto 

ao público em geral. 

 Devido à escassez de bibliografia focada na área local para a realização 

deste trabalho, a metodologia adotada será voltada à pesquisa de campo 

qualitativa, segundo Moreira (2004), buscando descrever a realidade da prática 

da Astronomia amadora em Sergipe, dentro de um contexto regional e 

nacional. Para tanto, serão analisados documentos e coletados depoimentos  

de pessoas ligadas à área para traçar um perfil histórico da Astronomia 

amadora no Estado, a partir da atuação marcante dos dois grupos que se 

destacam localmente. 

 Por fim, serão apontados os desafios a serem enfrentados pelos 

entusiastas desse campo de conhecimento vasto e bastante diversificado. 

Algumas propostas de solução e desenvolvimento serão listadas para 

fortalecer a continuação das atividades, levando à população leiga cada vez 

mais informações sobre os fenômenos celestes e aproximando a figura do 

astrônomo do público, em uma perspectiva de popularização da Astronomia.  

 

Capítulo 1 
1.1  IMPORTÃNCIA DA ASTRONOMIA NO DIA-A-DIA    
  

 Desde os primórdios da humanidade, o homem tem se dedicado à tarefa 

de observar os astros. Para muitas civilizações antigas, o conhecimento da 

Astronomia significava a própria sobrevivência, como afirma Sagan (1986). No 

início, os olhos eram os únicos instrumentos de que dispunha o homem para 

visualizar os corpos celestes. Essa limitação permitia apenas especular sobre a 

natureza dos astros e estabelecer referências para as suas localizações. Foi 

somente a partir do século XVII que essa situação seria alterada e os 

horizontes ampliados infinitamente. 

 O começo dessa revolução se deu em 1609, quando o físico e 

astrônomo italiano Galileu Galilei (1564-1642), fazendo uso da luneta 

astronômica, fez as primeiras descobertas por meio de um instrumento óptico 

capaz de superar enormemente a capacidade do olho humano. Para Castilho 

(2010), passados mais de 400 anos do feito cientifico e tecnológico de Galileu, 
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é impossível separar as grandes descobertas astronômicas do 

desenvolvimento de diversos e sofisticados instrumentos de observação.  

 A Astronomia, tal como é conhecida atualmente, segundo Nogueira 

(2009), é tida como a mais antiga das ciências e seu surgimento e 

desenvolvimento está diretamente associado às necessidades humanas. Sua 

origem, portanto, está vinculada a algo que vai além da mera curiosidade e 

fascínio natural que o firmamento sempre exerceu sobre o ser humano ao 

contemplar os astros em uma bela noite estrelada.  

 Graças ao desenvolvimento tecnológico alcançado pela humanidade, 

especialmente a partir do final do século XX, as ciências de um modo geral 

conseguiram grandes avanços nos diversos campos do saber. Nesse rastro de 

progresso, a Astronomia também tem marcado seu espaço nas descobertas 

sobre o Universo e no desenvolvimento de produtos que são convertidos para 

uso civil.  

 Como relatam Winter e Prado (2007), a sociedade atual está cada vez 

mais inserida em um contexto onde o progresso e os avanços científ icos e 

tecnológicos a modificam e influenciam constantemente. Essa inserção da 

sociedade no mundo científico e tecnológico, onde se pode destacar em 

particular a área aeroespacial, geralmente ocorre de forma bastante 

abrangente e freqüente, ainda que muitas pessoas nem percebam este fato. 

Por exemplo, pode-se citar as imagens de televisão, os meios de comunicação, 

a internet, o uso dos satélites na previsão do tempo e a observação da 

superfície terrestre, as câmeras digitais etc. Tudo isso tem uma importância 

vital no dia-a-dia dos cidadãos, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida de quem faz uso, direta ou indiretamente, desses recursos oriundos da 

pesquisa espacial. Naturalmente, em uma análise mais crítica, não se pode 

descartar também os problemas sócio-ambientais ocasionados pelo intenso 

progresso verificado nas últimas décadas, como a geração e tratamento do 

lixo, a crescente demanda energética mundial, a poluição ambiental, a perda 

de biodiversidade, o efeito estufa e o aquecimento global, apenas para citar 

alguns exemplos. 
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1.2 A ASTRONOMIA NO BRASIL 

 
 No Brasil, a história da Astronomia enquanto ciência tem seu marco 

assinalado no final da primeira metade do século XVII, quando em 1639 foi 

fundado o primeiro observatório astronômico no Brasil, na cidade de Recife, no 

Palácio Friburgo, em uma iniciativa do astrônomo holandês Georg Markgraf 

(1616-1644). Esse observatório foi destruído anos depois, com a expulsão dos 

holandeses na região, pelas tropas do Império. 

 Quase um século depois, em 1730, os jesuítas instalaram um 

observatório no Morro do Castelo, na cidade do Rio de Janeiro. Este fato seria 

o passo inicial que levaria posteriormente à fundação do Observatório Nacional 

em 1827, na época do Império. Em 1881, era também fundado, no Rio de 

Janeiro, o observatório do Valongo, hoje ligado à Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Como relata Caniato (1994, p. 90), a esses dois observatórios 

acrescentam-se hoje vários outros espalhados pelo país. 

 Com o passar dos tempos, a criação de cursos de pós-graduação 

possibilitou a formação de mestres e doutores que atuam como profissionais 

em diversas universidades e institutos de pesquisa espalhados pelo país. 

Como a história da Astronomia profissional no Brasil é muito abrangente e não 

representa o foco de estudo deste trabalho, não serão apresentados maiores 

detalhes nesta área, bem como as instituições afins, ainda que sejam dignas 

de reconhecimento internacional. 

   

1.3 A ASTRONOMIA AMADORA  
 

 Foi a partir da década de 1980 que a Astronomia se tornou um 

fenômeno cultural. As superproduções de Hollywood levavam milhões de 

pessoas aos cinemas, a utilização dos ônibus espaciais (1981-2011), a 

passagem do cometa Halley no mesmo período (1986), tudo isto levava o 

mundo a sonhar com a exploração sistemática e com a ampliação dos 

domínios do homem sobre o espaço sideral. No entanto, não se pode 

minimizar os efeitos opostos gerados, por exemplo, pela frustração de ver o 

Programa Apollo ser interrompido drasticamente e a ocorrência de dois 
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acidentes fatais envolvendo os ônibus espaciais. Neste sentido, destaca-se o 

acidente com o Colúmbia em 01 de fevereiro de 2003, que ocasionou a morte 

dos sete astronautas que compunham a tripulação no momento da reentrada 

da aeronave na atmosfera terrestre, e com a Challenger em 28 de janeiro de 

1986, quando outros sete tripulantes faleceram pouco mais de um minuto após 

o lançamento. Estes acidentes além de redundaram em 14 mortes e gerarem 

prejuízos materiais, ofuscou o brilho e a imagem de credibilidade das missões 

tripuladas e dos seus responsáveis. 

 Em meio a avanços e conquistas, tragédias e retrocessos, é inegável o 

crescente interesse do público em geral sobre temas que envolvem a 

Astronomia, fazendo surgir uma geração amante dessa área, com um forte 

desejo de conhecer melhor o Universo e poder algum dia navegar pelo infinito, 

como mostravam os filmes do cinema e as publicações vendidas nas bancas 

de revistas e livrarias. Essa curiosidade latente suscitou em alguns entusiastas 

um hobby saudável, enquanto outros assumiram como uma promissora área 

de estudo e conhecimento, mesmo por meios particulares. 

 No Brasil, o interesse pela área astronômica fez com que diversos 

clubes de Astronomia amadora fossem criados, mesmo quando os preços dos 

telescópios eram proibitivos e havia poucas ferramentas disponíveis para a 

prática da observação. Porém, graças ao avanço da tecnologia, os astrônomos 

amadores podem atualmente dispor de um variado e poderoso conjunto de 

ferramentas à disposição no mercado, com relativa acessibilidade no que tange 

à relação custo-benefício. Nessa nova realidade, tornam-se parceiros dos 

profissionais na detecção de objetos espalhados pelo cosmos.  

 Desde que Galileu deu o passo inicial para o uso do telescópio nas 

observações dos astros, há mais de 400 anos, a troca e o compartilhamento de 

informações para as descobertas do cosmos tem estreitado cada vez mais as 

relações entre amadores e profissionais, como resultado de uma nova era de 

cooperação que ratifica e fortalece o passado e a história desta ciência. Como 

afirma Alessi (2007), astrônomo amador, descobridor de alguns aglomerados 

abertos (open stars clusters): 

Creio que toda descoberta astronômica acrescenta algo novo e 
relevante no nosso conhecimento do cosmos. Isto é como se 
saíssemos explorando as vizinhanças de um lugar distante e 
desconhecido, procurando não deixar escapar nenhum detalhe 
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de uma praia paradisíaca ou de um quadro com uma pintura 
bastante complexa, que carece de uma observação cuidadosa 
e de boas mentes disponíveis capazes de descobrir e decifrar 
os segredos maravilhosos do que nos salta aos olhos, por 
exemplo. 

 

 Nessa nova era de progresso cientifico, o uso de computadores e 

softwares especializados, além dos telescópios ultra modernos robotizados, 

intensificam ainda mais a troca de conhecimento e a coordenação das 

pesquisas entre astrônomos amadores e profissionais. As tecnologias 

disponíveis atualmente garantem esse equilíbrio e a harmonia entre os 

praticantes de Astronomia, seja como profissão ou não.  

 Os equipamentos da tecnologia digital empregada atualmente, como as 

câmeras fotográficas CCD (Charge Coupled Device) ou, dispositivo acoplado 

por carga, inventado em 1969 por Williard Boyle e George E. Smith da A&T Bell 

Labs, permite aos astrônomos amadores acoplar esses equipamentos em 

pequenos telescópios e fotografar o céu com uma precisão e eficiência que 

atende à necessidade de ilustrar imagens espaciais e catalogar corpos 

celestes, através da astrofotografia1.  

 A tarefa básica do astrônomo amador é a identificação e o 

monitoramento de novos corpos celestes. Aliás, esta é a única área de 

conhecimento que permite a atuação de profissionais e amadores, lado a lado, 

como lembra o físico e professor Dyson (2003), em um de seus artigos que 

trata do referido assunto: 

Ao astrônomo amador, vejo duas grandes vantagens, ou seja, 
a possibilidade de observar extensas áreas do céu 
repetidamente e a capacidade de manter as observações por 
longos períodos. Em conseqüência, os amadores são os 
primeiros a descobrir eventos imprevisíveis, tais como 
tempestades na atmosfera de algum planeta e explosões de 
estrelas. Também podem competir na descoberta de objetos 
passageiros que se aproximam da Terra, como cometas e 
asteróides. É freqüente um amador fazer uma descoberta e 
esta seguir com observações mais detalhadas e analisadas do 
ponto de vista teórico por um profissional, antes de ser 
publicada em uma revista especializada, mas sempre 
reconhecendo a co-autoria do trabalho. 

 

                                                           
1 Astrofotografia é a técnica utilizada para registrar imagens dos astros, acoplando uma câmera ao 
telescópio. A Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (SEASE) realiza esse trabalho.  
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 Assim, acredita-se que a atuação complementar e em parceria entre 

astrônomos amadores e profissionais tende a fornecer significativas 

contribuições para a área, conforme assevera Dyson acima. 

Os amadores foram historicamente importantes para a 
construção da Astronomia enquanto ciência, e continuam tendo 
um papel relevante na medida em que, ao terem mais 
liberdade de ação, podem proporcionar contribuições 
inovadoras para a área em questão. 

 

1.4 O SURGIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE ASTRONOMIA NO BRASIL 
 

 De acordo com informações da Sociedade Brasileira de Amigos da 

Astronomia (SBAA), esta foi a primeira associação de Astronomia amadora no 

Brasil, criada em 1947 pelo astrônomo, professor e escritor cearense Rubens 

de Azevedo (1921-2008). Também cabe a Azevedo a fundação do primeiro 

observatório popular brasileiro, em 1948, o Observatório Popular Flammarion, 

em Fortaleza-CE, bem como a Sociedade Brasileira de Selenografia2, com 

sede em São Paulo. 

 Foram vários os trabalhos realizados por Azevedo ao longo de sua 

trajetória pioneira. Desenhou o primeiro mapa lunar brasileiro, com 80 cm, que 

permanece exposto no Museu Nacional de Astronomia. Seu interesse particular 

pelo satélite natural da Terra o fez descobrir, durante um eclipse da Lua, um 

vale lunar, cuja existência foi confirmada por observatórios chilenos, o que 

conferiu a atribuição do seu nome ao achado, passando a se denominar “Vale 

Azevedo”. Descobriu também um fenômeno lunar transitório na cratera 

Aristarco, confirmado em 1969 pelo astronauta Edwin B. Aldrin, quando em 

órbita lunar, na missão Apollo 11.  

  Foi professor de Selenografia na Escola Municipal de Astrofísica em 

São Paulo, professor assistente de Astronomia e Astronáutica da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba e professor de Geografia Astronômica 

na Universidade Estadual do Ceará. Fundou o Observatório Astronômico da 

Paraíba e participou durante seis anos como membro ativo do Lunar 

International Observers Network, criado pela NASA para assessorar as 

missões Apolo. 

                                                           
2
Selenografia é o estudo dos aspectos gerais da Lua.  



12 
 

 12 

 Foi responsável pela instalação de associações e clubes de Astronomia, 

de observatórios e planetários no Brasil, sendo pioneiro na luta pela 

implantação de um planetário no Ceará. Seus inúmeros trabalhos ligados ao 

desenvolvimento da Astronomia e estudos particulares sobre a Lua, o tornaram 

uma das mais respeitadas autoridades mundiais no campo astronômico. Foi 

graças ao seu trabalho e dedicação que a Astronomia amadora ganhou 

diversas representações, na forma de clubes ou associações pelo Nordeste e 

por todo o país. 

 

 

Capítulo 2 

2. A ASTRONOMIA AMADORA EM SERGIPE 

 
 Historicamente, a prática da Astronomia em terras sergipanas sempre 

esteve relegada a segundo plano, principalmente no que tange à atuação no 

campo profissional. Essa lacuna abriu espaço para a organização de grupos 

amadores que têm se ocupado de desenvolver atividades na área, objetivando 

a divulgação e a popularização desta ciência entre o público em geral. 

 Sendo a Astronomia a única ciência conhecida que permite que 

amadores desenvolvam suas atividades de forma muito próxima do que é feito 

por um profissional, qualquer entusiasta pode se apropriar de conhecimentos 

astronômicos e pôr em prática suas habilidades, por exemplo, com uso de 

telescópios para a observação e acompanhamento dos movimentos de corpos 

celestes. Assim fazem os membros da Sociedade de Estudos Astronômicos de 

Sergipe (SEASE) e o Clube Dorense de Astronomia Órion (CDAO), ambos 

grupos amadores genuinamente sergipanos, como se verá a seguir.  

 

2.1 A SOCIEDADE DE ESTUDOS ASTRONÔMICOS DE SERGIPE (SEASE) 

 
 O desenvolvimento da Astronomia amadora em Sergipe tem como 

marco inicial a primeira metade da década de 1990, quando foi fundado o 

Grupo de Astronomia ‘Johannes Kepler’ (GAJK), em 1993, tendo como 

fundador e coordenador geral o professor e astrônomo amador Augusto César 

Silva Almeida, que ainda permanece na ativa junto com outros membros 

entusiastas da área. 
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 No início das atividades, as reuniões ocorriam no Centro Acadêmico de 

Física Leônidas Tancu, em um espaço cedido pela Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), dentro das dependências do campus universitário. Para os 

freqüentadores, a inspiração vinha motivada pela admiração ao trabalho do 

astrônomo Romildo César Faria (1952-2009), que atuava no observatório de 

Campinas-SP, tendo sido adotado como patrono pelo grupo. 

 Os objetivos do GAJK giravam fundamentalmente em torno da pesquisa 

em Astronomia, para ampliação do conhecimento na área. O ensino de temas 

específicos ligados às ciências espaciais, direcionados para o público em geral, 

também entravam na pauta das ações. Também era meta do grupo motivar a 

criação de um curso de extensão pela universidade à qual estavam ligados, 

como se verá mais adiante. 

 O GAJK precisava se estruturar para suas atividades e para atender 

melhor ao público local que carecia de informações qualitativas sobre 

Astronomia. Assim, a observação do céu, uma das principais finalidades da 

Astronomia amadora, era realizada inicialmente através de binóculos e uma 

pequena luneta de 50 mm e magnificação de 30 vezes, sendo suficiente para 

observação de detalhes da superfície lunar e de planetas mais próximos da 

Terra, como Vênus e Marte. 

 Na aquisição de equipamentos, consta o recebimento de doação de um 

telescópio refletor newtoniano de 180 mm que revolucionou as sessões de 

observação dos astros. “O uso deste equipamento foi um grande passo para a 

popularização e divulgação do conhecimento astronômico, junto ao público 

assistido”, como relata o fundador do grupo, Augusto César Silva Almeida.  

 Nesta primeira fase da Astronomia amadora em Sergipe, vale ressaltar a 

realização de 42 seminários de estudos abertos ao público. Relevante também 

foi a aquisição de livros temáticos, revistas e vídeos astronômicos, visando 

montar um acervo de pesquisa para uma biblioteca dedicada ao assunto. 

 Passados quase dez anos de fundação do ‘Johannes Kepler’, ocorre a 

mudança da sede do grupo, saindo das dependências do campus universitário 

para a casa do senhor Alípio Álvares de Azevedo Neto, em 2001. Na 

seqüência, em 2003, há a mudança de nome para o que passaria a se 

denominar Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (SEASE), sendo 
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elevada à categoria de sociedade sem fins lucrativos (Figura 1), com estatuto 

de funcionamento e registro público reconhecido. 

 Como uma das primeiras ações realizadas pela SEASE, destaca-se a 

compra de um telescópio newtoniano de 180 mm, de livros e cartas celestes e 

programas de simulação do céu (Sky Globe, Cartas Del Cielo etc). A realização 

de seminários de estudos continuou como uma marca característica da 

entidade, seguida da observação sistemática de planetas através de telescópio 

com médio alcance para visualização de detalhes dos corpos celestes.  

 

 

Fig. 1: Logomarca oficial da Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe (SEASE). 

  

 Em uma terceira fase da SEASE, entre 2003 e 2009, ocorreu mais uma 

mudança de sede, passando a ocupar uma sala (Figura 2), cedida pelo então 

presidente do Cotinguiba Esporte Clube, o senhor Wellington Mangueira que, 

com muito respeito pelo trabalho do grupo, resolveu apoiar a iniciativa e 

colaborar para o prosseguimento das reuniões e trabalhos realizados pela 

entidade. Essa iniciativa foi de fundamental importância, permitindo que o 

grupo pudesse dispor de um espaço físico mais amplo para as reuniões e 

melhor localizado para acesso do público, próximo ao centro de Aracaju.  
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Fig. 2: Equipe da SEASE em reunião no Cotinguiba Esporte Clube. Foto: arquivo 

SEASE.  

 A aquisição de outros equipamentos para uso astronômico continuou, 

merecendo destaque a compra de um computador, um aparelho de televisão e 

DVD, laser apontador, filtros solares, globo estelar, vídeos, livros etc, 

reforçando o acervo e a lista de bens da entidade. Foi nesta fase que o grupo 

também se lançou pioneiramente no estado, na prática da astrofotografia, 

priorizando inicialmente a obtenção de imagens da Lua, como mostra a Figura 

3 a seguir. 
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Fig. 3: Imagem da Lua. Foto: Matias, 2011. 

 

 Buscando ampliar seus horizontes, neste período de desenvolvimento, o 

grupo passou a investir em expedições com objetivo científico para localidades 

adjacentes, distantes da poluição luminosa da capital. Locais como as cidades 

de Laranjeiras, Siriri, o povoado Mosqueiro e a Praia do Jatobá, foram visitados 

para a apreciação de um céu limpo e o registro de belas imagens 

astrofotográficas, que permitiram a montagem de um catálogo com uma 

coleção de imagens de rara beleza. 

 Nesta fase da SEASE, vale destacar o acompanhamento do eclipse total 

do Sol, no Rio Grande do Norte em 2006 (o vídeo completo deste evento pode 

ser visto acessando http://www.sease.org.br/videos.asp), observação de 

eclipses lunares junto ao público (Figuras 4 e 5), acompanhamento sistemático 

de cometas como o Hale-Bopp e Lulin (Figura 6), registro de trânsito dos 

planetas Mercúrio e Vênus, observações de manchas solares e chuvas de 

meteoritos, entre outros eventos. 
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Fig. 4: Populares observando a  Lua  pelo     Fig. 5: Eclipse lunar ocorrido em 2011.  

telescópio. Foto: SEASE/2011.    Foto: SEASE 

 

 

Figura 6: Foto do Cometa Lulin (2009). Foto: arquivo SEASE. 

 

 A SEASE passou a participar cada vez mais ativamente de eventos 

astronômicos considerados de expressiva importância para o progresso da 

atividade no país, como os Encontros Nacionais de Astronomia (ENAST), além 

de eventos regionais como os Encontros Internordestinos de Astronomia 

(EINA). Em 2008, a entidade teve o privilégio de realizar em Aracaju o V EINA 
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(Figura 7), recebendo astrônomos amadores de vários estados do Nordeste, 

que se reuniram para compartilhar conhecimentos nos seminários e nas 

apresentações de trabalhos científicos. 

 

Fig. 7: Abertura do V EINA em Aracaju. Foto: arquivo SEASE/2008. 

                                        

2.2- A SEASE E O PLANETÁRIO DA CCTECA GALILEU GALILEI 

 

 Desde o início de 2009, a SEASE encontra-se alojada dentro do 

complexo do Planetário da Casa de Ciência e Tecnologia de Aracaju 

(CCTECA), onde prossegue com seus trabalhos ligados à Astronomia. A 

CCTECA Galileu Galilei (Figura 8) é um espaço público construído a partir de 

uma parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) com a Secretaria 

Municipal de Educação de Aracaju (SEMED), tendo sido inaugurada em março 

de 2009. Por se tratar de um local mais amplo e acessível, foi possível realizar 

em 2010 mais de duas dezenas de noites de observação do céu, com a 

presença de populares. 
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Fig. 8: Vista externa da CCTECA Galileu Galilei, com destaque para o domo do 
planetário (à esquerda). Foto: César, 2010. 

 

 Para quem visita o espaço da CCTECA, além de obter conhecimentos 

na área de Astronomia, também pode desfrutar de uma diversificada 

experiência em objetos lúdicos com fins pedagógicos. Os experimentos ligados 

à Física, Química, Biologia, Matemática, Informática, Astronomia etc, como 

mostram as figuras 9 e 10, demonstram de forma prática e experimental os 

conceitos que geralmente ficam restritos à teoria nos livros didáticos. 
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Fig. 9: Monitores da CCTECA em demonstrações com experimentos lúdicos para 
visitantes. Foto: Martins, 2010. 

 

 

Fig. 10: Visitantes observando demonstração com equipamento lúdico no jardim da 
CCTECA. Foto: Martins, 2010. 
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 A SEASE está sempre voltada a promover eventos de divulgação 

científica e participar ativamente de projetos nacionais e internacionais para a 

popularização dos fenômenos astronômicos, a exemplo do Ano Internacional 

da Astronomia (IYA 2009), Noite Internacional de Observação da Lua, 

Astronomia na Calçada, Campanha Internacional contra a Poluição Luminosa, 

entre outros, além de prosseguir com seus objetivos de pesquisar, ensinar e 

divulgar a Astronomia no estado de Sergipe. 

 

 A seguir, figura 11, ilustrando imagens de observações telescópicas 

promovidas pela SEASE: 

      
        (a)                                                              (b) 

 

      
(c)                                                            (d) 
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                              (e)                                                                   (f) 

Fig. 11: Em a, b, c e d, populares realizam observação pelo telescópio no pátio 

da CCTECA Galileu Galilei (2009 a 2011). Em e e f, palestra ministrada em 

praça pública na cidade de Indiaroba, seguida de observação dos astros pelo 

público (2011). Imagens: Arquivos SEASE. 

 

 

2.3- O CLUBE DORENSE DE ASTRONOMIA ÓRION – CDAO 

 

 Seguindo os passos da SEASE, foi criado em 2009 o Clube Dorense de 

Astronomia Órion – CDAO (Figura 12). Este grupo, também amador, tem sede 

e atuação no interior do estado, situando-se a sua sede na cidade de Nossa 

Senhora das Dores, a cerca de 75 quilômetros de Aracaju. Teve como 

fundador o professor e astrônomo amador Nilson Silva Santos, que juntamente 

com outros entusiastas se reuniram para participar oficialmente das atividades 

promovidas no Ano Internacional da Astronomia (AIA 2009). 

 

Fig. 12: Logomarca oficial do Clube Dorense de Astronomia Órion (CDAO). 
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 Desde a sua fundação, o CDAO, tem se dedicado a promover eventos 

que objetivam aproximar o público em geral da Astronomia, desmistificando a 

figura do astrônomo e desta ciência ainda pouco acessível à maioria da 

população. No rol de ações, destacam-se palestras, exposições, oficinas e 

observações com telescópio. Já no primeiro ano de fundação, foram realizadas 

quatro exposições abertas ao público com a coleção de imagens cedidas pelo 

astrônomo Augusto Damineli ‘Paisagens Cósmicas’, celebrando o AIA 2009, 

como mostra a figura 13. 

 

Fig. 13: Exposição “Paisagens Cósmicas”. Fotos: CDAO/2009. 

 

 Durante as comemorações do Ano Internacional da Astronomia (AIA 

2009), o grupo fez parte ativamente como Nó Local, isto é, representante oficial 

das atividades ligadas ao AIA, juntamente com a SEASE, com o intuito de 

promover atividades voltadas à popularização da Astronomia, dentro dos 

planos de metas do Comitê Nacional que coordenou as comemorações em 

2009. Neste mesmo ano, além das exposições, foram ministradas palestras em 

escolas das redes pública e privada (Figura 14), atingindo um público de 

aproximadamente três mil pessoas.  

 Logo após as palestras, ocorriam sessões de observação dos astros 

com o emprego de equipamento óptico, disponibilizado aos interessados para 

que pudessem vislumbrar algumas das maravilhas do Universo, não 

perceptíveis a olho nu. Para tanto, o grupo dispunha de duas lunetas 

galileoscópicas, sendo uma de 50 mm e outra de 60 mm, além de um 

telescópio newtoniano caseiro de 180 mm. Com as lunetas se privilegiava a 

observação de estrelas mais brilhantes e da superfície lunar. Com o telescópio 
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newtoniano, fazia-se a observação de detalhes planetários do nosso sistema 

solar e céu profundo, sendo que este último consiste em observar e/ou 

fotografar corpos celestes mais distantes na nossa galáxia ou além (Figura 15). 

  

 

 

Fig. 14: Representante do Clube ÓRION em palestra para estudantes. Foto: Moura, 

2009. 
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Fig. 15: Estudantes ao lado do telescópio, após palestra realizada como parte das 
comemorações do AIA 2009. Foto: Farias, 2009. 
 

 Dando sequência ao trabalho, a partir de 2010, o grupo passou a realizar 

encontros quinzenais com o objetivo de discutir temas ligados à Astronomia. 

Esses encontros seguiram ocorrendo em uma sala de aula cedida pela direção 

do Colégio Estadual General Calazans, para reuniões aos sábados, a partir das 

dezenove horas, finalizando com observações do céu pelo telescópio. Nessas 

reuniões, que prosseguem ocorrendo até hoje, além dos membros integrantes 

do grupo, em um total de seis, há a presença de populares que sempre 

freqüentam as sessões em busca de conhecimentos na área. Na pauta das 

reuniões quinzenais são apresentados vídeos, fotos, indicações de livros de 

leitura, notícias sobre as últimas descobertas astronômicas, esclarecimentos de 

conceitos fundamentais e debates acerca de algum assunto relevante e que 

esteja em destaque nos últimos dias. Dentre os assuntos mais debatidos, 

destacam-se a origem da vida na Terra, as descobertas dos exoplanetas e a 

busca de vida extraterrestre. 

 No portfólio do CDAO também se inclui atividades relacionadas à 

Astronáutica. Mesmo antes da fundação do grupo, ocorrida somente em 2009, 

alguns integrantes já se dedicavam à experimentação científica, envolvendo 
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conceitos da Física propostos por Isaac Newton. Neste sentido, vale ressaltar a 

construção de foguetes experimentais para a demonstração da Lei da Ação e 

Reação, destinados a estudantes adolescentes e adultos e professores de 

escolas públicas e privadas, e demais interessados. 

 

2.4 O CDAO E A CONSTRUÇÃO DE FOGUETES EXPERIMENTAIS 

 Em 2006, dois dos atuais integrantes do grupo, os professores 

Vismonde Santos e Vicente Mateus, desenvolveram um protótipo de foguete 

balístico, a partir do uso de materiais recicláveis e de baixo custo, impulsionado 

por água e ar comprimido, visando simular um lançamento real. O protótipo, 

batizado de HERMES F-2E, seria capaz de transportar uma cápsula com carga 

útil a bordo, para ser posteriormente recuperada sem danos, podendo ser 

reutilizada em outros lançamentos e no mesmo foguete, também reutilizável.  

 O HERMES, sucessor de outros protótipos menos elaborados, foi 

apresentado ao público pela primeira vez em uma feira de ciências realizada no 

Colégio Estadual General Calazans, onde os dois professores ainda lecionam. 

O projeto contou com a participação de uma equipe de alunos que foram 

premiados e convidados a apresentar o projeto em eventos fora do Estado, a 

exemplo da II FENACEB (Feira Nacional de Ciências das Escolas Básicas), em 

Brasília-DF (Figura 16) e na 60ª Reunião Anual da SBPC, em Campinas-SP 

(Figura 17). 

 A feira de ciências onde o projeto foi apresentado era dedicada à 

exploração espacial. No mesmo ano, em março de 2006, ia ao espaço para 

uma temporada de sete dias na Estação Espacial Internacional, o primeiro 

astronauta brasileiro, o tenente coronel aviador Marcos Cesar Pontes, 

selecionado pela Agência Espacial Brasileira (AEB), ara a missão Centenário, 

em homenagem ao ilustre pai da aviação Alberto Santos Dumont.  
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Fig. 16: Estudantes na II FENACEB (Brasília/2007), em entrevista sobre o projeto 
HERMES. Foto: Haruki, 2007. 
 
 

 
Fig. 17: Astronauta Marcos César Pontes acompanhando a montagem do foguete 
HERMES, para lançamento durante a 60ª Reunião da SBPC (Campinas/2008). Foto: 
Haruki, 2008. 



28 
 

 28 

 

 Foi durante a II FENACEB, realizada em abril de 2007 na cidade de 

Brasília - DF (Figura 16) que houve o contato com representantes do Programa 

AEB Escola, da Agência Espacial Brasileira (AEB). A partir daí, o projeto 

ganharia repercussão e faria crescer o interesse pelas ciências espaciais entre 

os membros do grupo. No ano seguinte, em julho de 2008, os gestores do 

Programa AEB Escola lançaram convite para integrar a equipe da AEB na 

exposição da SBPC Jovem, em Campinas-SP, onde aconteceu o que seria o 

primeiro contato imediato com o astronauta Marcos César Pontes, que honrou 

o grupo lançando e autografando o foguete Hermes, após sua recuperação 

bem sucedida. 

 

2.5 O PROJETO HERMES E O CLUBE DORENSE DE ASTRONOMIA ÓRION 

- CDAO 

 Na visão de um dos fundadores do CDAO, o professor Vicente Mateus 

Santana, “o desenvolvimento e o sucesso alcançado pelo Projeto Hermes foi a 

pedra fundamental que levou à criação do grupo em 2009”. O professor 

também salienta que isto deu aos membros do grupo um sentido de unidade e 

cooperação. “A superação das dificuldades e desafios é o que move o grupo 

rumo a outros projetos para o futuro”, conclui. 

  A ideia deste projeto surgiu da necessidade de incentivar nos 

estudantes o gosto pela pesquisa e o interesse pelas descobertas cientificas, 

destinadas ao progresso da sociedade. Assim, valeu-se do momento histórico 

da ida do primeiro astronauta brasileiro ao espaço (Marcos Cesar Pontes), na 

‘Missão Centenário’, valorizando o esforço do Brasil, através da Agência 

Espacial Brasileira (AEB), na pesquisa e no desenvolvimento de veículos 

espaciais, para incluir o país no seleto grupo de nações capazes de lançar 

objetos na órbita terrestre e enviar homens ao espaço.    

 A partir daí, idealizou-se o Projeto Hermes (Figura 18), prevendo a 

construção de um foguete capaz de transportar uma pequena carga útil, a 

bordo de uma cápsula de retorno. Isso proporcionou a percepção dos cuidados 

e procedimentos fundamentais a serem seguidos em uma situação real, 

envolvendo conceitos estudados em sala de aula nas diversas áreas de 
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conhecimento relacionadas ao fato, isto é, levar à prática o que geralmente 

ficava restrito à teoria. 

 

Fig. 18: Foguete Hermes no veículo com plataforma móvel. Foto: Haruki, 2007. 

 

 Entre os conceitos e competências envolvidos neste experimento, 

destacam-se: lançamento vertical e queda livre, Cinemática, leis de Newton, 

Hidráulica, Eletrônica e Mecânica, circulação atmosférica e noções de 

Meteorologia, Aerodinâmica, Geometria, reações químicas e gases, reações 

fisiológicas condicionadas, viagens espaciais, trabalho em equipe etc. Portanto, 

o projeto reúne um grande potencial para ser explorado didaticamente por 

professores, principalmente pela viabilidade dos materiais empregados na 

construção, que envolve garrafas PET, papelão, peças de eletroeletrônicos 

sucateados, papel reciclado, entre outros. 

 O experimento conta ainda com um veículo de transporte (parte inferior 

da Figura 18), onde está montada em sua carroceria a plataforma de 

lançamento do foguete. Sob a orientação do CDAO, a construção do veículo foi 

executada por uma equipe de alunos, utilizando materiais reciclados. Para 
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movimentar o veículo, foi desenvolvido um controle remoto que aciona 

comandos para o carro deslocar-se para a direção e local desejados, 

aumentando ainda mais o realismo da atividade.  

 Quanto à inserção de carga útil, esta vai a bordo na coifa, parte superior 

do foguete, acomodada em uma cápsula de retorno. Dentro da cápsula, podem 

ser acomodados objetos de até 200 g para que sejam lançados e 

posteriormente recuperados. O sistema de recuperação da cápsula e do 

tanque do foguete (Figura 19, à direita), consiste em pára-quedas 

confeccionados com tecido de sombrinha fixados com barbantes que garantem 

a sustentação para o pouso seguro no solo. Todo o conjunto, após ser 

recuperado, pode ser remontado e reutilizado.  

 

 

Fig. 19: À esquerda, inserção da cápsula de carga útil, com um ovo a bordo. À direita, 
a cápsula e o tanque do foguete retornando com o pára-quedas acionados. Foto: 
Haruki, 2007. 
 

 Para este protótipo de foguete, o lançamento se dá a partir da base 

colocada em posição horizontal, para que o movimento inicial seja vertical e 

assim o artefato possa alcançar um apogeu maior, podendo atingir até 120 m. 

Para a propulsão necessária, é utilizada uma bomba de bicicleta ou 
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compressor de ar para injetar no tanque um volume de ar comprimido 

necessário, juntamente com uma porção de água que, ao ser liberada a trava 

de segurança, provoca a ejeção da água e do ar comprimido impulsionando o 

foguete para cima, de acordo com a 3ª Lei de Newton (Ação e Reação). 

 
 
 

2.6 O CDAO NOS “ENCONTROS REGIONAIS DE ENSINO DE 
ASTRONOMIA” (EREAs) 
 

 O Clube Dorense de Astronomia Órion (CDAO) teve atuação marcante 

nos eventos de divulgação da Astronomia e formação continuada de 

professores, promovidos pela Comissão de Ensino da Sociedade Astronômica 

Brasileira (CESAB), através do coordenador nacional da Olimpíada Brasileira 

de Astronomia e Astronáutica (OBA), o professor e astrônomo João Batista 

Garcia Canalle, no período de 2010/2011.  

 Nesses eventos, diversas atividades são realizadas com o objetivo de 

divulgar conhecimentos na área astronômica e aproximar a figura do 

astrônomo do público em geral, principalmente professores e estudantes de 

escolas de educação básica. Os Encontros Regionais de Ensino de Astronomia 

(EREA) oferecem oportunidades para que os participantes possam realizar 

observações diretas através de telescópios, participar de palestras com 

profissionais da área e aprender a desenvolver experimentos para serem 

aplicados em sala de aula com os alunos. 

 A participação de representantes do CDAO nos EREAs, no Ceará 

(Limoeiro do Norte e Caucaia/2010), no Paraná (Toledo/2010), São Paulo 

(Santo André/2011) e em Rondônia (Ji-Paraná/2011), se destaca por ministrar 

oficinas de construção e lançamento de foguetes didáticos movidos a água e ar 

comprimido. Esta é uma contribuição no sentido de compartilhar a experiência 

do grupo (Figuras 20 e 21) nesse tipo de trabalho e estimular o interesse de 

professores e estudantes pela área das ciências espaciais. 

  



32 
 

 32 

 

Fig. 20: Oficina de foguetes ministrada por membros do CDAO no EREA em Caucaia-

CE/2010. Fonte: Arquivos CDAO/2010. 

 

 
Fig. 21: Professores com foguetes confeccionados em oficina didática realizada em Caucaia-

CE/2010. Fonte: Arquivos CDAO.    
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Capítulo 3 

3. PERSPECTIVAS PARA A ASTRONOMIA EM SERGIPE 

 Na opinião dos dois grupos amadores (SEASE e CDAO), existem alguns 

fatores limitadores para o desenvolvimento da atividade astronômica no Estado 

de Sergipe. Dentre esses fatores, pode-se destacar a falta de investimentos na 

formação profissional. Não havendo a disponibilidade de pessoas devidamente 

habilitadas com nível acadêmico na área, resta apenas a abnegação de 

amantes e entusiastas da Astronomia para propagar o conhecimento 

disponível, através de grupos amadores.  

 Outro aspecto a ser considerado é a necessidade de implantação de 

políticas governamentais destinadas a investir na construção de pelo menos 

um observatório público devidamente equipado para a observação de astros 

próximos à Terra e céu profundo, situado em local estratégico, o qual 

sugerimos o Parque Estadual da Serra de Itabaiana, por situar-se na região 

central do Estado, o que favoreceria o acesso de quem reside nos extremos de 

Sergipe, valendo ressaltar as pequenas dimensões territoriais do estado; 

também, por reunir boas condições atmosféricas e baixa poluição luminosa no 

entorno do local do parque, sendo esta última condição um fator relevante para 

a observação, pelo fato de proporcionar uma melhor qualidade na visualização 

dos corpos celestes.  

 Os dois grupos amadores já existentes, ambos realizando 

continuamente as suas atividades de rotina, procuram despertar o interesse por 

onde se apresentam, com o objetivo de fomentar a criação de novos grupos, 

para que assim se possa aumentar a oferta do conhecimento astronômico junto 

ao público em geral e atrair cada vez mais pessoas interessadas em se engajar 

na busca e divulgação de conhecimentos astronômicos, mantendo com isso o 

maior número possível de cidadãos inseridos nesse contexto da exploração 

espacial. Uma forma encontrada pelos dois grupos (SEASE e CDAO) para que 

essa inserção ocorra é a realização de palestras destinadas aos estudantes e o 

público em geral, onde são abordados temas básicos da Astronomia. A 

experiência de olhar pelo telescópio também é ofertada e agrada muito a quem 

tem a oportunidade de acompanhar essas atividades de observação.  
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3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das informações colhidas através dos dados fornecidos pelos 

grupos amadores atuantes em nível local, constata-se que a Astronomia no 

Estado de Sergipe se desenvolveu e está representada por entusiastas 

amadores dessa área de conhecimento e, mesmo não tendo formação 

acadêmica necessária, procuram se inteirar dos fatos correlacionados à 

referida ciência, com o objetivo de propagá-la. Para tanto, se organizam em 

forma de associações sem fins lucrativos. Com esforços pessoais, investem na 

aquisição de instrumentos que permitem a prática da atividade. Participam e 

também promovem eventos temáticos, para a formação e informação pessoal, 

visando uma posterior divulgação do conhecimento astronômico junto ao 

público em geral. 

 A falta de envolvimento e incentivo do poder público limita sobremaneira 

as atividades realizadas e dificulta a expansão dos trabalhos. Na ausência de 

oferta de curso na área pelas instituições de ensino superior locais, ainda não 

existem profissionais sergipanos atuantes. O espaço que melhor atende à 

demanda na área é a Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju 

(CCTECA), dispondo de sala de experimentos didáticos e um pequeno 

planetário fixo, para projeção do céu, porém, com funcionamento limitado em 

função da escassez de recursos para a sua manutenção, sendo de 

responsabilidade da administração municipal. 

 Diante deste cenário carente de investimentos e de especialização de 

mão-de-obra, destaca-se o trabalho da Sociedade de Estudos Astronômicos de 

Sergipe (SEASE) e o Clube Dorense de Astronomia Órion (CDAO), que levam 

ao público, em forma de palestras, exposições, oficinas e sessões de 

observação do céu por telescópios próprios, o conhecimento que possuem na 

área, com a missão de aproximar a figura do astrônomo e a Astronomia do 

maior número possível de pessoas, contribuindo para diminuir a falta de acesso 

às informações relacionadas com esse campo de conhecimento. 
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