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Aristóteles 
384 – 322 a.C. 

A antiguidade da Astronomia de deve a 
três razões: 
 
•  Antes da luz elétrica o céu causava forte 
impressão nas pessoas. 

•  O movimento dos astros é ordenado e 
previsível.  

•  As pessoas aprenderam a prever as 
estações pelo estudo dos astros 

Segundo Aristóteles, os 
corpos celestes seguem 

leis distintas das que 
regem corpos terrestres. 
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     Quando se originou a astronomia? 
 

Quando um primeiro homem, ou até 
mesmo  

um ancestral do homem, olhou para o céu 
e assombrou-se com os astros, nesse 

preciso momento nasceu a astronomia. 
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O lobo e a Lua Migração de pássaros noturnos 
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Quando a astronomia virou ciência? 
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Alega-se que o 
entalhe a face à 
esquerda contenha 
um mapa estelar, no 
qual se pode 
“reconhecer” Orion.  

Entalhe em marfim de mamute (32.500 – 38.000 anos). 
Vale do Danúbio, Alemanha. 
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Terão os pontos abaixo do 
cavalo algum significado?  

Pintura na caverna de Lascaux (15.000 anos) 
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Os vinte e oito (?) pontos supostamente 
indicam o ciclo lunar 
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Um touro e... haverá algo mais? 
Lascaux 



11 

Pontos acima do touro de Lascaux representam as 7 estrelas 
mais brilhantes dentre as plêiades (as sete irmãs). 
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Os pontos na cara do touro de Lascaux  
representam as Híades? 
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Ao lado da constelação de touro, vemos as plêiades. 
Alega-se que a pintura do touro em Lascaux, 

tendo ao seu lado as plêiades, indica que já tinham 
identificado a constelação de Touro. 

plêiades 
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Osso de Abri Blanchard (idade 27000 – 34000 anos). 

As marcas indicam as fases da lua? 
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Detalhe do  osso de Blanchard com três ciclos da Lua  
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Stonehenge – O mais antigo observatório astronômico 
3100 a.C. – 2075 a.C.  
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Nascer do Sol em Stonehenge no solstício do verão  
(21 de junho) 
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Observatório Maia 
(Chichen Itzá) 

Os alinhamentos 
extremos de Vênus no 
ocaso são indicados 

com precisão. 
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Os primeiros registros escritos 
de estudos astronômicos são tão 
antigos quanto a própria escrita.  

Foram deixados pelos 
sumérios, cerca de 3300 a.C. 
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Houve na antiguidade um interesse 
especial pelos planetas, por serem 

errantes. 

Cinco deles são visíveis a olho nu:  

Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, 
Saturno. 

O Sol e a Lua também eram 
classificados como planetas. 
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Dos deuses do 
Olimpo originaram-

se os nomes dos 
planetas 
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A semana de 7 dias tem origem na duração 
de cada uma das quatro fases da Lua. Os 7 

dias representam os 7 planetas, como se 
compreende pelos nomes: 

Sunday (Sun = Sol) 
Monday (Moon = Lua) 
Tuesday (Tiw = Marte) 
Wednesday (Woden = Mercúrio) 
Thursday (Thor = Júpiter) 
Friday (Frigg = Vênus) 
Saturday (Saeternes = Saturno) 



23 

A astronomia desenvolveu-se em fusão com a 
astrologia e a mitologia. É impossível entender a 

história antiga da astronomia sem considerar 
também a astrologia e a mitologia. Essa tríade teve 

enorme influência na cultura da humanidade. 
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Vênus tem um movimento 
especialmente errante, 

imprevisível. 

Por isso os babilônios o 
associaram a Ishtar, deusa 

do amor.  
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Movimento errático de Vênus 
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Nut (deusa egípcia do céu) arqueia-se sobre 
Geb (deus da Terra) e Rá (o deus Sol) cruza o 

céu em seu barco. 
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Shu, deus da luz e do ar, sustenta Nut 
(deusa do céu) para que ela não caia sobre 

Geb (deus da Terra) 
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Os antigos viam o universo como 
algo pequeno. 

A Bíblia diz que só Deus sabe o 
número exato das estrelas. Mas esse 
número “incontável” era na verdade  
suposto bem modesto, como se vê no 
célebre pacto entre Deus e Abraão: 
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Deus levou Abraão para fora e disse: 
“Levanta os teus olhos ao céu e conta, se 

podes, as estrelas. Assim é que se 
multiplicará a tua posteridade.” 

 
                                             Gênesis 15.5 
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Mapa da Mesopotâmia até 2500 a.C. Nesta época os 
babilônios já tinham mapas elaborados do céu. 
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Registro antigo, em escrita 
cuneiforme, expondo a 

maneira de ajustar o 
calendário. 



33 

As constelações 
foram inventadas 

principalmente pelos 
mesopotâmicos. 
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Considerável 
 imaginação 
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Grande imaginação 
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Exagerada imaginação 
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Alucinada imaginação! 
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Os mesopotâmicos já sabiam antever, 
pelo movimento da Lua, um eclipse da 
Lua. Podiam também prever que um 

eclipse do Sol poderia estar por 
acontecer.  
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Tales de Mileto 
625 – 556 a.C. 

 Tales previu um eclipse 
do Sol que ocorreu em 

maio de 585 a.C. 

Tales, primeiro dos sete sábios da 
antiguidade, pai da filosofia, da 

matemática e da astronomia gregas.  
Introduziu na Grécia a geometria, 

que ele trouxe do Egito. 

Fixou o ano em 365 dias. 
Há quem diga que os egípcios tinham 

feito isso cerca de 3.000 a.C. 
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 Tales aprendeu a antever o clima de cada ano. 
Previu que em um dado ano haveria uma 

enorme safra de azeitonas. Arrendou todas as 
prensas de azeite da região e depois cobrou o 

preço que quis pelos seus serviços. Ficou rico! 

Foi o primeiro homem a se enriquecer com base 
na ciência. Lamentavelmente, também o 

primeiro monopolista! 



43 

Pitágoras de Samos 
571 – 496 a.C. 

Pitágoras, criou a palavra 
matemática, que ele concebeu 
como uma estrutura lógico-
dedutiva. Foi o primeiro a 
dizer que a Terra era uma 

esfera. 
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Aristarco de Samos 
320 – 250 a.C. 

Aristarco foi o primeiro 
astrônomo a mostrar 

evidências de que 
a Terra orbita em torno do 
Sol. Por tal impiedade, foi 
acusado de perturbar a paz 

dos deuses. 
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Moeda antiga 
representando a Vênus 

de Cnido 
(desaparecida) 

De todas as partes da terra, navega-se em direção a 
Cnido, para contemplar a estátua de Vênus.  

                                                                    Plínio, o Velho  

Mostrei-me a Páris, 
Anquises e Adônis, é 
verdade; mas onde foi 
que Praxíteles me viu? 
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Eudóxio de Cnido 
408 – 347 a.C. 

Eudóxio foi o criador da 
astronomia científica. 

Modelo de Eudóxio das esferas celestes. 
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Erastóstenes mediu com boa precisão o tamanho  
da Terra. 

Erastóstenes de Cirene 
276 – 194 a.C. 
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Um fato ilustra a decadência 
científica da Europa na Idade 

Média: Colombo aventurou-se na 
busca da Índia pelo caminho do 
Ocidente porque para ele a Terra 

tinha só 10 mil km de  
circunferência . 

  
Cristóvão Colombo 
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Precessão dos equinócios, 
descoberta por Hiparco. 

Hiparco 
190-126 a.C. 
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Hiparco foi o maior astrônomo observacional da 
Antiguidade.  

•  Determinou a duração do ano com erro de apenas 
6 minutos e meio.  

•  Fez o primeiro catálogo de estrelas (850 estrelas 
catalogadas), com tal precisão que foi usado até o 
século XVII. 

•  Criou o sistema longitude + latitude para 
determinar a posição de um ponto na Terra. 
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Cláudio Ptolomeu 
83 – 161 d.C. 

Ptolomeu, com base em dados 
principalmente de Hiparco, e no 
sistema de esferas de Eudóxio, 
criou um modelo mecânico do 
mundo que foi aceito por 13 

séculos. 
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Modelos geocêntrico e heliocêntrico 


