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1- Introdução 
 
O céu sempre foi motivo de fascinação e interesse para os seres 

humanos, independente de idade, grau de instrução e lugar do planeta onde 
mora. As populações que habitavam as regiões consideradas como berço da 
civilização ocidental, observaram as estrelas durante séculos. Porém poucos 
registros foram feitos, os documentos que se referem a atividades 
astronômicas na antiguidadde datam de uma época a 700 a.C., o que pode ser 
considerado relativamente recente. Análises desses documentos revelam que 
os povos que os escreveram, os babilônicos, faziam observações que 
permitiam prever acontecimentos astronômicos como eclipses solares e 
lunares e, também, fazerem medidas como as das translações planetárias, por 
exemplo. 
 

2- Histórico 
 
Nas observações e medidas referentes as concepções provenientes 

destas, é que a cosmologia repousou suas conclusões predominaram desde o 
século IV a.C. até o princípio di século XVI d.C., período no qual muitas teorias 
foram formuladas e praticadas como verdade, por exemplo, o modelo 
Geocêntrico, que considerava a Terra como centro do universo e todos os 
ostros astros, inclusive o sol, giravam em torno dela. Durante o período de 400 
d.C. até 1453, quando o Império Bizantino colapsa com a tomada de sua 
Capital, Constantinopla, pelos turcos, a aquisição de conhecimentos declinou 
devido as hostilidades entre pagãos e cristãos, visto que as grandes escolas 
gregas e o Museu Alexandrino eram pagãos e os conhecimentos acumulados 
por estes foram ignorados pelos Cristãos.  

 
Com o período medieval na Europa, a astronomia entrou em dormência. 

No fim da Idade Média, com o surgimento de um clima de livre pensamento, 
surgiram novos conceitos em relação ao universo, como por exemplo, a 
apresentação do modelo heliocêntrico do universo, por Copérnico, cuja obra foi 
publicada no livro “Sobre a Revolução dos Corpos Celestes”, em 1543, ano de 
sua morte. No modelo de Copérnico, o Sol ocupava o centro e todos os outros 
astros, inclusive a Terra, giravam ao seu redor.  Copérnico não conseguiu 
prever com precisão as posições dos planetas e nem uma prova de que a 
Terra estava em movimento. 

 
Em 1546, três anos após a morte de Copérnico, nasceu Thicho Brahe, 

filho de nobres, estudou Línguas e Direito, na universidadede Copenhagem, 
onde, nesta época ocorreu um eclipse previsto, que o encantou e a partir de 
então, passou a estudar Matemática e Astronomia. Em Augsburg na Alemanha, 
ele construiu seu próprio observatório. Como não existiam lunetas ou 
telescópios, ele colocou ali os instrumentos mais sofisticados que existiam na 
época, através dos quais fez observações sistemáticas do céu e, no dia 11 de 



novembro de 1572 viu uma estrela que brilhava até durante o dia. Descobriu, 
então, a primeira supernova observada. 

 
Devido ao seu empenho e descobertas, ganhou uma ilha, do rei 

Frederico II, da Dinamarca, onde construiu o melhor observatório do mundo e, 
muito dinheiro, facilidades estas que o levaram a fazer registros precisos das 
posições dos planetas. Porém, considerava que a Terra era o centro do 
universo, imóvel,  e que o sol girava ao redor dela com todos os outros 
planetas girando ao redor dele. Ou seja, criou o modelo Tychônico do universo.  

 
A primeira grande contribuição para a teoria heliocêntrica veio com a 

descoberta dos satélites de Júpiter, por Galileu, derrubando assim o dogma do 
sistema estacionário, pois pelo menos alguma coisa não girava ao redor da 
Terra. Galileu descobriu, também as fases de Vênus mostrando que isso 
ocorria devido a uma órbita ao redor do Sol, convicções estas que renegou 
diante da Inquisição. Ele foi o primeiro a usar lunetas na Astronomia. 

 
Mas o modelo final do sistema solar veio com o aspirante a pastor 

luterano, Johannes Kepler que, sob a influencia de um professor de 
Matemática e Astronomia, abandonou a teologia e passou a estudar 
Astronomia. Kepler foi estudar com Tycho Brahe e, após sua morte ficou com 
todas as informações obtidas das informações deste e, sendo um excelente 
teórico fez as descobertas que determinaram o sistema solar com o modelo 
que conhecemos até hoje. 

 
Porém, muitas pessoas, nos dias atuais, olham para o céu, vêem seus 

objetos, mas não os compreendem, apesar da curiosidade e encantamento que 
estes lhe causam. 

 
3- Estudo da Astronomia 

 
A Astronomia, é hoje uma ciência que, a pesar de estar intrinsecamente 

ligada a todos os seres do universo, é pouco conhecida e compreendida pelas 
pessoas que vivem em um pequeno fragmento desse espaço. Os seres 
humanos, hospedes do planeta Terra. Devido a essa falta de conhecimento 
tem-se, até os dias atuais, muitos mitos relacionados a Astronomia.  

 
O estudo da Astronomia visa levar a uma maior compreensão desse 

universo, tão contraditório para muitos, durante tantos anos. O conhecimento 
sobre Astronomia e suas implicações no dia a dia tem o intuito de desmistificar 
alguns assuntos e ampliar o conhecimento do mundo que nos cerca e do qual 
se tem tanta curiosidade. 

 
Para que a Astronomia atinja tais objetivos, faz-se necessário, além de 

uma abordagem teórica sobre os temas trabalhados, que se faça uso de 
material didático lúdico e que sejam realizadas atividades práticas, junto ao 
público que se quer atingir, como por exemplo, cinema em Astronomia, 
oficinas, seções de observação e outros. Assim, conhecimento sobre 
Astronomia e suas implicações no dia a dia irá desmistificar alguns assuntos e 



ampliar o conhecimento do mundo que nos cerca e do qual se tem tanta 
curiosidade. 

  
 
 


