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O que é ASTRONOMIA?O que é ASTRONOMIA?

A ASTRONOMIA é a ciência que 
estuda os astros e mais 

genericamente, todos os objetos e 
fenômenos celestes. fenômenos celestes. 

Etimologicamente, astronomia 
provém do grego astron, "astro", 
isoladamente considerado ou 

como um sistema de estrelas, uma 
constelação, conexo com o grego 

aster, "astro" ou "estrela" 
isoladamente considerados. 



















MODELO COSMOLÓGICO DE MODELO COSMOLÓGICO DE MODELO COSMOLÓGICO DE MODELO COSMOLÓGICO DE 
ARISTÓTELES (GEOCÊNTRICO)ARISTÓTELES (GEOCÊNTRICO)ARISTÓTELES (GEOCÊNTRICO)ARISTÓTELES (GEOCÊNTRICO)

Aristóletes achava que a
Terra era esférica, e não
plana, como muitos
filósofos pensavam. Parafilósofos pensavam. Para
Aristóteles a Terra era
estática e a Lua, o Sol, os
planetas e as estrelas de
deslocavam à sua volta,
em órbitas circulares.



MODELO COSMOLÓGICO DE MODELO COSMOLÓGICO DE MODELO COSMOLÓGICO DE MODELO COSMOLÓGICO DE 
ARISTÓTELES (Incompleto)ARISTÓTELES (Incompleto)ARISTÓTELES (Incompleto)ARISTÓTELES (Incompleto)

Para Aristóteles, o universo era constituído por esféricas
concêntricas. Cada astro até então conhecido (Lua,
Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas
fixas) possuía sua esfera.



• Mundo sublunar: Está situado abaixo da Lua.
O mundo sublunar está sujeito a mudanças, a
movimentos imperfeitos, das coisas
corruptíveis compostas pelos quatro
elementos – terra, ar, fogo e água.

• Mundo supralunar: Está acima da Lua. O• Mundo supralunar: Está acima da Lua. O
mundo supralunar compreende a Lua e os
demais astros. É o mundo dos movimentos
circulares, da perfeição e das substâncias
perfeitas (éter). Todos os astros seriam
compostos pelo éter (“quinta-essência”)



Foi o último astrônomo

importante da antiguidade.

Foi o autor de uma

coleção de 13 volumes

CLÁUDIO PTOLOMEUCLÁUDIO PTOLOMEUCLÁUDIO PTOLOMEUCLÁUDIO PTOLOMEU

coleção de 13 volumes

conhecida como

ALMAGESTO, a maior

fonte de conhecimento

sobre astronomia grega,

na época.



Epiciclos de PtolomeuEpiciclos de PtolomeuEpiciclos de PtolomeuEpiciclos de Ptolomeu





Ptolomeu formulou uma 
representação do sistema solar e 
conseguia prever relativamente 
bem a órbita dos planetas. Sua 

concepção GEOCÊNTRICA do 
universo durou por mais de 13 universo durou por mais de 13 
séculos pois reservava espaço 

para o céu e para o inferno 
(diferentemente de Aristóteles), 

em concordância com a 
concepção cristã..



Questões...

1. O que é Astronomia?

2. Como podemos classificar os mitos de criação
do Universo? Dê exemplos.

3. O que é a Stonehenge? Quem a criou? Para quê
serve?

4. Como era o Universo para Aristóteles? O que é o
mundo sub e supralunar?

5. Quem foi Cláudio Ptolomeu?

6. O que são os epiciclos?

7. Qual a diferença entre o modelo de Universo
proposto por Ptolomeu e o modelo de Universo
proposto por Aristóteles?


