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Bem-vindo 

ao Universo!
V 

ocê já olhou para o céu à noite e pensou sobre o que existe nele?  
Se a resposta for sim, você não é o único; desde que o mundo é mundo, as 

pessoas vêm se perguntando sobre os mistérios do Universo.

O que são todos aqueles pontinhos reluzentes que vemos no céu à noite?  
O que são os planetas e que movimentos eles realizam? O que é a Lua e por que parece 
mudar de forma toda vez que a gente olha para ela? Como podemos localizar uma 
daquelas “estrelas cadentes” de que ouvimos falar?  
O que elas são, afinal? Sabe-se que não são estrelas…
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o observar o céu, muitas são as perguntas 
e curiosidades que surgem. Ao longo de 
anos – e até de séculos! – os cientistas 
elaboraram respostas para muitas dessas 

questões, graças a seus estudos e pesquisas. 
Cientistas competentes trabalham todos os dias 
para responder a tantas perguntas. E, muitas vezes, 
a resposta a uma pergunta leva à formulação de 
outra. Mas uma coisa é certa: se existe uma resposta 
para cada questão que pode ser formulada a respeito 
do céu e do Universo, vai demorar muito, muito 
tempo antes que possa ser encontrada.

Neste livro vamos aprender bastante sobre 
elementos e fenômenos da astronomia e conhecer 
os pensadores que desvendaram seus mistérios. 
Também leremos algumas das histórias (às vezes 
chamadas de “mitos”) de monstros, deuses e heróis 
que os povos antigos inventaram para explicar 
as formas que viam no céu, à noite. Vamos ler 

também sobre as grandes ideias que os cientistas 
desenvolveram para explicar todas 

as coisas estranhas que são 
observadas no céu. 

Vamos ainda conhecer alguns dos enigmas que não 
foram decifrados a respeito do assunto (e há muitos 
deles!).

Viagem ao céu noturno

Há muito a aprender, mas não se preocupe: vamos 
estudar as coisas passo a passo. As palavras 
desconhecidas que aparecerem serão explicadas 
no Dicionário do espaço sideral, ao longo de todo 
o livro. E não pense que as palavras são difíceis, 
porque quando você aprendê-las, vai achar divertido 
usá-las. Você vai parecer um verdadeiro sabichão ao 
partilhar seu conhecimento com seus amigos e sua 
família!

As pessoas que estudaram o céu serão apresentadas 
na seção Os craques da astronomia, presente ao 
longo de todo o livro. Eis o primeiro termo a 
aprender: astronomia. Ele vem da palavra ástron, 
que os gregos antigos usavam para designar um 
sistema de estrelas ou uma constelação, conexo 

A✷

Maravilhas do céu noturno
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