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Homem de Pequim

Crânio reconstruído de H. erectus chinês 

(Foto: Russell L. Ciochon/Universidade de Iowa) 

Artefatos encontrados na caverna chinesa 

(Foto: Russell L. Ciochon/Universidade de Iowa)

A pesquisa também confirma que o Homo erectus foi o único hominídeo asiático durante mais de 
1 milhão de anos, até a chegada dos Homo sapiens modernos há apenas uns 60 mil anos atrás.



  

Dinastias

Estátuas do exército 

de terracota, em Xian, China

Idade da Pedra



  

Idade do Bronze



  



  



  



  



  

 Filósofo Zhu Xi, dinastia Song



  



  



  

Universo Chinês






 Vasto organismo do qual o homem e o mundo 
natural representam apenas uma parte

 Rejeição a toda espécie de divindade pessoal 
onipotente como um poder mais alto a 
governar o Universo



  

Os antigos chineses constituíam uma das 
cilivilizações mais cientificamente avançadas 
do mundo. Seus feitos incluem a bússola, a 
pólvora, o papel e a impressão, celebrados 
pelos chineses como as “quatro grandes 

invenções da China antiga”



  

O cabo da concha indicava o sul. A concha é uma representação simbólica da Ursa Maior. 
A base continha caracteres chineses que assinalavam os oito pontos principais: norte, sul, 
leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. A introdução da agulha aumentou a 
precisão da leitura. Foi nessa época que os chineses introduziram os primeiros 
marcadores e indicadores, elementos fundamentais da ciência moderna. 

A Lo Pan é um instrumento complexo, desenvolvido através

dos séculos, pelos chineses, para que os praticantes pudessem

azer precisos cálculos de tempo e espaço em sua ciência. 

O cálculo da direção pode ser efetuado com uma Lo Pan 

ou com uma bússola normal. Não existe diferença. 

A Lo Pan apenas nos indica um cálculo mais preciso, 

e algumas facilidades em relação às direções e as

características do local.

 



  

Astronomia
 Primeiro registro: 720 a.c.; explicação ~ sec. II



  

Astronomia
 Registros de supernovas: 1006, 1054, 1572 1620



  

Astronomia
 Registros de cometas: 613 a.c. até 1621 d.c.



  

Astronomia
 Registros: 22 a.c



  

Astronomia
 Mapeamento do Céu: IV a.c. (catálogo estelar)
 940 d.c.,  Mapa estelar Tunhuang (projeção 

Mercator)



  

 Quais eram as 28 mansões celestiais chinesas?
 Comparação Ocidente vs. Oriente:

1. A que época corresponde a Idade de Pedra e de Bronze no 
Ocidente (Egito, Mesopotâmia)?

2. Quando no Ocidente compreendeuse as causas dos eclipses 
solares e lunares?

3. Desde quando no Ocidente a duração de 365,25 dias do ano 
solar era conhecido e quando foi estabelecido o ciclo 
metoniano?  

4. Quando foi compilado o 1º catálogo estelar no Ocidente?

5. Quando foi fundada a 1ª academia no Ocidente?



  

 Figuras: google
 Texto: Hitóra Ilustrada da Ciência, v.2
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