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Resumo 
  

 

 

              Este estudo tem como foco de análise a relação período-luminosidade 

para estrelas variáveis encontrada por Henrietta Swan Leavitt no início do 

século XX.  Nele buscamos apresentar, por meio da análise de documentos 

publicados naquela época, o caminho percorrido por Leavitt para encontrar a 

tal relação, bem como apresentar o contexto em que a investigação Leavitt 

está inserida. A relação encontrada por Leavitt teve importante uso na 

Astronomia, visto que por meio dela era possível estimar a distância entre 

estrelas e galáxias.  
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                                         Abstract 

 

 

 

 This study has to focus on analysis of period-luminosity relationship for 

variable stars discovered by Henrietta Swan Leavitt in the early twentieth 

century. In it we present, through the analysis of documents published at that 

time, the path taken by Leavitt to find such a relationship as well as presenting 

the context in which research is embedded Leavitt. The relationship found by 

Leavitt had an important use in astronomy, since through it was possible to 

estimate the distance between stars and galaxies. 
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Introdução 

 

 

 Neste trabalho buscamos apresentar o trabalho científico desenvolvido 

por Henrietta Swan Leavitt, uma  das mulheres calculadoras que trabalharam 

no Harvard College observatory. Esse grupo de mulheres era chamado de 

calculadoras porque faziam os cálculos astronômicos tendo por base chapas 

fotográficas tiradas pelos astrônomos por meio de telescópios.   

Henrietta não é uma estudiosa de astronomia muito conhecida, 

entretanto, ela teve uma grande importância para a Astronomia.  Segundo a  

literatura especializada nesta área , Leavitt teria descoberto a relação entre 

período e luminosidade de estrelas variáveis, relação esta que foi utilizada por 

outros astrônomos para estimar a distância entre galáxias e estrelas. Essa 

relação, posteriormente, ficou conhecida como “régua cósmica”.  

 Assim, com o objetivo de compreender o processo que conduziu Leavitt 

à deduzir a relação período-luminosidade, este estudo buscou, pautado em 

tendências historiográficas mais atualizadas, analisar três documentos. Essa 

leitura foi balizada com uma literatura especializada em história da ciência, 

relativa à astronomia.  

 Essa dissertação encontra-se dividida em três capítulos. No primeiro 

capítulo tratamos da fundação do Harvard College Observatory e procuramos 

conhecer um pouco da biografia de Henrietta Swan Leavitt. No capítulo 2,  

analisamos três documentos que foram importantes na realização do trabalho 

de Leavitt. Finalmente apontamos para alguns estudos posteriores que se 
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serviram dessa relação e a sua contribuição para a confirmação  por exemplo, 

a hipótese da expansão do universo de Edwin Powell Hubble. 
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Capítulo 1 

Henrietta Swan Leavitt: uma das mulheres calculadoras 

do observatório de Harvard 

 

 Neste capítulo trataremos da fundação do Harvard College Observatory,  

 e  o trabalho das mulheres calculadoras sob a direção de Edward C. Pickering 

(846-1919), , dando ênfase ao trabalho de Henrietta Swan Leavitt. 

 

1.1 Harvard College Observatory  

 .  A primeira metade do século XIX foi repleta de eventos na 

astronomia. Urano foi descoberto em 1781, o eclipse total ocorreu do Sol em 

1806, houve uma chuva de meteoros em 1833, o cometa Halley apareceu no 

céu em 1835 e Netuno foi descoberto em 1846. Esses foram alguns dos 

eventos que despertaram grande interesse na astronomia e impulsionaram a 

criação de alguns observatórios na América, entre eles a construção de um 

observatório para a Universidade de Harvard1. 

 A construção do observatório, entretanto, não foi tarefa fácil. A história 

de sua construção parece iniciar-se com a viagem realizada por William Cranch 

                                                 
1  Solon I. Bailey, The History and Work of Harvard Observatory 1839 to 1927: an outline of the origin, 

development, and researches of the astronomical observatory of Harvard College together with brief 

biographies of its learding members. (New York and London: Mc Graw-Hill Book Company, Inc, 1931),  

12. 
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Bond (1789-1859), fabricante de relógios e astrônomo amador, à Europa em 23 

de junho de 1815. A pedido do presidente da comissão de Harvard, Professor 

Farrar (1779-1853), Bond foi requisitado para realizar um estudo no 

observatório de Greenwich de modo a avaliar o custo da construção de um 

observatório e o equipamento necessário 2.   

 Ao retornar da viagem, Bond trouxe consigo informações necessárias 

para a construção do observatório e construiu uma cúpula modelo que seria 

mais tarde utilizada para construir a cúpula do telescópio Grande Refrator. 

Todavia, o custo para construir e manter um observatório excedia as 

possibilidades de Harvard naquele momento de modo que  o projeto de sua 

construção foi adiado3. 

 Em 1822, porém, o projeto foi retomado pela mesma comissão e um 

estudo revelou que o melhor lugar para se construir o observatório seria nas 

terras pertencentes a Edmund Dana (1739-1823). Contudo, a compra das 

terras não foi concretizada. Assim, em outubro de 1823, John Quincy Adam 

(1767-1848), o então secretário de Estado dos Estados Unidos, enviou uma 

carta à corporação de Harvard dando um prazo de dois anos para que um local 

próximo à faculdade, que satisfizesse as necessidades dos professores e 

alunos, fosse escolhido para a construção do observatório. Além disso, o 

secretário se propôs a ceder uma quantia de mil dólares. Mas, após o término 

do prazo de dois anos, o projeto não logrou êxito e Adam reiterou sua proposta, 

estendendo o prazo por mais dois anos.4  

                                                 
2 Ibid, 13 

3 Ibid, 13 

4 Ibid, 14 
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 Foi somente treze anos depois, em 1839, que o observatório foi 

finalmente instalado em uma casa existente nas terras de Dana, esta casa era 

conhecida como Casa Dana. Naquela época, o observatório recebera 

contribuições de simpatizantes do projeto e Bond foi contratado para instalar 

seus próprios equipamentos dentre os quais encontravam-se dois pequenos 

telescópios, um refletor e um refrator5. 

 Por cerca de quatro anos, o recém-criado observatório permaneceu 

assim na Casa Dana, como era chamada a casa onde ele foi instalado, e 

nenhum nome foi escolhido para o observatório, que ficou conhecido como 

Harvard College Observatory ou simplesmente Harvard Observatory. Um 

estatuto de 1849, entretanto, declarava que o observatório deveria ser 

denominado Harvard College Astronomical Observatory 6. 

 Durante os anos de 1840 a 1842, os principais trabalhos realizados 

neste observatório estavam relacionados às observações magnéticas e 

meteorológicas. As observações magnéticas eram realizadas juntamente com 

a ajuda de outros observatórios de várias partes do mundo e foram realizadas 

por aproximadamente 3 anos. Quanto às observações astronômicas, estas 

foram mais limitadas por causa da falta de tempo e equipamentos 7. 

 Como já mencionamos, o observatório mantinha-se por meio de 

doações. A passagem de um cometa em março de 1843 fez com que o 

interesse do público em astronomia aumentasse. Naquela ocasião, foram 

doados ao observatório cerca de 25.730 dólares, doação feita através de 94 

                                                 
5 Ibid, 14 

6 Ibid, 17 

7 Ibid, 18 
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pessoas que têm os seus nomes gravados em uma placa de mármore na 

cúpula o observatório8. 

 Assim, em 1847 foi instalado o telescópio de 15 polegadas conhecido 

como ”Grande Refrator” que, durante 20 anos, foi o maior telescópio dos 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Telescópio Grande Refrator  

http://cfa-www.harvard.edu/hco/grref.html 

 

 O Grande Refrator esteve ativo por cerca de três quartos de século.  

Durante os primeiros 30 anos, ele foi utilizado principalmente para determinar 

as posições estelares e observar os planetas, as estrelas variáveis, os cometas 

e as nebulosas.  Mas, após a nomeação, em 1877, do quarto diretor do 

                                                 
8 Ibid, 19 
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observatório, Edward C. Pickering , o telescópio foi utilizado quase 

exclusivamente para fotometria, como veremos mais adiante.  

 

1.2 Edward Charles Pickering e as mulheres calculadoras de 

Harvard 

Edward Charles Pickering (1846-1919) graduou-se na universidade de 

Harvard em 1865 e lecionou Física por cerca de dez anos no Instituto 

Massachusetts de Tecnologia. Em 1869, fundou o primeiro laboratório de 

Física nos Estados Unidos da América.9    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Edward C. Pickering 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Edward_Charles_Pickering_06050r.jpg 

 

                                                 
9 Deborah Todd, A to Z of scientists in space and astronomy. (New York: Facts On File, Inc, 2005),233. 
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 Em 1876 Edward Charles Pickering (1846-1919) foi nomeado o quarto 

diretor do observatório de Harvard, mas só assumiu seu cargo em 1877, 

permanecendo na direção do observatório por 42 anos. No início de sua 

direção, o observatório não possuía renda suficiente para apoiar sua equipe e 

para publicar as observações feitas pelos telescópios. E, durante o período em 

que dirigiu o observatório, Pickering investiu em equipamentos e serviços. Além 

disso, teve interesse por muitos anos em fotometria das estrelas, limitando-se 

assim, no início, apenas à observação visual, mas investindo mais tarde, na 

fotografia10. 

 Pickering dedicava-se à astrofotografia e, em 1903, publicou o seu 

primeiro mapa fotográfico de todo o céu. Além disso, ele tinha por intenção 

fotografar as estrelas no hemisfério norte e sul e catalogar seus brilhos. Dentre 

muitas atividades e realizações de Pickering, podemos destacar a fundação da 

Associação Americana de observadores de estrela variável e a indicação para  

um grande número de prêmios por suas contribuições na astronomia, incluindo 

a medalha  Henry Draper da Academia Nacional das Ciências, o prêmio 

Rumford da Academia Americana de Artes e Ciências, a medalha de ouro do 

Sociedade Astronômica Real, e a medalha de ouro Bruce da sociedade 

astronômica do Pacífico 11.  

 Mas, provavelmente, uma das importantes decisões tomadas por 

Pickering seja a contratação de mulheres para trabalhar como “calculadoras”. 

Essas mulheres eram assim conhecidas porque efetuavam cálculos com dados 

                                                 
10 Ibid, 35 

11 Deborah Todd, A to Z of scientists in space and astronomy, (New York: Facts On File, Inc, 2005),233. 
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coletados em chapas fotográficas de algumas áreas do céu. Pickering 

empregou e supervisionou os trabalhos de astrônomas como: Williamina P. 

Fleming (1857-1911), Antonia Maury (1866-1952), Annie Jump Cannon (1863-

1941) e Henrietta Swan Leavitt (1868-1921). 

 As mulheres calculadoras iniciaram seus trabalhos no observatório de 

Harvard nas últimas décadas do século XIX.  Segundo Helen Reed Leah,  

essas mulheres calculadoras dividiam-se três grupos, cujas funções eram12 : 

1- O primeiro grupo consistia de mulheres que faziam o trabalho  

identificado por Leah como informática. Tratava-se de um trabalho mais 

mecânico, pois as mulheres que realizavam essa tarefa não 

desenvolviam suas próprias pesquisas, visto que sua função era apenas 

a de realizar cálculos que seriam posteriormente utilizados por outros 

astrônomos. 

2-  O segundo grupo era formado por algumas alunas. Este grupo 

organizou, por exemplo, o catálogo de estrelas da Sequência do Pólo 

Norte. Este trabalho consistia em observar as chapas fotográficas da 

região do pólo norte e catalogar essas estrelas.  

3- O terceiro grupo era supervisionado por Pickering e seu trabalho 

consistia não apenas na observação das chapas fotográficas de modo 

que ia além da mera coleta de dados. As mulheres neste grupo 

auxiliavam e desenvolviam pequenas pesquisas na área de astronomia, 

como, por exemplo, definir o espectro de uma estrela, identificar uma 

                                                 
12 Helen Leah Reed, Women’s Work at the Harvard Observatory  (New England Magazine, 1892). 

http//nrs.harvardedu/urn-3:FCORWOLBACH:2177395 (acesso em 17 de julho de 2010). 
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nova estrela e caracterizá-la, entre outros. É neste grupo que se 

encontrava Henrietta Swan Leavitt.  

 

 Os catálogos organizados pelo Observatório de Harvard apresentavam 

dados a respeito das estrelas de uma determinada área do céu. O seu objetivo 

era fornecer informações sobre espectros, brilhos e localização das estrelas, e 

eram constantemente atualizados. Um exemplo desses catálogos é o 

“Catálogo Henry Draper” que, na sua primeira edição, apresentava a 

classificação espectroscópica de 225.300 estrelas, que foi ampliado, 

posteriormente, para 359.083 estrelas. 

 O trabalho realizado por essas mulheres calculadoras tiveram grande 

importância para a astronomia. Além disso, segundo Bárbara L. Welther, a 

contratação dessas mulheres foi vista como uma passagem muito importante 

no fazer científico do ponto de vista de alguns historiadores, pois elas tiveram 

oportunidade de trabalho em um ambiente que era acessível apenas aos 

homens13. Welther observa que essas mulheres não passaram 

desapercebidas, já que a astronomia chamava a atenção das pessoas naquela 

época e elas sempre apareciam nos jornais14. Uma destas historiadoras é Leah 

que observa que “o Harvard College Observatory foi especialmente sensível ao 

                                                 
13 Jennifer H. Powell, Reaching for the Stars: A Century Ago, Women Astronomers At Harvard Made 
Scientific History (The Harvard University Gazette, 1998), www.news.harvard.edu/gazette/1998/03.19 

(acessado em 18 de dezembro de 2010). 
14

 Ibid   
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trabalho das mulheres, não apenas empregando-as como calculadoras, mas 

incentivando-as a empreender uma pesquisa original.15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Observatório de Harvard 

http://www.klima-luft.de/steinicke/ngcic/persons/fleming.htm 

 

 Como já mencionamos, foi sob a direção de Pickering que o 

Observatório de Harvard empregou mulheres para analisar as chapas 

fotográficas. Essas chapas, que eram obtidas por outros astrônomos, 

abrangiam o hemisfério norte e sul do céu. As chapas que se referiam ao céu 

do hemisfério norte eram tiradas no próprio Observatório de Harvard utilizando-

se o telescópio Grande Refrator. Por sua vez, as chapas que abrangiam o céu 

                                                 
15 Helen Leah Reed, Women’s Work at the Harvard Observatory  (New England Magazine, 1892). 

http//nrs.harvardedu/urn-3:FCORWOLBACH:2177395 (acesso em 17 de julho de 2010),166. 
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do hemisfério sul eram tiradas com o telescópio Bruce, instalado em Arequipa 

no Peru16. 

  Cabe observar que as mulheres não trabalhavam diretamente na cúpula 

do observatório, nem durante a noite, já que não faziam observações 

astronômicas. O trabalho das mulheres calculadoras era realizado durante o 

dia em um escritório 17. Segundo Leah, o trabalho dessas mulheres exigia 

muita concentração, habilidades visuais e conhecimentos matemáticos18.   

Nesse particular,  embora se apresente como real motivo da contratação 

dessas mulheres o baixo salário, essa afirmativa parece ser desmentida por 

Reed19. Segundo Reed, o real motivo dessas contratações parece residir no 

fato de que o trabalho era pago por horas trabalhadas de modo que as 

mulheres não tinham um salário fixo, facilitando assim para ambas as partes. 

Ou seja, as mulheres contratadas poderiam fazer seu trabalho doméstico sem 

se preocupar com horário de entrada e saída e o observatório não se 

preocupava com atrasos, já que pagavam apenas as horas trabalhadas. Além 

disso, alguns homens chegaram a fazer o trabalho, mas não eram tão 

organizados quanto as mulheres, e essa organização era muito necessária, já 

que o processo envolvia diversas chapas fotográficas20: 

 

                                                 
16 Solon I. Bailey, The History and Work of Harvard Observatory 1839 to 1927: an outline of the origin, 

development, and researches of the astronomical observatory of Harvard College together with brief 

biographies of its learding members. (New York and London: Mc Graw-Hill Book Company, Inc, 1931), 

36. 

17 Helen Leah Reed, Women’s Work at the Harvard Observatory  (New England Magazine, 1892). 

http//nrs.harvardedu/urn-3:FCORWOLBACH:2177395 (acesso em 17 de julho de 2010), 167. 

18  Ibid, 167 

19 Ibid, 167 

 
20   Ibid, 167 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Sala de trabalho das mulheres calculadoras 

http://ocp.hul.harvard.edu/ww/fleming.html 

 

 A maioria das mulheres que trabalharam sob a direção de Pickering 

tiveram seus rostos esquecidos em fotografias antigas, mas algumas tornaram-

se importantes e famosas por seu trabalho. Entre elas, podemos citar:  

Williamina Paton Fleming, Antonia Maury, Henrietta Leavitt Swan, Annie Jump 

Cannon   e Cecilia Gaposchkin-Payne (1900-1979). Vamos descrever abaixo 

um pouco do trabalho realizado por cada uma dessas mulheres. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/2569663?buttons
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Figura 5: Williamina Paton Fleming 

http://www.optcorp.com/edu/articleDetailEDU.aspx?aid=2449 

 

 Willamina Fleming foi professora na Escócia antes de vir para a América 

com seu marido em 1878. Abandonada pelo marido depois de chegar à 

América, Fleming encontrou um trabalho como empregada doméstica na casa 

da família Pickering para poder sustentar seu filho. Ela era, aparentemente, 

muito dedicada à família e deu a seu filho o nome de Edward Pickering Fleming 

em homenagem ao seu empregador21.  

  Pickering convidou Fleming para  trabalhar no Observatório, em 1881. O 

seu trabalho consistia em supervisionar outras mulheres calculadoras. Além 

disso, ajudou Pickering a desenvolver um sistema para classificar as estrelas 

com base em seu espectro - um arco-íris de luz das estrelas entrecruzadas 

com uma série de linhas escuras. Durante sua estada no Observatório de 

Harvard,  Fleming também descobriu  22 novas estrelas variáveis22.  

                                                 
21

 Jennifer H. Powell, Reaching for the Stars: A Century Ago, Women Astronomers At Harvard Made 
Scientific History (The Harvard University Gazette, 1998), www.news.harvard.edu/gazette/1998/03.19  
(acessado em 18 de dezembro de 2010). 

 
22 Ibid 
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Em 1899, ela recebeu o título oficial de Curador de Fotografia 

Astronômica e, pouco antes de sua morte, recebeu a medalha de ouro da 

Sociedade Astronômica do México23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6: Antonia Maury 

http://simostronomy.blogspot.com/2010/06/pickerings-women.html 

 

 Antonia Maury, sobrinha do famoso cientista Henry Draper, graduou-se 

em Vassar College em 1887.  Convém observar que Vassar College era uma 

faculdade privada, tradicional, renomada e de alto nível. Ela foi fundada em 

1861 e era exclusivamente dedicada a mulheres e era classificada entre as 

melhores faculdades de artes liberais no país. A missão original da faculdade, 

fundada em 1861, era dar às mulheres jovens uma educação em artes liberais 

igual à oferecida aos homens nas melhores faculdades. Vassar oferecia às 

mulheres toda a gama de cursos de história da arte a zoologia, ministrados 
                                                 
23 Ibid 
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pelos principais estudiosos da época.  Cem anos mais tarde, em 1969, Vassar 

abriria suas portas também para estudantes do sexo masculino24 .  

Pelo perfil de Vassar College, podemos dizer que as mulheres que ali 

cursavam eram membros de famílias americanas bem abastadas25. 

Provavelmente, esse foi o motivo de  Pickering ter sido relutante em contratar 

Maury, visto o baixo salário que ele poderia oferecer . Mas, mesmo assim, 

Maury foi contratada e, além de ter levantado o problema da classificação 

estelar e ter analisado fotografias das estrelas do norte, ela auxiliou Pickering a 

provar que ele tinha encontrado uma estrela dupla, isto é, o primeiro binários 

espectroscópicos. Mais tarde, ela própria encontraria uma estrela dupla26.  Em 

1897, ela assumiu um cargo de professora em Nova York.  Mas ela voltou para 

o Observatório de Harvard em 1919, quando recebeu a bolsa Pickering para as 

Mulheres.  No Observatório, ela continuou seu trabalho sobre estrelas duplas27.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24  Maryann Bruno & Elizabeth A. Daniels, Vassar College, The College History Series, (Charleston: Arcadia 

Publishing, 2001). 

25 Catharine Bond Hill, “A History of Vassar College”, Vassar novembro de 2010 

http://president.vassar.edu/history.html 

26
 Jennifer H. Powell, “Reaching for the Stars – A Century Ago, Women Astronomers At Harvard Made 

Scientific History”, The Harvard University Gazette março (1998), 

http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/03.19/ReachingfortheS.html  (acessado em 18 de dezembro 

de 2010) 

 
27 Ibid 

http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/03.19/ReachingfortheS.html
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Figura 7: Annie Jump Cannon 

http://www.museumofflight.org/YearOfAstronomy2009 

 

 Annie Jump Cannon é, até hoje, uma das mais conhecidas astrônomas 

de Harvard.  Ela se especializou no uso de espectros para classificar 50.000 a 

60.000 estrelas28. Ela foi nomeada curadora de fotografias astronômicas em 

Harvard em 1911. Seu trabalho rendeu-lhe seis graus de doutor honoris causa, 

incluindo o primeiro grau da Universidade de Oxford atribuído a uma mulher.   

Ela também ganhou a Medalha Draper da Academia Nacional de Ciências e 

uma das poucas mulheres eleita sócia na Sociedade Filosófica Americana29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Ibid 

29 Ibid 

http://www.museumofflight.org/files/imagecache/lightbox/Annie_Jump_Cannon_sitting_at_desk.j
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Figura 8: Cannon analisando uma chapa fotográfica de vidro 

http://www.astrogea.org/surveys/Annie_Cannon.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Cecília Gaposchkin-Payne 

http://www.ira.inaf.it/Library/slides-archive/slide/14/l-44.jpg 

  

 

 Cecília Gaposchkin-Payne especializou-se em estrelas variáveis. Ela 

não trabalhou sob a direção de  Pickering, mas estudou em Harvard com uma 

bolsa oferecida por ele.  Gaposchkin-Payne entrou para Harvard em 1923.  Ela 

doutorou-se em astronomia no Radcliffe Colledge. Este foi o primeiro doutorado 
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concedido para a pesquisa do Observatório de Harvard, visto que até aquela 

época a Universidade não tinha ainda estabelecido um programa de doutorado 

na área. 

  Ela foi professora titular e também presidente do departamento de 

astronomia.  Durante sua carreira, recebeu diversos títulos honoríficos, a 

Medalha de Pós-Graduação da Associação Alumnae Radcliffe, e a Annie Jump 

Cannon Award da American Astronomical Society30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Cecília Payne trabalho em espectros estelares 

http://www.astrosafor.net/Huygens/2006/58/Astronomas.htm 

 

 

 O trabalho realizado por essas mulheres foi de grande importância para 

a astronomia. Podemos notar que as análises das chapas fotográficas 

realizadas por uma calculadora não eram isoladas de outras. É nesse ambiente 

de trabalho colaborativo que devemos situar Henrietta S. Leavitt, de quem 

discorreremos a seguir.  

                                                 
30 Ibid 
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1.3 Henrietta Swan Leavitt 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11: Henrietta Swan Leavitt 

http://en.academic.ru/pictures/enwiki/76/Leavitt_aavso.jpg 

 

 Henrietta Leavitt nasceu em 14 de julho de 1868 em Lancaster, 

Massachusetts, filha do ministro Congregacional George Roswell Leavitt.   Ela 

estudou no Oberlin College e na Society for Collegiate Instruction of Women 

(mais tarde, Radcliffe College).  

 Oberlin College, em Ohio, é conhecida por ter sido a primeira instituição 

americana de ensino superior a admitir negros e estudantes do sexo feminino.  

O lema do colégio era "Aprendizagem e Trabalho".   

 Em 1879 foi fundado um anexo em Harvard pelo banqueiro e filantropo 

Arthur Gilman para instrução das mulheres. Em 1882 esse anexo passou a ser 

Society for Collegiate Instruction of Women, com Elizabeth Cary Agassiz como 

presidente, que esperava que Harvard assumisse a educação das mulheres. 

Em 1894 Commonwealth of Massachusetts transformou essa Sociedade no 

http://en.academic.ru/pictures/enwiki/76/Leavitt_aavso.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


21 

 

Radcliffe College31 e conseguiu seu  campus próprio não muito longe de 

Harvard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Radcliffe College  

http://www.necarnegies.com/maradcliffe.htm 

 

 

 Leavitt ingressou na Society for Collegiate Instruction of Women em 

1887. Para que pudesse ingressar, ela teve que passar por vários testes. Como 

era comum naquela época, era necessário à ingressante conhecimentos em 

literatura clássica32. Fazia parte dos testes a elaboração de uma composição 

de um dos clássicos da literatura, tais como Shakespeare, Samuel Johson, 

Tackeray entre outros. Além disso, solicitava-se da candidata traduções de 

textos em latim, grego, alemão e francês, e conhecimentos de matemática 

                                                 
31

 Madeline Drexler, “The Sky's Not the Limit: Women in Astronomy”,  Radcliffe institute for advanced 

study Harvard University  inverno (2002): 1-2 http:// www.radcliffe.edu/about/quarterly /w06_ astronomy 

.aspx (acessado em 08 de fevereiro de 2011) 

 
32 George Johnson,  Miss Leavitt's Stars: The Untold Story of the Forgotten Woman Who Discovered How 

to Measure the Universe (Nova York: WW Norton & Co Inc., 2006), 27. 

http://www.radcliffe.edu/schlesing
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(álgebra, equações quadráticas e geometria plana), física e astronomia. Leavitt 

conseguiu ingressar na Society for Collegiate Instruction of Women, e suas 

maiores notas foram de geometria analítica e cálculo diferencial obtendo 

obteve média A33.  

 Segundo a grade curricular do curso frequentado por Leavitt, a disciplina 

Astronomia era um módulo obrigatório. Porém, no último ano, ela optou por 

fazer o segundo módulo de Astronomia como disciplina eletiva. As disciplinas 

que Leavitt cursou foram: 

 1888-89 - grego, latim, Inglês, Alemão  

 1889-90 - Grego, Latim, Inglês, Alemão, Francês  

 1890-91 - Inglês, Italiano, Filosofia, História, Matemática  

 1891-02-Grego, Inglês, Filosofia, Artes Plásticas, Astronomia  

 1892-93 Astronomia 2 (Este deve ter sido um curso de graduação 

especial)34 

 Leavitt tinha 25 anos quando tornou-se voluntária no Observatório de 

Harvard em 1895, trabalhando com outras mulheres calculadoras. Como no 

caso das outras mulheres, o trabalho de Leavitt consistia em observar chapas 

fotográficas de algumas regiões do céu e catalogar as estrelas que fossem 

encontradas35. 

                                                 
33 Ibid, 27 

34 Esta informação foi  adquirida através de email respondido pelo Radcliffe College, eles não 

conseguiram esclarecer  o que era o curso de astronomia 2 que faz parte da graduação de Henrietta, 

portanto, deduziram que poderia ser uma graduação especial. 

35
 Jennifer H. Powell, “Reaching for the Stars – A Century Ago, Women Astronomers At Harvard Made 

Scientific History”, The Harvard University Gazette março (1998), 
http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/03.19/ReachingfortheS.html  (acessado em 18 de dezembro 

de 2010). 

http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/03.19/ReachingfortheS.html
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  Durante sua estada no observatório, Leavitt catalogou mais de 2.400 

estrelas variáveis, cerca de metade do total conhecido até a sua época. Essas 

estrelas brilhantes aumentavam e diminuíam seu brilho de forma regular. Como 

veremos no próximo capítulo, Leavitt e suas análises das estrelas variáveis 

contribuiu para o campo da astrometria deduzindo a relação período 

luminosidade.   

 Leavitt morreu em 1921, aos 53 anos com câncer. Quatro anos após sua 

morte, o matemático sueco Gösta Mittag-Leffler considerou nomeá-la para o 

Prêmio Nobel. A nomeação era baseada em seu trabalho de formulação da 

relação entre a período e luminosidade das estrelas variáveis . No entanto, 

como ela já havia falecido,  nunca foi nomeada36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Mulheres calculadoras do observatório de Harvard 

http://cafecomciencia.wordpress.com/2009/10/ 

                                                                                                                                               

 
36 Ibid 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Su�cia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=G�sta_Mittag-Leffler&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr�mio_Nobel
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Capítulo 2 

A Relação Período Luminosidade de Henrietta Swan 

Leavitt 

Neste capítulo apresentaremos uma análise realizada em três 

documentos em que Leavitt apresentou resultados de sua pesquisa. Os 

documentos selecionados para análise são: “1777 variable stars In The Small 

Magellanic Cloud” (o catálogo de 1777 estrelas variáveis na Pequena Nuvem 

de Magalhães), “The North Polar Sequence” (a Sequência do Pólo Norte) e a 

“Circular 173: Periods Of 25 Variable Stars In The Small Magellanic Cloud” 

(Circular 173: Período de 25 estrelas variáveis na Pequena Nuvem de 

Magalhães)37. 

Os dois primeiros documentos, o catálogo de 1777 estrelas variáveis na 

Pequena Nuvem de Magalhães, e a Sequência do Pólo Norte, foram 

publicados no periódico Annals of Harvard College Observatory. Esse periódico 

era publicado em intervalos irregulares. Era um periódico que divulgava 

resultados de pesquisas sobre astronomia dentro da Harvard. Seu primeiro 

volume foi publicado em 1855 abrangendo as investigações realizadas desde 

1846. Seguiu publicado até um período próximo a 1954. O terceiro documento 

é uma Circular do Harvard College Observatory que também não tinha uma 

                                                 
37 Respectivamente: Henrietta Swan Leavitt, “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud 

.” Annals of the Harvard College Observatory,  (1912); Leavitt, “The North Polar Sequence.” 
Annals of Harvard College Observatory, (1917): 47-232; e Edward C. Pickering, “Periods Of 
25 Variable Stars In The Small Magellanic Cloud.”Harvard College Observatory circular vol 
173 ( 1912): 1-3. 
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periodicidade regular. As circulares serviam para informar a comunidades 

cientificas os resultados das pesquisas realizadas pelo observatório. 

No primeiro trabalho Leavitt buscou catalogar 1777 estrelas variáveis na 

Pequena Nuvem de Magalhães38 este documento possui 30 páginas e 

apresenta figuras das chapas fotográficas da Grande e Pequena Nuvem de 

Magalhães utilizadas por Leavitt para encontrar as estrelas variáveis. Nele 

podemos ter uma idéia do percurso que Leavitt seguiu para catalogar as 

estrelas, bem como as tabelas com os dados coletados. Essas tabelas e dados 

serão apresentados no decorrer deste capítulo.  

O segundo trabalho, a Sequência do Pólo Norte39 foi resultado de uma 

amostra de chapas fotográficas de uma pequena região próxima ao pólo norte. 

Leavitt usou esse material para ajudá-la na comprovação de sua hipótese 

sobre período e luminosidade de estrelas variáveis, como veremos mais 

detalhadamente. Ela comparou dados coletados nas Nuvens de Magalhães 

com outros encontrados nesta Sequência do Pólo Norte, que por ser uma 

região menor, era mais fácil notar a variação das estrelas. Leavitt procurou 

encontrar com essa comparação a relação entre o período e a luminosidade 

das estrelas, ou seja, buscou constatar se a duração do período e a 

intensidade do brilho tinham ou não alguma relação.  

O terceiro trabalho analisado é a Circular 173, em que Leavitt descreve a  

relação período-luminosidade. Nesta circular, que contém três páginas, ela 

descreve como chegou à relação e apresenta uma tabela de 25 estrelas e os 

gráficos obtidos através dos dados cruzados entre período e luminosidade. 

                                                 
38 Henrietta Swan Leavitt, “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud .” Annals of the Harvard 

College Observatory,  (1912). 
39 Henrietta Swan Leavitt. “The North Polar Sequence.” Annals of Harvard College Observatory, (1917): 

47-232. 
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Figura 14: Primeira página da Sequência do Pólo Norte 

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/10998011 
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Figura 15: primeira página da Circular 173 

http://www.physics.ucla.edu/~cwp/articles/leavitt/leavitt.note.html 
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Primeira página do 1777 variáveis na Nuvem de Magalhães 

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/11256831 
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Leavitt desenvolveu seu trabalho baseando-se nas medidas de 

magnitudes estelares, medindo e observando também o seu  período. Este 

período está baseado nos dados coletados através  de estrelas variáveis. Este 

tipo de estrela tem sua luminosidade variável  de 0,1 a 2 magnitudes segundo 

um período bem definido, compreendido entre 1 e 100 dias, daí a denominação 

“estrela variável”.  

A magnitude de uma estrela é o seu grau de luminosidade. Essa 

magnitude pode ser aparente ou absoluta40. A magnitude aparente é o brilho 

medido visto de fora da estrela, ou seja, o brilho que percebemos aqui da 

Terra. Por sua vez, a magnitude absoluta, ou real, é o brilho medido na própria 

estrela. Mas, como não é possível medir o brilho na própria estrela, a 

magnitude absoluta é deduzida através de uma escala logarítmica da sua 

magnitude aparente. 

 Uma das preocupações na astronomia no século XX era encontrar 

evidências da hipótese da expansão do universo. A confirmação dessa 

hipótese seria um dos pilares de sustentação para teoria do Big Bang41.  Desse 

modo, para confirmar se o universo estava se expandindo era necessário medir 

a distância de estrelas que não estivessem dentro de nossa galáxia.  

O método utilizado na época para se medir distância e que trazia uma 

margem de erro pequena era a paralaxe. A paralaxe é um ângulo obtido por 

meio de observação de um objeto a partir de dois pontos diferentes, 

determinando a distância ao objeto por meio do uso da trigonometria. O objeto, 

                                                 
40

 Kepler de Souza Oliveira Filho & Maria de Fátima Oliveira Saraiva,  Astronomia e Astrofísica. (São 

Paulo: Editora Livraria da Física, 2004), 152 

 
41Ibid,  466 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luminosidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnitude_aparente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_vari%C3%A1vel
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ao ser visto de pontos diferentes, parecerá mudar de posição com relação às 

coisas que estão ainda mais distantes e que compõem o fundo sobre o qual o 

objeto está projetado. O deslocamento angular, chamado de paralaxe, é um 

ângulo de um triângulo e a distância entre os dois pontos de observação, bem 

como a distância ao objeto, são lados do mesmo triângulo. Relações 

trigonométricas entre os lados de um triângulo e os seus ângulos são então 

usadas para calcular todos os elementos do triângulo. Este é o método 

conhecido como paralaxe trigonométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 17: ilustração de paralaxe  

http://www.if.ufrgs.br/oei/stars/parallax/triangle.gif 

 

 

O lado do triângulo entre os pontos de observação, designado por B na 

figura acima, é chamado de linha de base. O ângulo p é o paralaxe da árvore e 

é proporcional à linha de base. Se a paralaxe p é muito pequena para poder 

ser medida, devido à grande distância do observador à árvore, então se faz 

necessário aumentar a distância entre os dois pontos de observação, ou seja, 

aumentar a linha de base. Assim quanto mais distante o objeto, menor seu 



31 

 

paralaxe. Como os valores de p das estrelas são muito pequenos, o segundo 

de arco é a unidade mais conveniente para exprimi-los.  

As estrelas estão tão longe que se observássemos uma estrela de dois 

pontos opostos sobre a superfície da Terra, sua paralaxe ainda seria pequena 

demais para ser medida. Para tanto precisamos de uma linha de base ainda 

maior. A maior linha de base que pode ser facilmente usada é o raio da órbita 

da Terra, que é também a distância da Terra ao Sol, essa distância já era a 

maior conhecida na época, por isso ela foi usada. Também já havia uma 

equivalência dessa medida em unidades astronômicas, isto é, a distância da 

Terra ao Sol, que equivale a uma unidade astronômica42 (UA) ou 149.6 milhões 

de quilômetros. A posição de uma estrela próxima com relação às mais 

distantes ao fundo é anotada duas vezes, usando dois pontos opostos na órbita 

da Terra (ou seja, em dias separados por seis meses). A paralaxe p será então 

a metade do ângulo total de deslocamento da estrela com relação aos objetos 

ao fundo. As distâncias às estrelas são enormes, muito maiores do que a 

unidade astronômica. Assim sendo, faz-se necessária a utilização de uma 

unidade de distância maior43.  

Para uma melhor compreensão do que vem a ser as magnitudes 

absolutas e aparentes usaremos um exemplo. A magnitude aparente de uma 

estrela mede seu brilho aparente, que depende de sua distância. Por exemplo, 

Sírius possui magnitude aparente m= -1,42, intrinsicamente mais brilhante que 

Vega que possui magnitude aparente m= 0. Para podermos comparar os 

brilhos intrínsicos de duas estrelas, precisamos usar uma medida de brilho que 

                                                 
42 Ibid, 138 
 
43 Jorge Horvath, German Lugones, Marcelo Porto Allen, Sérgio Scarano Jr. & Ramachrisna Teixeira, 

Cosmologia Física. (São Paulo: Livraria da Física, 2007). 
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seja independente da distância. Para isso define-se como magnitude absoluta 

M a magnitude teórica que a estrela teria se estivesse a dez parsecs de nós44, 

ou seja, para deduzir a magnitude absoluta tem-se como padrão a distância de 

10 parsecs para todas as estrelas. Parsec é uma unidade,  1 parsec equivale a 

3.26 anos-luz45. 

Assim, definimos um parsec (abreviatura: pc) como sendo a distância a 

uma estrela cujo paralaxe é de 1" (usando-se uma linha de base B = 1 UA). 

Temos que 1 parsec = 206,265 unidades astronômicas em anos-luz, 1 parsec = 

3.26 anos-luz. Paralaxes da ordem de 1/50=0.02" podem ser medidos da 

superfície da Terra. Isso significa que podemos determinar as distâncias de 

estrelas situadas a até 50 parsecs do sistema solar. Se uma estrela está além 

deste limite, seu paralaxe é pequeno demais para poder ser medida46. 

Assim, podemos dizer que foi por causa deste problema com a paralaxe 

que se começou a pensar em outro meio de determinar a distância de estrelas 

mais afastadas. Com efeito, no Observatório de Harvard, no final do século XIX 

e início do XX, desenvolvia-se um trabalho direcionado a esta questão, e é 

nesse contexto que se insere a produção científica de Leavitt. 

Como já vimos anteriormente, algumas astrônomas do próprio 

observatório que trabalhavam como calculadoras juntamente com Leavitt já 

haviam desenvolvido trabalhos em que mostravam brilho e períodos de 

estrelas variáveis, entre elas Willamina Fleming  e Annie Jump Cannon.  

                                                 
 

44 Ibid,  152 

45 Kepler de Souza Oliveira Filho & Maria de Fátima Oliveira Saraiva, Astronomia e Astrofísica. (São Paulo: 

Editora Livraria da Física, 2004), 140. 

46 Ibid, 138. 
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 Cannon e Fleming observaram os céus e catalogaram estrelas. Cannon 

elaborou um catálogo provisório de estrelas variáveis47 que consistia em 

observações de estrelas do hemisfério Sul.Fleming, utilizando-se de fotografias 

tiradas pelo observatório de Arequipa no Peru localizou onze novas estrelas 

variáveis48. 

 Leavitt dedicou-se ao trabalho de observação e localização de estrelas 

variáveis, para conseguir um meio de utilizá-las para determinar as distâncias 

entre elas, dados estes necessários à pesquisa astronômica naquela época. 

Em 1904 Leavitt iniciou um trabalho de comparação de chapas fotográficas da 

Pequena Nuvem de Magalhães.  

A pequena e a Grande Nuvem de Magalhães são galáxias que 

pertencem ao grupo local, ou seja, ficam próximas a nossa galáxia, portanto, 

são mais facilmente observadas. Por esse motivo era possível obter chapas 

fotográficas com imagens mais claras49.  

 As nuvens de Magalhães eram vistas no curso dos navegadores 

portugueses do século XV, que as viam no sul do céu. Elas foram utilizadas 

para orientá-los nas navegações.  Descritas pela primeira vez no curso da  

circum-navegação (1519-1522), pelo historiador Antonio Pigafetta50, seus 

                                                 
47 Annie Jump Cannon. “A provisional catalogue of variable stars.” Annals of Harvard College 

Observatory, (1903): 91-123. 

48 Williamina Paton Stevens Fleming, “Stars having peculiar spectra: Eleven new variable stars.” 
Astrophysical  journal, (1895): 411-416. 

 
 
49 Magalhães, Antonio Mário Magalhães, “O Nosso Universo.” In: Astronomia - Uma Visão Geral do 

Universo, por Vera Jatenco Pereira e outros, 13-21. (São Paulo: Edusp, 2008), 18. 

 

50  Antonio Pigafetta,  Magellan's Voyage: A Narrative Account of the First Circumnavigation. 

(Mineola,NY: Dover Publications, 1994). 
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nomes estão ligados ao nome do navegador Fernão de Magalhães, tornando-

se, assim,  conhecidas como as Nuvens de Magalhães. 

 

 

 

               

 

 

 

 

           Figura 18: Grande Nuvem de Magalhães                                             Figura 19:  Pequena Nuvem de Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Grande Nuvem de Magalhães à esquerda, Pequena Nuvem de Magalhães à direita 

http://farm5.static.flickr.com/4030/4246431521_ee87e11dfd.jpg  

  

Cabe observar que essa região do céu era desconhecida porque grande 

parte dos observatórios astronômicos encontrava-se no hemisfério norte. Foi 

apenas no final do século XIX , quando o Observatório de Harvard teve a 

oportunidade de desenvolver uma estação no hemisfério sul, com o apoio 
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financeiro da Catherine W. Bruce (1816-1900)51 de Nova York, que a 

observação nesta região do céu foi possível de ser realizada. Bruce era  

admiradora da astronomia, naquela época sentiu-se estimulada a ajudar a 

sociedade astronômica após ter lido  um artigo em que se afirmava que as 

mais importantes descobertas astronômicas já haviam sido feitas.  

Este artigo foi escrito pelo astrônomo americano Simon Newcomb (1835-

1909) e publicado no Astronomical Journal52. Após ter lido o artigo, ela fez 54 

doações para a astronomia incluindo fundos para o telescópio Bruce do 

observatório de Harvard, pois ela acreditava que as nuvens de Magalhães iriam 

enriquecer a astronomia53. 

  O telescópio Bruce, nome dado em homenagem a Catherine Bruce, foi 

instalado na estação situada em Arequipa no sopé do El Misti no Peru54. Esse 

telescópio tinha a missão de fotografar o céu do hemisfério sul, atingindo 

magnitude 16 em exposições de uma hora.  Com este objetivo, o estudo das 

Nuvens de Magalhães prosseguiria mesmo que lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Edward T. James, Janet Wilson James & Paul Boyer. Notable American Womem: A Biographical 

Dictionary. (USA: Radcliffe College, 1971). 

52 Ibid,  261 

53 Ibid,  262 

54 Primeiramente pensou-se em Chosica em Lima, mas as condições climáticas não eram favoráveis. 
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Figura 21: Telescópio Bruce 

http://www.astrosurf.com/re/barnard_astrophotography_PRe.pdf 

 

 

 

2.1 Catalogando estrelas variáveis 

 Um dos primeiros trabalhos de Leavitt consistiu em observar as placas 

fotográficas desta região do hemisfério Sul, com o objetivo de encontrar e 

catalogar características dessas estrelas. Com o estudo de chapas fotográficas 

observadas nessa região, Leavitt conseguiu determinar o brilho de 57 estrelas 

variáveis55.  

 Cabe observar que as estrelas variáveis já eram utilizadas como padrão 

naquela época para identificar distâncias menores que 50 parsecs através do 

método de vela padrão. Uma vela padrão é um objeto astronômico, que pode 

                                                 
55  Henrietta Swan Leavitt. “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud. .” Annals of the Harvard 

College Observatory,( 1912). 
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ser uma estrela, uma supernova ou uma estrela variável que possui uma 

luminosidade conhecida56.  

 Diversos métodos importantes que permitem determinar as distâncias 

em astronomia extragaláctica e em cosmologia baseiam-se nas velas padrão. 

Ao se comparar a luminosidade conhecida (ou seu valor logarítmico derivado, a 

magnitude absoluta) e a luminosidade observada (ou sua magnitude aparente) 

de uma vela padrão, é possível calcular sua distância. 

 Henrietta descreve esse passo  da seguinte forma: 

 

Na primavera de 1904, uma comparação de duas fotografias da 

Pequena Nuvem de Magalhães, tiradas com o telescópio Bruce 

de 24 polegadas, conduziu à descoberta de várias estrelas 

variáveis fracas. Como a região pareceu ser interessante, outras 

chapas foram examinadas e, embora a qualidade da maioria 

dessas chapas fosse inferior ao elevado padrão de excelência 

das últimas chapas, 57 novas variáveis foram encontradas e 

anunciadas na Circular 79. A fim de fornecer material para 

determinar seus períodos, uma série de dezesseis chapas com 

exposições de duas a quatro horas foi tomada com o telescópio 

Bruce no outono seguinte. Quando chegaram em Cambridge, em 

janeiro de 1905, uma comparação de uma dessas chapas com 

uma mais antiga levou imediatamente à descoberta de um 

extraordinário número de novas estrelas variáveis. Verificou-se, 

                                                 
56

 Jorge Horvath, German Lugones, Marcelo Porto Allen, Sérgio Scarano Jr. & Ramachrisna Teixeira. 
Cosmologia Física.( São Paulo: Livraria da Física, 2007), 83. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnitude_absoluta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnitude_aparente
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também, que as chapas, tomadas dentro de dois ou três dias de 

uma da outra, podem ser comparadas com resultados igualmente 

interessantes, que mostram que os períodos de muitas das 

variáveis são curtos. O número, portanto, descoberto, até o 

presente momento, é 969. Somando-se a estes, as 23 já 

conhecidas, o número total das variáveis nesta região é 992. A 

Grande Nuvem de Magalhães também foi examinada em 18 

fotografias tiradas com o de Telescópio Bruce de 24 polegadas, e 

808 novas variáveis foram encontradas, das quais 152 foram 

anunciadas na Circular 8257. 

   

 Neste trecho, Leavitt informa-nos a respeito de como era feito o trabalho 

de observação e comparação das chapas fotográficas para localização das 

estrelas variáveis. Note que ela comenta sobre a má qualidade das imagens. 

Isso se deve ao fato de essas serem as primeiras chapas fotográficas tiradas 

pelo telescópio Bruce. Além disso, o intervalo de tempo entre as chapas varia, 

pois o período pode ser de algumas horas ou vários dias. Foi com esses dados 

que Leavitt catalogou as 1777 estrelas variáveis. Primeiro ela encontrou 992 

estrelas, sendo que 23 já eram conhecidas, na Pequena Nuvem de Magalhães 

e depois encontrou outras 808 estrelas variáveis na Grande Nuvem de 

Magalhães, somando um total de 1777 estrelas variáveis.  

 Entre 1904 e 1905, Leavitt trabalhou com as primeiras chapas 

fotográficas, obtidas pelo telescópio Bruce, que lhe foram enviadas em 1899. O 

trabalho de determinação dos dados foi difícil, visto que qualidade e a 
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  Henrietta Swan Leavitt. “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud. .” Annals of the Harvard 

College Observatory, (1912), 87 (tradução nossa). 
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quantidade de chapas disponíveis ainda não eram as mais adequadas. 

Segundo Henrietta: 

O trabalho para se determinar com precisão as ascensões retas e 

as declinações de quase oitocentas estrelas variáveis e muitas 

centenas de estrelas de comparação seria muito grande e como 

muitos dos objetos são fracos, as posições resultantes não 

poderiam ser facilmente localizadas e utilizadas58. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 22: Chapa fotográfica da Pequena Nuvem de Magalhães 

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/11256831?n=23&printThumbnails=no 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Henrietta Swan Leavitt. “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud. .” Annals of the Harvard 

College Observatory, (1912), 87 (tradução nossa). 
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Figura 23: Chapa fotográfica da Grande Nuvem de Magalhães 

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/11256831?n=25&imagesize=1200&jp2Res=.25&printThumbnails=no 

 

 

Convém observar que ascensão reta α ou AR (RA em inglês)  é o ângulo 

medido sobre o equador com origem no meridiano que passa pelo ponto Áries 

e fim no meridiano do astro (vide figura 24). A ascensão reta varia entre 0h 

e24h ou entre 0° e 360°, aumentando para o leste. O ponto Áries também 

chamado de gama ou vernal , é um ponto do Equador , ocupado pelo Sol 

quando passa  do hemisfério sul celeste para o hemisfério norte celeste, 

definindo o equinócio de primavera do hemisfério norte , isto é uma das duas 

intersecções do equador celeste com a elíptica .Declinação é o ângulo medido 

sobre o meridiano do astro, com origem no equador e extremidade no astro. A 

declinação varia entre -90° e +90°. O complemento da declinação se chama 

polar. O sistema equatorial celeste é fixo na esfera celeste e, portanto, suas 

coordenadas não dependem do lugar e instante de observação.  A ascensão 
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reta e a declinação de um astro permanecem praticamente constantes por 

longos períodos de tempo59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: ilustração. 

Astro.if.ufrgs.br/coord.htm 

 

 

 

 Segundo Leavitt, as medidas às vezes diferiam, portanto, justificava-se a 

organização de um novo catálogo com novas variáveis da Pequena Nuvem de 

Magalhães. Essas medidas foram necessárias, pois com um número maior de 

                                                 
59  Kepler de Souza Oliveira Filho & Maria de Fátima OliveiraSaraiva. Astronomia e Astrofísica. (São Paulo: 

Editora Livraria da Física), 2004, 11. 
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estrelas poderia se ter um parâmetro melhor das comparações, este novo 

catálogo continha 969 estrelas 60.  

Tendo em vista essas dificuldades, foram feitas ampliações em placas 

de vidro que facilitaram a sobreposição das imagens, tornando possível 

perceber as variações de forma mais clara. A necessidade de se conseguir 

claramente identificar as ascensões e declinações das estrelas era importante 

para se identificar exatamente a sua localização. Segundo Leavitt: 

 

A retícula foi preparada fazendo-se uma ampliação fotográfica em 

uma placa de vidro com pequenos quadrados bem precisos 

medindo um milímetro de lado. A chapa resultante tinha a medida 

14 X 17 polegadas, o tamanho das chapas do telescópio  Bruce, 

cobertos com quadrados de um centímetro de lado. Tomou-se 

um grande cuidado para que a escala ficasse uniforme em todas 

as partes da chapa. Esta chapa foi projetada para ser usada 

como retícula padrão não só para a Nuvem de Magalhães, mas 

também para qualquer outra região em que se quisesse medir um 

grande número de objetos61. 

 

A placa de vidro quadriculada auxiliou na sobreposição, pois com o 

auxilio da grade quadriculada era mais fácil localizar a posição das estrelas nas 

chapas de vidro. Na tabela abaixo (figura 25) vemos uma pequena amostra de 

                                                 
60 Henrietta Swan Leavitt. “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud. .” Annals of the Harvard 

College Observatory, (1912), 88. 

 

61 Ibid, 88 (tradução nossa). 
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estrelas na Pequena Nuvem de Magalhães cujos resultados foram obtidos 

utilizando-se a chapa fotográfica de vidro. 

Figura 25: Circular 173 Harvard College Observatory, p..2 

 

 

Cabe observar que, embora essa tabela esteja na Circular 173, que foi o 

documento em que Leavitt publicou o resultado de sua pesquisa, ela é anterior, 

ela refere-se ao Catálogo Geral da Argentina
62

.                                     

Para melhor compreender a tabela, observamos que as três primeiras 

colunas mostram o número do Catálogo Geral da Argentina (AGC), a ascensão 

reta (R.A.) e a declinação (Dec.) que foram obtidas através de observações no 

ano de 1900. A quarta e quinta colunas fornecem as coordenadas X e Y.

 Utilizemos, como exemplo segunda linha da primeira parte da tabela. 

Assim, teremos: 

                                                 
62 Este catálogo foi elaborado pelo observatório astronômico de Córdoba e possui 35.000 estrelas 

catalogadas cujas posições foram fixadas com muito boa precisão, esse catálogo foi elaborado por 

Benjamín Apthorp Gould por volta de 1884. 

http://pt.wikilingue.com/es/Benjam%C3%ADn_Apthorp_Gould
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  AGC = 193 

  R.A. 1900 =  12 21.88( medido em horas) 

 Dec 1900  =  -70 31 8.7 (medido em graus) 

 x= 1220  

 y= 19235 

 

Com essas informações sabemos que se trata de uma estrela 

pertencente ao Catálogo Geral da Argentina que possui como identificação o 

número 193. A ascensão reta dessa estrela no ano de 1900 é descrita pela 

nomenclatura RA 1900 e é medida em horas, isto é, 12 21.88. A sua 

declinação no mesmo ano é identificada como Dec 1900 e é medida em graus. 

No caso dessa estrela, sua declinação é -79 31.87. X e Y são as coordenadas 

das estrelas para sua localização nas chapas de vidro, neste caso, tem-se:  

x = 1220 e y = 19235 

  

 No exemplo de Leavitt: 

 

Uma seleção de estrelas do catálogo na região da Pequena 

Nuvem de Magalhães encontra-se na Tabela I, em que as três 

primeiras colunas mostram o número no Catálogo Geral da 

Argentina Catálogo Geral, a ascensão reta e declinação para 

1900. Infelizmente, grande parte das estrelas é dupla, embora as 

imagens das fotografias não dêem nenhuma evidência do fato. 

As posições na Tabela são, em tais casos, as das componentes 

anteriores, tal como consta no catálogo. A quarta e a quinta 

colunas fornecem as coordenadas em x e y, medidas a partir do 

canto sul anterior da chapa. O centro aproximado da placa tem as 
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coordenadas, x = 1,2752 " , y = 10393 ", e sua posição é em R.A. 

= 0"5 (m) 0,9 , Dec. = - 73 ° 7 ' (1900). Devido à grande distância 

da região do equador, a ordem de  

as coordenadas em x" com freqüência difere daquela da 

ascensão direita63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Henrietta Swan Leavitt, “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud. .” Annals of the Harvard 

College Observatory, (1912), 88 (tradução nossa). 
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Figura 26: 1777 variables star in the Small Magellanic Cloud 

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/11256831?n=4&printThumbnails=no&jp2Res=.25&i

magesize=1200&rotation=0 
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Acompanhando a tabela acima (figura 26), Leavitt informa que: 

 

Um catálogo das novas variáveis na região da Pequena Nuvem de 

Magalhães é dada na Tabela II, que contém 969 estrelas. Todas, 

exceto as 23 variáveis já conhecidas na região, estão nos grupos 

N.G.C. 104 e N.G.C. 362m e suas posições podem ser 

encontradas no Volume, 38, 237. A posição das variáveis 

restantes, H 93, está em R.A. = 0 “ 54 (m) 2, Dec.= -75° 32 '(1900). 

As colunas sucessivas dão o Número Harvard, as coordenadas x e 

y, as magnitudes mais brilhantes e menos brilhantes, ainda 

observadas, e o intervalo observado. O último coluna é encontrado 

subtraindo-se a magnitude da quarta coluna com a da quinta, e 

inclui os erros de observação das duas quantidades . Quase todas 

as variáveis, mesmo quando mínimas, são mostradas nas 

melhores chapas. Quando uma variável não foi vista , a magnitude 

da estrela mais fraca de comparação, que era claramente visível, é 

dada na quinta coluna, e impresso em itálico. Quase todas as 

magnitudes dependem de estimativas aproximadas, embasadas 

na comparação entre as estrelas que às vezes tinham dois ou três 

graus de distância64.  

 

 

                                                 
64 Henrietta Swan Leavitt, “1777 variable stars In The Small Magellanic Cloud. .” Annals of the Harvard 

College Observatory, (1912), 89 (tradução nossa). 
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Note que esta tabela difere da anterior, pois os números das estrelas 

são associados agora à Harvard, ou seja número de Harvard porque já foram 

observadas através do telescópio Bruce de Harvard, não são mais dados 

retirados do catálogo Geral da Argentina. É notório também que elas trazem, 

diferentemente da outra tabela, as magnitudes. Podemos dizer que essa tabela 

aponta para o trabalho mais direcionado para à pesquisa de Leavitt, ou seja, ao 

estudo da luminosidade das estrelas. 

Para exemplificar utilizaremos a primeira linha da primeira coluna em 

que se lê  Harv.nº 809 x=1907 y=9287 Br= 12.4 Ft.=13.8 R.1.4. As estrelas 

nesta tabela possuem o número de Harvard,  denominado pela sigla Harv e as 

coordenadas x e y nas chapas de vidro. No caso dessa estrela, o número dela 

é 809 e sua posição nas chapas de vidro corresponde às coordenadas x=1907 

e y=9287. A magnitude das estrelas nesse catálogo é dada por “Br”, que 

assinala a magnitude mais brilhante, ou seja, a intensidade máxima de brilho, e 

“Ft”, a magnitude mais fraca, ou brilho com intensidade mínima. No caso dessa 

estrela, Br=12.4 e Ft=13.8.  Cabe aqui observar que, no caso das magnitudes, 

quanto menor o número, tanto mais brilhante é a estrela. Além disso, a última 

coluna mostra a diferença entre as duas magnitudes observadas e a margem 

de erro das magnitudes. 

Embora Leavitt tenha conseguido catalogar uma quantidade 

considerável de estrelas variáveis nas duas Nuvens através das chapas 

fotográficas retiradas através do telescópio Bruce em Arequipa, o problema de 

se estabelecer uma relação entre o brilho e o período nessas regiões era 

grande, pois, como se tratava de uma região muito extensa era necessário um 

tempo muito grande de exposição para que se pudesse capturar imagens que  
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fornecessem  dados de toda a região. O fato é que Leavitt possuía um número 

pequeno de fotografias o que dificultava muito o seu trabalho. Esse problema 

foi resolvido com a observação da Sequência do Pólo Norte65.  

 

2.2 Sequência do Pólo Norte  

Para a organização desta Sequência, Leavitt buscou sobrepor imagens 

de estrelas semelhantes de uma determinada região próxima do Pólo Norte. 

Essa sobreposição foi feita através das chapas fotográficas de vidro.  

As imagens foram feitas quando as duas regiões observadas estavam 

na mesma altitude. Primeiramente foi observada uma sequência de dez 

estrelas e, depois, esse número foi aumentado para 46 e suas magnitudes 

foram determinadas. As magnitudes variavam entre quatro e vinte. Esse 

número de estrelas foi aumentado com o tempo para 96 estrelas. Essa 

sequência foi determinada como padrão, pois era composta de estrelas que 

emitiam a mesma cor. 

Este trabalho demandava tempo, pois dependia de observações em 

diferentes épocas do ano, para que houvesse uma mudança na posição das 

estrelas, e em todo esse período suas luminosidades eram observadas. 

 Todas essas observações em diferentes chapas fotográficas levaram 

Henrietta a deduzir que estrelas mais brilhantes possuem períodos maiores. A 

sequência do Pólo Norte foi importante para se estabelecer uma tabela com 

magnitudes absolutas. Leavitt definiu as estrelas da seguinte forma: 

                                                 
65 Henrietta Swan Leavitt. “The North Polar Sequence.” Annals of Harvard College Observatory, (1917): 

47-232. 
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Estrelas Polares Padrão (Standard Polar Stars).  

A sequência adotada é composta por 46 estrelas entre o quarto e 

o vigésimo primeiro grau de magnitude. 29 estrelas adicionais 

foram medidas ao mesmo tempo em muitas chapas, e um 

adicional de 21 estrelas fracas, compreendendo tudo o que 

poderia ser visto por 3 minutos no Pólo Norte, foram medidas em 

fotografias tiradas pelo telescópio refletor Monte Wilson de 60 

polegadas, perfazendo um total de 96 estrelas. Juntos, estes 

dados serão referidos nas páginas seguintes como a Estrelas 

Polares Padrão, ou simplesmente como Padrão Polar (Polar 

Standards). Uma vez que o index de cor varia para telescópios 

diferentes e sob mudanças nas condições fotográficas, é 

desejável que a sequência padrão seja composta de estrelas com 

a mesma cor o tanto quanto for possível66. 

 

 Neste trecho Leavitt mostra a dificuldade de sobrepor as chapas 

fotográficas obtidas por diferentes telescópios. Isso se dava pelo fato de que a 

qualidade das fotos era diferente, interferindo na avaliação e sobreposição, 

pois as cores variavam de um telescópio para outro por causa das lentes 

utilizadas, das condições do céu, ou do próprio telescópio utilizado. Portanto, 

Leavitt procurou escolher as estrelas que emitiam a mesma cor e tinham 

magnitudes próximas, para obter uma sequência de estrelas padrão de forma 

mais fácil. 

                                                 
66 Leavitt, “The North Polar Sequence.” Annals of Harvard College Observatory, (1917): 47-232, 47 

(tradução nossa). 
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Assim, Leavitt organizou uma tabela com 25 estrelas variáveis da 

Pequena Nuvem de Magalhães e foi através dessa última análise que ela 

encontrou o que estava buscando, isto é, a relação entre o período e a 

luminosidade das estrelas variáveis. Essas 25 estrelas variáveis eram uma 

amostra que poderia ser usada para caracterizar todas as outras observadas, 

pois possuíam o mesmo comportamento das demais, ou seja, que as estrelas 

com longos períodos possuíam um brilho maior. 

   

2.3 Chegando a uma conclusão 

  

 

Figura 27: Tabela de estrelas variáveis na pequena nuvem de magalhaes 

Circular 173 Harvard College Observatory 
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Cinquenta e nove das variáveis na Pequena Nuvem de 

Magalhães foram medidas em 1904, utilizando uma escala 

provisória de magnitudes, e os períodos de dezessete delas 

foram publicados em H.A. 60, No.4, Tabela VI.  Assemelham-se 

as variáveis encontradas em aglomerados globulares, diminuindo 

lentamente seu brilho, mantendo-se perto do mínimo na maior 

parte do tempo, e aumentando rapidamente até um máximo 

breve.  A Tabela I apresenta todos os períodos que foram 

determinados até o momento, que são 25 em número, dispostas 

na ordem do seu comprimento. As cinco primeiras colunas 

apresentam o Número Harvard, o brilho no máximo e no mínimo 

detectada na curva de luz, a época é expressa em termos de dias 

seguindo J.D. 2410000, e a duração do período é expressa em 

dias. Os Números de Harvard, na primeira coluna são 

assinalados em itálico, quando o período ainda não foi publicado. 

É notória a relação entre o brilho dessas variáveis e a duração de 

seus períodos. Em H.A. 60, No. 4, chamou-se a atenção para o 

fato de que as variáveis mais brilhantes têm períodos mais 

longos, mas naquele momento o número [de variáveis] era muito 

pequeno para garantir uma conclusão mais geral67.  

  

 Assim Leavitt chegava à conclusão de que as estrelas observadas 

diminuíam seu brilho, mantendo-se perto do mínimo na maior parte do tempo 

                                                 
67 Circular 173, 1 (tradução nossa). 
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aumentando rapidamente até um máximo, e que a relação entre o período e a 

luminosidade que se podia perceber é que, como já foi dito, as estrelas mais 

brilhantes possuíam períodos mais longos. 

  Utilizaremos para exemplificar a primeira linha da primeira coluna da 

tabela acima em que “H” designa o número Harvard, “Max” e “min”, o brilho 

máximo e o mínimo respectivamente, “Epoch” o número de dias de 

observação, “Period”, o período e “Res”, a magnitude absoluta e aparente. 

Assim, na linha que se lê:  H.=1505 Max.= 14.8 min.=16.1 Epoch= 0,02 (dias) 

Period = 1,25336 (dias) Res.M=-0,6  Res.m=-0,3, tem-se, nesse exemplo, o 

número de Harvard H=1505. Note que a nomenclatura utilizada para designar 

Harvard nesta tabela é apenas “H” e não “Harv” como na tabela analisada 

anteriormente. Além disso, os números em itálicos são de estrelas que ainda 

não foram publicadas, ou seja, foram observadas recentemente. O brilho 

máximo e mínimo dessa estrela, número 1505, é Max.= 14.8 e min.=-16.1”, 

observadas na época Epoch=0,02” dias, com período de brilho Period=1,25336 

dias. As duas últimas colunas são números relativos à magnitude absoluta 

Res.M= -0,6 e aparente Res.m=-0,3m, que são os resíduos dessas magnitudes 

obtidas nos gráficos que vemos abaixo (figura 28): 

 A partir desta tabela com os períodos e as magnitudes Leavitt organizou  

um gráfico relacionando os dois dados adquiridos. 
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Figura 28: Gráficos 

Circular 173 Harvard College Observatory 

  

  

Depois de obtidos os dados, Leavitt tabulou-os numa tabela e assim descreveu 

essa representação gráfica da seguinte maneira: 

 

A relação é mostrada graficamente na Figura 1, em que as 

abscissas são iguais aos períodos, expressos em dias, e as 

ordenadas são iguais às magnitudes correspondentes nos 

máximos e mínimos.  As duas curvas resultantes, uma para os 

máximos e outra para os mínimos, são surpreendentemente 

suaves e de forma notável.  Na Figura 2, as abscissas são iguais 

aos logaritmos dos períodos e, as ordenadas, às magnitudes 

correspondentes, tal como na Figura 1.  Uma linha reta pode ser 

facilmente traçada entre cada uma das duas séries de pontos 

correspondentes a máximos e mínimos, mostrando assim que há 

uma relação simples entre o brilho das variáveis e seus períodos.  

O logaritmo do período aumenta cerca de 0,48 para cada 
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aumento de uma magnitude de brilho.  Os resíduos dos máximos 

e mínimos de cada estrela a partir das linhas na Figura 2 são 

apresentados na sexta e sétima colunas da Tabela I. É possível 

que os desvios de uma linha reta se tornem menor quando uma 

escala absoluta de magnitudes for usada, e até indicam as 

correções que precisam ser feitas na escala provisória.  Deve-se 

notar que variação média, para as variáveis brilhantes e fracas, é 

cerca de 1,2 magnitudes.  Como as variáveis estão, 

provavelmente, quase à mesma distância da Terra, os seus 

períodos estão aparentemente associadas com as suas emissões 

reais de luz, tal como determinado por sua massa, densidade e 

brilho superficial68. 

 

Assim, Leavitt conseguiu calcular, por meio dessa relação gráfica, a 

magnitude real das estrelas observadas, pois, a magnitude aparente era 

observada e conseguida através da curva de luz. Como esses cálculos foram 

realizados não sabemos ao certo, visto que em nenhum de seus trabalhos 

encontramos a descrição dos cálculos matemáticos. O que podemos supor é 

que seria possível realizá-los considerando-se as magnitudes, ou seja, 

calculando-se a magnitude absoluta de modo que, sabendo-se o valor dessa 

magnitude, estabelece-se a relação com a distância. 

 

 

 
                                                 
68 Edward Charles Pickering. “Periods of 215 variable stars in the Small Magellanic Cloud.” Harvard 

college Observatory  (1912) (tradução nossa). 
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2.4 A régua cósmica 

 

Como já mencionamos anteriormente, era de interesse dos astrônomos 

encontrar meios para medir a distância ente galáxias. De fato, astrônomos e 

Ejnar Hertzprung69 (1873-1967), por exemplo, utilizaram a relação encontrada 

por Leavitt nesse sentido. Segundo Edwin Hubble70(1889-1953):  

 

Hertzsprung, que imediatamente reconheceu a plena  

importância da relação período-luminosidade, fez a primeira 

calibração, em 1913. Ele determinou a distância média de treze 

Cefeidas. As distâncias individuais foram muito incertas, mas  

a média do grupo [de estrelas] foi bastante fiável e uma 

magnitude absoluta média correspondente a um determinado 

prazo. Esses dados permitiram-lhe calibrar a relação período-

luminosidade, e fazer uma estimativa provisória da distância da 

nuvem71. 

   

Apesar de Leavitt ter encontrado a relação entre o período e a 

luminosidade para medir as distâncias das estrelas variáveis que estavam fora 

de nossa galáxia, não foi ela a responsável pela determinação da distância da 

Pequena Nuvem de Magalhães. Alguns estudos atribuem isso ao fato de 

Pickering ter considerado que seu trabalho já havia terminado. Assim ele 

                                                 
69 Edwin Powell Hubble, The Realm of the Nebulae. (Michigan: Dover Publications, 1958). 

 
70  Ibid., 15. 

 
71 Ibid, 15 
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acreditava que não era necessário que Leavitt prosseguisse medindo a 

distância das Nuvens de Magalhães72. Assim, foi só em 1913 que Ejnar 

Hertzprung utilizou a relação período-luminosidade para determinar a distância 

da Pequena Nuvem de Magalhães73. 

Outro astrônomo importante que utilizou os resultados de Leavitt foi 

Harlow Shapley74(1921-1972).  Depois de defender o mestrado em Astronomia, 

em 1911, Shapley candidatou-se para o doutorado na Universidade de 

Princeton, tendo como orientador o astrônomo norte-americano Henry Norris 

Russell75 (1877-1957). Antes de terminar seu doutorado, Shapley visitou o 

Observatório de Harvard e lá foi recebido pelo astrônomo norte-americano 

Solon Irving Bailey (1854-1931) que lhe sugeriu estudar as estrelas variáveis. 

Assim, Shapley tomou conhecimento do trabalho realizado por Leavitt o qual 

utilizou em sua pesquisa sobre a natureza e a causa da variação da 

luminosidade das estrelas cefeidas76.  

  Edwin Powell Hubble77 também se serviu da relação período-

luminosidade de Leavitt. Em 1923, utilizando o telescópio de Monte Wilson, 

Hubble identificou estrelas individuais na chamada "Grande Nebulosa de 

                                                 
72 Leandra Costa Resende, física UFMG. http://www.fisica.ufmg.br/~dsoares/ensino/1-07/leandra-

leavitt.htm (acesso em novembro de 2010). 

73  Kepler de Souza Oliveira Filho & Maria de Fátima Oliveira Saraiva, Astronomia e Astrofísica. (São 

Paulo: Editora Livraria da Física, 2004), 209. 

74 Ibid, 16 

 
75 David H. DeVorkin, Henry Norris Russell - Dean of American Astronomers. (New Jersey: Princeton 

University Press, 2000), 3-309.   

76  Harlow Shapley, “On The Nature and Cause of Cepheid Variation.” Astrophysical Journal vol. 40, 1914: 

448-465. 

77 foi um astrofísico norte americano que nasceu a 20 de Novembro de 1889, em Marshfield, no 

Missouri, Estados Unidos da América.  
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Andrômeda". Ela tem este nome por ser vista na região do céu onde se localiza 

a constelação de Andrômeda. Através de um estudo detalhado das 

propriedades luminosas destas estrelas, utilizando a relação período-

luminosidade de Leavitt, Hubble conseguiu medir a distância até essas estrelas 

e, por conseguinte, até a "Grande Nebulosa de Andrômeda". Desse modo, 

Hubble deduziu que a distância de Andrômeda era maior do que o tamanho da 

Via Láctea78.  

       Cabe aqui observar que, por meio desta investigação, Hubble concluiu que 

as nebulosas eram na verdade um sistema solar parecido com o nosso. Essas 

nebulosas passaram a chamar-se, assim, galáxias. A partir daí, outras 

nebulosas foram estudadas por Hubble, e o resultado foi repetidamente 

confirmado79.  

Podemos dizer que Hubble conseguiu calcular as distâncias devido a 

relação período-luminosidade. Em sua obra No reino das nebulosas, em que 

reuniu uma série de palestras, Hubble explicitou a importância da relação 

período-luminosidade de Leavitt80. 

Hertzsprung, imediatamente reconheceu a plena  importância da 

relação período-luminosidade, fez a primeira calibração, em 

1913. Ele determinou a distância média de treze Cefeidas 

extragalácticas... As distâncias individuais foram muito incertas, 

                                                 
78

 Jorge Horvath, German Lugones, Marcelo Porto Allen, Sérgio Scarano Jr. & Ramachrisna Teixeira. 
Cosmologia Física. (São Paulo: Livraria da Física, 2007),78. 
 
79

  Augusto Damineli, Hubble - A expansão do universo, (São Paulo: Odysseus Editora Ltda, 2003), 71. 

 
80

 Edwin Powell Hubble, The Realm of the Nebulae. (Michigan: Dover Publications, 1958), 15. 
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mas a média do grupo foi bastante fiável... Esses dados 

permitiram-lhe calibrar a relação período-luminosidade, fazer 

uma estimativa provisória  da distância da nuvem, e examinar a 

distribuição das Cefeidas no sistema galáctico81.  

   

Atualmente, alguns estudos de astronomia denominam a relação 

período-luminosidade de “régua cósmica”. No trabalho de Sueli Viegas, por 

exemplo,  Viegas escreve artigos para divulgação da ciência. Em seu artigo 

intitulado “Da Importância de ser Cefeida”, ela descreve um pouco da história 

de Leavitt e seu trabalho e neste artigo ela dá a nomenclatura de régua 

cósmica a relação período luminosidade82. 

 A expressão régua cósmica nos remete à idéia de um instrumento de 

medida. De fato, à relação período-luminosidade parece operar como um 

instrumento de medida. Entretanto, devemos ter cautela, pois não se trata bem 

de uma régua no sentido comum do termo, ou seja, a “régua cósmica” não 

mede diretamente a distância entre as galáxias, ela apenas auxilia no cálculo 

dessa distância. A distância, portanto, é calculada e não medida.  

Nem sempre é evidente a associação dos instrumentos científicos com 

as atividades científicas. No caso da “Régua Cósmica”, ela pode até ser 

definida como um instrumento utilizado com propósitos científicos. Mas se 

olharmos para a relação período-luminosidade, esboçada em um gráfico, 

dificilmente a relacionaríamos com um instrumento. É nesse caso que se faz 

                                                 
81 Ibid, 15 

82 Viegas, Sueli, Da Importância de ser Cefeida. (Click Ciência. 2008), 

http://www.clickciencia.ufscar.br/portal/edicao23/colunista_sueli.php (acesso em agosto de 2010). 
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necessário o estudo da sua história para dar significado aos muitos 

instrumentos de medida utilizados em ciência.  Hertzprung, Hubble e Shapley 

notaram a importância que tinha a relação encontrada por Leavitt e não 

hesitaram em utilizá-la para medir, ou melhor, calcular as distâncias entre as 

galáxias.   
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Considerações finais 

 

Como vimos em meados do século XIX e início do século XX, O Harvard 

College Observatory desenvolvia pesquisas  com o objetivo de classificar  

estrelas e e investigar espectros estelares. Neste período algumas mulheres 

foram contratadas por Edward Charles Pickering, então diretor do Observatório, 

para realizar a tarefa de realizar os cálculos dos dados obtido através das 

chapas fotográficas de algumas áreas do céu. 

Durante o período de direção de Pickering, o  observatório tinha como 

meta catalogar as estrelas do hemisfério Norte e também as do Sul, visto que 

as estrelas existentes no hemisfério Sul não eram muito conhecidas  devido à 

ausência de observatórios nessa região.   

Como visto nos capítulos dessa dissertação a confecção do catálogo Henry 

Draper, que teve o auxílio financeiro da viúva de Draper foi um dos incentivos a 

essa pesquisa de catalogação de estrelas. Assim, foi nesse contexto que 

Henrietta Swan Leavitt, uma das mulheres calculadoras do Harvard College 

Observatory, realizou o sua investigação  com as estrelas variáveis. Seu 

trabalho que consistia em coletar o período e o grau de luminosidade das 

estrelas variáveis, conduziu-a a estabelecer a relação entre período e a 

luminosidade das estrelas variáveis.  

Essa relação foi importante para que astrônomos da época, como Edwin 

Powell Hubble, pudessem estimar a distância entre galáxias. Além disso, a 

comprovação de que elas se afastavam poderia contribuir para validar a 

hipótese da expansão do universo.  
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Nessa dissertação, procuramos apenas tratar  do trabalho de uma das 

mulheres calculadoras, apontando para  sua importância na Astronomia do 

início do século XX.  Falta, entretanto, ainda muito a investigar, tais como a 

relação da régua cósmica como um instrumento científico ou não no contexto 

da história da ciência, de acordo com a visão dos astrônomos que a utilizaram 

na época e qual o papel que o instrumento científico ocupava na sociedade.  

Esta dissertação foi um início para tentarmos compreender uma parte da 

história da ciência que contribuiu para o desenvolvimento da área da 

astronomia do século XX. Trazendo à luz o trabalho de mulheres que 

desempenharam um papel importante para o desenvolvimento científico da 

época. 
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