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Introdução 
 
 
 

Nasceu em um lugar muito solitário um homem dotado, por natureza, de grande inteligência e de 

extraordinária curiosidade. Criando, por prazer, grande diversidade de aves, gostava enormemente de seu 

canto e, com muita admiração, observava de que modo, por meio do próprio ar que respiravam, 

conseguiam formar, ao seu arbítrio, cantos diferentes e todos suavíssimos. Acontece que, em uma noite, 

perto de casa, escutou um som delicado e, nem podendo imaginar que fosse outra coisa a não ser uma 

pequena ave, foi buscá-la. Chegando à estrada, encontrou um pequeno pastor que, assoprando num 

pedaço de madeira furada e movimentando os dedos sobre a madeira, uma vez fechando e uma vez 

abrindo determinados buracos, conseguia produzir aquelas vozes diferentes, semelhantes às de um 

pássaro, mas de forma bem diversa. Admirado e movido pela sua curiosidade natural, deu de presente um 

bezerro ao pastor para obter aquela flauta. De regresso à sua casa e percebendo que, se não houvesse 

encontrado, por acaso, aquele pastor nunca haveria aprendido que existiam na natureza duas formas 

diversas de criar vozes e cantos suaves, quis sair de casa procurando encontrar outras aventuras. Aconte-

ceu que, no dia seguinte, passando perto de uma pequena choça, escutou ressoar dentro dela uma voz 

semelhante. Para ter certeza se era uma flauta ou um pássaro, entrou e encontrou um menino que estava 

serrando, com um pequeno arco segurado na mão direita, alguns nervos estendidos sobre um lenho 

côncavo, enquanto sustentava com a mão esquerda o instrumento sobre o qual, movimentando os dedos e 

sem sopro algum, extraía dele vozes diversas e suaves. O tamanho do seu espanto pode ser julgado, 

facilmente, por aquele que possui a mesma inteligência e a mesma curiosidade dele que, vendo aumentar, 

de duas novas formas, a maneira de produzir uma voz e um canto tão inusitados, começou a acreditar 

poderem existir ainda outros na natureza. Mas qual foi sua surpresa quando, entrando em um determinado 

templo, começou a olhar atrás da porta para ver quem estava tocando e percebeu que o som havia saído 

dos ferros da porta ao abrí-la? Em outra ocasião, empolgado pela curiosidade, entrou em um boteco e, 

acreditando encontrar outra vez alguém que com o arco tocasse as cordas de um violino, viu uma pessoa 

que, esfregando o dedo sobre a orla de um copo, conseguia produzir um som suavíssimo. Mas logo que 

observou que as abelhas, os pernilongos e as moscas, com rapidíssimo bater das asas, e não como suas 

primeiras aves que, respirando, formavam vozes ininterruptas, produziam um som perpétuo, tanto 

aumentou sua admiração que diminuiu sua confiança sobre o conhecimento da origem do som. Nem todas 

as experiências já observadas teriam sido suficientes para fazê-lo entender ou acreditar que os grilos, não 

voando, conseguiam, não por meio do sopro, mas com o movimento das asas, produzir sons tão doces e 

sonoros. Mas quando acreditou não poderem existir outras formas possíveis de produzir vozes, depois de 

haver observado, além das maneiras já relatadas, ainda tantos órgãos, trompas, flautas e instrumentos de 

corda de todos os tipos... na hora que acreditava haver conhecido tudo, encontrou-se ainda mais no escuro 

e na ignorância quando havendo encontrado uma cigarra e notado que nem lhe fechando a boca e nem lhe 

fechando as asas conseguia diminuir seu altíssimo estridor não percebeu movimento algum de escamas 
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nem de outras partes. Finalmente, levantando-lhe a caixa dos pulmões e observando embaixo dela 

algumas cartilagens duras mas sutis e, acreditando que o som fosse originado de seu movimento, resolveu 

quebrá-las para fazê-la parar, mas tudo foi em vão. Então, enfincando uma agulha mais funda no corpo da 

cigarra, passando-a, tirou-lhe junto com a voz a vida e assim não pode mais pesquisar se o canto era 

originado verdadeiramente por aquelas membranas. Tornou-se tão descrente sobre seus possíveis 

conhecimentos em relação aos sons que, todas as vezes que alguém lhe perguntava sua opinião sobre a 

origem dos sons, generosamente respondia não conhecer causa alguma, mas que estava resolvido a 

acreditar que pudessem existir cem outras maneiras, ainda desconhecidas e impensáveis.1
  

Uma característica marcante do ensino de física em qualquer nível de escolaridade, 
refletida de forma bastante contundente nos materiais instrucionais, em geral, é o recurso ao 
enunciado ‘objetivo’ de conceitos, leis e princípios que enfatiza o produto final da ciência e não 
o processo de construção de seus conceitos e teorias. Conteúdos que se estruturam segundo crité-
rios lógicos, ahistóricos e modernos, que priorizam ampla e exclusivamente o formalismo mate-
mático e a resolução de problemas de lápis e papel, levam professores e estudantes, não apenas a 
uma visão irrealista e enfadonha da física, mas a uma imagem estereotipada, rígida e estéril do 
próprio conhecimento científico, na qual a associação cientista – método científico é sinônimo 
garantido de sucesso.  

A história da ciência e a filosofia das ciências naturais, articuladas entre si e com os tópicos 
que compõem o currículo tradicional dos cursos de ciências, e o da física, em particular, podem 
transformar essa situação, corrigindo a disseminação equivocada da ciência e  estabelecendo uma 
nova orientação para uma ampla reformulação da concepção ultrapassada de ensino que lhe é 
subjacente. 

Como evidencia uma extensa literatura em filosofia da ciência, não existe uma descrição 
única e universalmente aceita do ‘conjunto de regras’ seguido pelo cientista, pois a natureza do 
conhecimento científico é complexa. O método científico, entendido como um processo 
investigativo, constituído por uma seqüência linear de etapas que começa com a observação 
‘neutra’ e culmina com o estabelecimento de leis e teorias (passando pelas fases intermediárias 
de formulação de hipóteses, experimentação, medição, estabelecimento de relações e 
conclusões), é mera ficção. Mesmo assim, no ensino de ciências, em nível médio, notadamente, 
ainda é bastante enfatizado por professores e livros de texto.2

O cientista, ao contrário do que parecem sugerir muitos materiais didáticos, é um ser 
falível, dependente de sua intuição, criatividade, capacidade de análise, poder de síntese etc., 
envolvido em um amplo processo coletivo de construção do conhecimento. A introdução de 
aspectos históricos do desenvolvimento científico nos manuais escolares e em sala de aula pode, 

 

                                                 
1 GALILEI, 1996, p. 117-118. 
2 MOREIRA; OSTERMANN, 1993. 
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não apenas contribuir para proporcionar ao estudante uma visão mais realista e humana do 
desenvolvimento da ciência, como também auxiliar o professor a desenvolver estratégias que 
possibilitem uma melhor assimilação de idéias e conceitos por parte do aluno. 

Em mecânica, por exemplo, de longe a parte da física mais explorada no ensino secundário, 
é notável a semelhança de certas idéias mantidas por estudantes de qualquer nível de esco-
laridade  sobre o movimento dos corpos com algumas idéias presentes na física aristotélica e em 
teorias do impetus, como apontam, já há algum tempo, inúmeros estudos3,4,5,6,7. Mas é pouca, 
quando não inteiramente inexistente, a ênfase atribuída por livros de texto do ensino médio brasi-
leiro8

A mudança de concepção do “tudo que se move é movido por alguma coisa” para “todo o 
corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja 
compelido a alterar um destes estados por uma força resultante a ele aplicada”, que se operou no 
espírito científico a partir do século XVII e abriu as portas para uma nova física, tem um longo e 
interessante desenvolvimento histórico. Do ponto de vista de um ensino atento à construção do 
conhecimento pelo aluno, o resgate de trechos significativos deste percurso pode ser de grande 
utilidade tanto para o professor (que tem uma opção adicional àquela tradicional de 
simplesmente enunciar as leis de Newton e, logo a seguir, exemplificá-las), como para o aluno 
(na superação de suas  dificuldades de compreensão às leis básicas da dinâmica).  

 (e também universitário, entre aqueles mais consultados) a aspectos históricos da relação 
entre força e movimento.  

Sem uma ênfase na abordagem histórica da mecânica, por exemplo, passa desapercebido o 
pensamento de Galileu Galilei (1564-1642), que é de uma riqueza extraordinária. Nele, encon-
tram-se presentes três grandes períodos da história do pensamento científico (físico): a física aris-
totélica, a física do impetus e a física matemática, experimental, arquimediana.9

   Mas,  

(...) não é suficiente ler Galileu com os olhos do século XX ou interpretá-lo em termos modernos. Só 

podemos compreender o seu trabalho se soubermos algo acerca do sistema que pôs em causa e devemos 

conhecer esse sistema, independente das afirmações que os seus adversários faziam sobre ele. Em todo o 

caso, não basta descrever e expor descobertas. É necessário investigar mais profundamente os processos 

históricos e aprender algo acerca da interdependência dos acontecimentos, assim como esforçarmo-nos 

por compreender os homens que pensavam de uma maneira diferente da nossa. Não se podem fazer 

grandes progressos se pensarmos nos estudos mais antigos apenas como exemplo de uma ciência 

                                                 
3 McCLOSKEY, 1983. 
4 GILBERT; ZYLBERSZTAJN, 1985. 
5 SALTIEL; VIENNOT, 1985. 
6 ZYLBERSZTAJN, 1983. 
7 SEBASTIA, 1984. 
8 PEDUZZI, 1992. 
9 KOYRÉ, 1986. 
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deficiente, ou se imaginarmos que só os progressos conseguidos pelos cientistas recentes são dignos da 

nossa atenção.10
  

Teorias obsoletas, como ressalta o físico e historiador da ciência Thomas S. Kuhn11

 

, não 
são acientíficas simplesmente porque foram descartadas. Crenças e concepções mantidas no 
passado e hoje superadas, quando examinadas dentro de um contexto que ressalta a sua 
consistência e coerência internas, propiciam não apenas uma melhor compreensão da evolução de 
idéias e conceitos, mas uma visão mais nítida e realista do desenvolvimento da própria física. A 
excessiva linearização do conhecimento, como em geral é promovida pelos livros de texto e em 
sala de aula, acaba dando à física uma imagem de ciência destituída de contradições, que a trans-
forma em um encadeamento de idéias sempre bem sucedidas, não passíveis de nenhum percalço 
em seu desenvolvimento.  

A linearização é responsável por uma imagem de ciência como algo não humano, muito superior às 

possibilidades dos mortais. A linearização da história apresenta a ciência como um produto a ser 

venerado, admirado à distância, fazendo com que os estudantes adquiram um sentimento de inferioridade. 

Esse sentimento sugere a eles ser difícil demais a participação no desenvolvimento e difusão da ciência. A 

linearização da história promove o triunfo da ciência; nós somos os derrotados. Esse estado de coisas 

somente pode ser alterado se a história da física passar a fazer parte integrante e orgânica de seu ensino.12  

 
O presente texto representa um esforço nesse sentido.  
No primeiro capítulo, “De Thales a Ptolomeu”, discute-se a constituição da matéria, 

segundo alguns filósofos gregos, e algumas idéias no campo da astronomia que acabam colo-
cando a Terra como corpo central no universo e elegendo o movimento circular uniforme como 
um movimento ‘perfeito’. Nesta trajetória chega-se ao universo aristotélico. Vendo de um lado a 
Terra, em constante mudança, e de outro o céu, que exceto pelo movimento dos astros não é ob-
jeto de qualquer alteração, Aristóteles (384-322 a.C.) atribui realidades físicas diferentes a estes 
dois ‘mundos’, com reflexos diretos na forma com que irá estruturar as suas concepções em me-
cânica. O sistema de Ptolomeu (∼100 - 170 a.D.), compatível com a doutrina aristotélica de uma 
Terra imóvel e referencial para todos os movimentos, mas dela divergindo por não centrar na 
Terra todos os movimentos circulares, suscita uma interessante contenda entre astronomia mate-
mática e astronomia física. 

“A física aristotélica” introduz os conceitos de lugar natural e de movimento natural, ambos 
diretamente associados à estrutura logicamente ordenada do universo aristotélico. Através da ‘lei 
de força’ de Aristóteles, fica clara a proporcionalidade entre força aplicada e velocidade 
adquirida, bem como a impossibilidade de movimento no vazio. Na dinâmica aristotélica, o que 
                                                 
10 BUTTERFIELD, 1949, p. 11. 
11 KUHN, 1987. p, 21. 
12 ROBILOTTA, 1985, p. iv-10. 
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move e o que se movimenta devem estar em permanente contato, não sendo possível, dessa 
forma, a manutenção de um movimento sem uma força constantemente aplicada ao móvel. Isso 
acaba acarretando problemas na forma como Aristóteles explica o movimento de um projétil após 
o seu arremesso, devido ao duplo caráter que ele atribui ao meio: o de sustentar o movimento e o 
de opor uma resistência a ele.  

A idéia básica da dinâmica aristotélica, de que é necessário associar uma força a um objeto 
em movimento, continua presente nos trabalhos de Hiparco (130 a.C.) e Filoponos (século VI 
a.D.), mas de uma forma diferente. Para eles, o movimento de um projétil se dá por meio de uma 
força transmitida ao projétil pelo projetor (ao contrário de Aristóteles, para o qual a força 
provinha do próprio meio). As primeiras seções do capítulo “A física da força impressa e do 
impetus” mostram como essa idéia se insere dentro da perspectiva de um universo finito, que 
exige que qualquer movimento seja limitado em extensão. A noção de força impressa de Hiparco 
e Filoponos serviu de referencial para que, no século XIV, estudiosos da escola parisiense 
desenvolvessem a teoria do impetus, que originou uma série de novas críticas às considerações de 
Aristóteles sobre força e movimento. O impetus, é uma ‘qualidade’, ‘força’, ‘impressão’, 
‘potência’, ‘virtude motriz’, que passa do movente ao móvel nos movimentos violentos e de que 
um corpo em movimento natural também fica impregnado. É através deste conceito, sugerido 
como explicação para a rotação da Terra ou da esfera das estrelas, que aparece, pela primeira vez, 
mesmo que de forma incipiente, a idéia de uma única física para explicar eventos terrestres e 
celestes. 

Contudo, para que uma nova física possa encontrar terreno fértil para o seu desen-
volvimento, faz-se necessário abalar toda uma estrutura rigidamente estabelecida ao longo dos sé-
culos, em que se acham interligados componentes de ciência, filosofia e religião. No capítulo “As 
novas concepções do mundo”, procura-se mostrar como se deram os primeiros passos nesta dire-
ção, comentando o pensamento de Nicolau de Cusa sobre a relatividade dos movimentos e a sua 
idéia de um universo sem limites; discutindo o heliocentrismo de Nicolau Copérnico e os 
problemas de ordem física que os aristotélicos levantavam para a sua rejeição; apresentando a 
argumentação de Giordano Bruno em favor de um universo infinito que passa, não pelo 
testemunho dos sentidos, mas sim pela força do intelecto, pelos olhos da razão; fazendo 
referência à prática de observação sistemática do céu desenvolvida por Tycho Brahe e o espírito 
de precisão que sempre norteou o seu trabalho, que acabaram propiciando dados a Kepler para 
romper com o mito do movimento circular na astronomia. 

Quando surge o telescópio, sentimentos de repulsa de um lado e de adesão de outro dividem 
o julgamento dos expectadores em relação ao que vêem através das lentes desse novo e 
revolucionário instrumento. É a imutabilidade do céu, e com ela toda uma concepção de mundo, 
que está em jogo quando se argumenta existirem estrelas que nunca se viu, irregularidades na su-
perfície lunar, satélites em Júpiter, ‘protuberâncias’ em Saturno, manchas no Sol e fases em 
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Vênus. O fato de dois observadores com concepções de mundo bem definidas e antagônicas, 
como aristotélicos e copernicanos, dirigirem o telescópio a Júpiter e admitirem coisas tão 
distintas como a existência de satélites nesse planeta ou meros borrões/defeitos em suas lentes 
levanta a pertinente questão do papel da interpretação das observações na defesa e na construção 
de teorias científicas. O capítulo “Galileu e a teoria copernicana” termina com a defesa de Galileu 
à liberdade científica, à autonomia da ciência em relação à teologia, em resposta aos que 
pretendem se valer da Bíblia para resolver disputas filosóficas. Mantendo-se fiel aos ‘princípios 
realistas’ da doutrina copernicana, Galileu é proibido, pela Inquisição, de sustentar ou defender as 
teses do heliocentrismo. 

“A física de Galileu” apresenta as primeiras idéias deste sábio italiano sobre força e movi-
mento e a influência de Arquimedes em seu trabalho. A seguir, mostra-se como Galileu obtém a 
lei da queda dos corpos, introduzindo, definitivamente, uma física quantitativa, inteiramente  
diferente da física das qualidades de Aristóteles e de seus seguidores, e da física do impetus, bas-
tante confusa e vaga. Finalmente, discute-se o movimento de projéteis e a inércia galileana, cha-
mando a atenção que esta última seria, no limite, uma inércia circular. 

Com Kepler, tem início o fim do divórcio entre a física e a astronomia, daí o interesse 
histórico-didático desta matéria. Universalizando o conceito de força, isto é, aplicando ao 
domínio celeste um conceito extraído da mecânica terrestre, e procurando entendê-lo tanto quali-
tativa quanto quantitativamente, Kepler inaugura o estudo da física do sistema solar. Ao fazer 
isso, ele vai contra a praxe secular de explicar assuntos de astronomia de acordo com os métodos 
da astronomia, que se situavam no campo da geometria e da aritmética, nada tendo a ver com 
causas e hipóteses físicas. Mas é, sem dúvida, por suas três leis que Kepler ganha notoriedade. É 
através de sua primeira lei que, definitivamente, começa a ruir o mito do movimento circular na 
astronomia. 
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1.1 Introdução 
 

O século VI, antes de Cristo, é um marco na história da ciência. A cultura científica que 
emerge com os gregos, primeiro em uma região da costa sudoeste da Turquia, banhada pelo mar 
Egeu, conhecida como Jônia, e depois na Grécia continental, estrutura-se em bases inteiramente 
diferentes daquela de caráter eminentemente aplicativo, praticada por egípcios e babilônios.  

A busca do saber pelo saber vem com os primeiros filósofos gregos impregnada de uma 
curiosidade ímpar sobre a natureza da matéria e a estrutura do cosmos. Mesmo entre as primeiras 
tentativas que fazem para compreender melhor o mundo em que vivem, percebe-se a existência 
de princípios gerais que orientam a formulação de suas hipóteses e a estruturação de suas teorias. 

Os mitos, a magia e as explicações sobrenaturais não encontram espaço no pensamento 
racional que dirige a investigação da natureza. As bases de uma nova ciência estabelecem-se com 
o desenvolvimento do pensamento lógico e crítico que vai, pouco a pouco, possibilitando o 
acúmulo progressivo do conhecimento. 

“A nova visão não adotou necessariamente o ateísmo, embora seus praticantes fossem, às 
vezes, acusados de professá-lo, mas a divindidade ou as divindades eram mantidas em seus 
lugares.”1

As concepções de universo dos primeiros gregos eram bastante primitivas, e não se poderia 
esperar o contrário. Mas na cúpula de um céu semi-esférico que abarca uma Terra plana e imóvel, 
por exemplo, não se pensa, como em outros tempos, em um Sol transportado, regularmente, por 
uma carruagem de fogo do nascente para o poente, durante o dia, e retornando novamente ao 
nascente à noite, de algum modo. Tampouco é a Lua devorada todos os meses por monstros. 
Essas concepções são, sem dúvida, bastante anteriores a Thales de Mileto, mas sua essência 
ilustra uma postura inteiramente superada em relação à natureza. 

 O que importa, e deve ser enfatizado, é a busca de explicações naturais para os 
fenômenos naturais. 

Este capítulo, enfim, explora, sucintamente, alguns aspectos da ciência grega que vai das 
primeiras indagações sobre de que o mundo é feito aos princípios que norteiam a estruturação de 
um sistema astronômico, concluído no século II d.C. O sistema ptolomaico, como ficou conhe-
cido, salva admiravelmente as aparências, ou seja, reproduz com razoável precisão as trajetórias 
observadas dos astros no céu, dominando hegemonicamente a astronomia até o aparecimento do 
sistema copernicano, no século XV. Mas não existe realidade física em seus constructos 
geométricos. Por isso ele é fortemente criticado por aqueles que, mesmo sem uma alternativa ma-
tematicamente viável, não admitem hipóteses e modelos que configuram teorias sem contra-par-
tida física. 

À questão da astronomia matemática, sustentada pelos instrumentalistas, e da astronomia 
física, defendida pelos realistas, juntam-se, ainda, o universo aristotélico, o dogma do movimento 

                                                 
1 RONAN, 1987, p. 15. 
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circular uniforme, o papel de destaque reservado ao referencial terrestre na descrição dos movi-
mentos e as diferentes realidades físicas atribuídas ao mundo celeste e à Terra como temas de 
grande relevância para a compreensão das bases teóricas da filosofia natural aristotélica – um 
notável sistema de conhecimento que, seja convivendo com a crítica isolada ou com a oposição 
sistemática e decidida, vai impor, como será visto nos próximos capítulos, enormes dificuldades 
até a sua plena superação, no século XVII, com a revolução newtoniana. 

 
1.2 Os primórdios da ciência grega: a natureza da matéria para jônicos e 

pitagóricos 
 

De que o mundo é feito? É a pergunta que dirige o pensamento dos primeiros filósofos 
jônicos. A crença comum é a de que todas as coisas são originárias de uma mesma matéria prima, 
que pode ser sensorial e conhecida como a água e o ar, ou inacessível aos sentidos como o 
‘apeiron’, dependendo do pensador. 

Thales de Mileto (640-562 a.C.) é o primeiro dos filósofos da natureza. Precursor da idéia 
de que em que pese a diversidade das coisas todas se originam a partir de uma mesma substância, 
elegeu a água como princípio de tudo. Desconhece-se os reais motivos pelos quais Thales 
escolheu esse elemento, mas não é difícil especular-se o seu porquê. Conhecedor do ciclo das 
cheias do Nilo e de sua importância para a agricultura ao recuperar a fertilidade do solo, consta-
tando a presença da água nos vegetais, nos animais, no ar (que é água evaporada) e no céu, Thales 
via um mundo dependente da água, da umidade, e como tal é natural que pensasse que, a partir 
dela, tudo tivesse surgido.  

A Terra, na concepção de Thales, é um disco plano que flutua sobre a água. A abóboda 
celeste é o limite superior do mundo. Quanto a seu limite inferior, isto é, sobre no que se 
assentava o oceano, nada se sabe, dada a escassez de informações a respeito desse filósofo. Apa-
rentemente, a água, sendo o princípio de todas as coisas, não precisava de nada para suportá-la, 
sendo possivelmente considerada como infinita em extensão.2

Anaximandro (611-545 a.C.) que, como Thales, também é da cidade de Mileto, a mais 
próspera das colônias gregas asiáticas, na época, contesta a escolha da água como matéria 
primordial por considerar que ela, como a umidade, tem um oposto, que é o seco. Ambas deve-
riam, assim, ter se originado a partir de uma outra substância, de algo inicialmente indiferenciado, 
distinto de qualquer coisa conhecida. Ele denominou essa substância de apeiron, que quer dizer 
indeterminado. É imersa neste elemento, que se estende ilimitadamente em todas as direções, que 
não tem forma definida, que é indestrutível e do qual provêm todas as coisas, que se encontra a 
Terra, que ele concebe como um corpo cilíndrico (habitado em sua face superior), tal como uma 
coluna das edificações gregas, que flutua eqüidistante de tudo e, portanto, sem qualquer tendência 

 

                                                 
2 DREYER, 1953, p. 12-13. 
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ou inclinação para deslocar-se do lugar em que se encontra. Anaximandro acreditava na 
pluralidade dos mundos e na criação contínua da matéria a partir do apeiron; a Terra, para ele, é 
apenas um destes inumeráveis mundos que proliferam neste meio. 

De acordo com Anaxímenes (585-528 a.C.), o terceiro dos filósofos milesianos, a Terra é 
plana e flutua sobre a matéria da qual derivam todas as coisas – o ar, que se dissemina in-
finitamente em todas as direções, tal como o apeiron, de Anaximandro. A maior ou menor rare-
fação ou condensação deste elemento explica a diversidade das substâncias. Assim, o fogo é ar 
muito rarefeito; a nuvem, a água e a terra, em suas distintas formas, isto é, os sólidos, resultam, 
respectivamente, da progressiva condensação deste elemento. “Ao dizer ‘difere em sua natureza 
de substância por rarefação ou condensação’, Anaxímenes explica a qualidade dos diversos tipos 
de matéria pela quantidade de matéria primordial: tudo é ar, em grau de densidade variável”3

Mesmo vaga, essa idéia de condensação e rarefação representa um avanço no pensamento 
lógico que, desde Thales, começa a dar os seus primeiros passos, pois se constitui em uma 
tentativa de explicar fisicamente como as coisas se diferenciam a partir da matéria inicial. 
Anaximandro não havia logrado êxito em entender como o movimento na substância primordial 
podia nela gerar os opostos: úmido-quente, seco-frio, etc. As qualidades opostas de quente e frio 
assumidas pelo ar, por exemplo, devem-se ao seu maior ou menor movimento, segundo 
Anaxímenes. Assim, não há nada de absurdo em se dizer que um homem pode soprar um ar 
quente ou um ar frio.  

.  

 
Tudo depende – respondeu, no mais longo dos fragmentos da sua obra que ainda sobreviveram – de se 

soprar com a boca toda aberta ou quase fechada. Abra a boca quando soprares e verás que o ar sairá 

morno. Sopra com os lábios unidos, quase num assobio, e o ar sairá frio. Qual é a diferença entre os dois 

casos? Apenas esta: quando sopras com a boca toda aberta, o ar sai a baixa pressão, ao passo que quando 

sopras com os lábios quase fechados, o ar sai comprimido.4

  

Parece ter origem em Anaxímenes a crença de que as estrelas chamadas fixas encontram-se 
incrustadas em uma esfera transparente que gira em torno da Terra – uma concepção que vai estar 
presente no espírito humano por muitos séculos. 

Deixando Mileto de lado e indo em direção a Éfeso, encontra-se Heráclito (576-480 a.C.), 
que escolheu o fogo como elemento primordial do mundo. Atento ao papel estratégico desse 
elemento na fundição dos metais e na confecção de um sem número de objetos, entre outras 
coisas, esse pensador concebe tudo o que existe sob a ótica da transformação. Tudo muda, tudo se 
altera, nada é permanente. O fogo é, para ele, muito mais um símbolo desse dinamismo do mundo 
e das mudanças que nele se operam do que um constituinte fundamental da matéria, como imagi-
navam os milesianos. 

                                                 
3 SAMBURSKY, 1990, p. 31. 
4 COLLINGWOOD, 1986, p. 46-47. 
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O fogo apresenta-se concretamente na qualidade de um dos quatro constituintes básicos da 
matéria com Empédocles (492-432 a.C.), já na Grécia continental. Para esse pensador, todas as 
coisas têm a sua origem a partir de uma combinação dos elementos terra, água, ar e fogo. A 
pluralidade dos objetos é explicada pelas diferentes proporções em que neles existem estes ele-
mentos. Assim, por exemplo, um pedaço de madeira contém terra porque é pesado e sólido; pos-
sui água porque, ao ser aquecido, expele umidade (a seiva); contém ar porque fumega e fogo por-
que emite chamas quando queima. Os diferentes percentuais desses elementos determinam a 
espécie de madeira.5

Além de propor um novo conceito de matéria, pondo um fim ao monismo jônico, 
Empédocles considera que todos os fenômenos (como o movimento e a agregação/desagregação 
da matéria) ocorrem pela ação de duas forças básicas da natureza: a ‘força amor’ (atração), que 
aproxima os diversos elementos e a ‘força ódio’ (repulsão), que os separa. “Em seu modo poético 
e qualitativo, Empédocles é o primeiro a postular a realidade das causas no mundo físico e em 
identificá-las com forças.”

 Aristotéles, dois séculos mais tarde, fará uso desta teoria dos quatro ele-
mentos ao desenvolver o seu sistema filosófico natural, que irá dominar a atenção do intelecto 
humano por dois mil anos. 

6

Pitágoras de Samos (570-497 a.C.) é o fundador de uma escola de pensamento com bases 
filosóficas diferentes da escola materialista de Mileto. Como os milesianos, acredita na existência 
de uma matéria primordial, mas não se ocupa em especular que substância é essa. O mundo, para 
ele e seus seguidores, é governado pelos números.  

 Para a ciência jônica, o movimento e as subseqüentes transformações 
ocorridas na matéria primordial são atributos inerentes a essa matéria, o que dispensa a análise 
causal de qualquer evento. 

 
Os números constituíam o verdadeiro elemento de que era feito o mundo. Chamavam Um ao ponto, Dois 

à linha, Três à superfície e Quatro ao sólido, de acordo com o número mínimo de pontos necessários para 

definir cada uma dessas dimensões. Os pontos se somavam para formar as linhas; as linhas, por sua vez, 

para formar superfícies; e estas para formar os volumes. A partir de Um, Dois, Três e Quatro podiam 

construir o mundo.7

   

As diferenças entre as diversas espécies de coisas devem ser buscadas na forma, nas 
distintas estruturas geométricas dos corpos, ditadas pelos números. “A ênfase é deslocada da 
matéria [que afinal de contas é comum a todas as coisas] para a forma. A estrutura é a realidade 
fundamental, e esta estrutura pode ser expressa numericamente, em termos de quantidade”8

Pitágoras é uma figura lendária, que chegou a ser elevada, por seus adeptos, à categoria de 
um ser divino, devido aos seus ensinamentos científicos e religiosos. O mito que se criou em 

. 

                                                 
5 RONAN, 1987, p. 82. 
6 SAMBURSKY, 1990, p. 39. 
7 FARRINGTON, 1961, p. 37. 
8 GUTHRIE, 1987, p. 36. 
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torno da sua pessoa, juntamente com o voto de silêncio que proibia aos pitagóricos divulgarem os 
ensinamentos de seu mestre, impedem uma distinção clara entre o que ele realmente descobriu e o 
que foi descoberto por seus seguidores. De qualquer modo, a principal contribuição dos pitagó-
ricos no campo científico é a tentativa que fazem de matematizar a natureza. 

Estudando as vibrações de uma corda de um instrumento musical, Pitágoras estabeleceu, 
pela primeira vez na história do pensamento científico, uma relação quantitativa entre duas 
grandezas físicas, descobrindo que para uma dada tensão, a altura de uma nota (isto é, a sua fre-
qüência) é inversamente proporcional ao comprimento da corda percutida9

Pitágoras e seus seguidores descobriram os cinco sólidos regulares: o cubo, o tetraedro, o 
octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. A simetria de cada uma dessas figuras, traduzida pela 
igualdade de todos os seus ângulos e faces, os impressionava. Também encontraram diversas 
relações matemáticas envolvendo números, todas sem maior importância, exceto a célebre 
máxima de que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a soma dos quadrados 
de seus catetos

. A partir daí, obteve 
relações numéricas simples entre esses comprimentos e os sons correspondentes –  reduzindo, por 
exemplo, o comprimento de uma corda pela metade obtinha uma nota uma oitava acima e assim 
sucessivamente. A música estava, assim, indissoluvelmente ligada aos números, como qualquer 
outra coisa. 

10

No campo da astronomia, a regularidade dos fenômenos, tais como o dia e a noite, o 
movimento diurno das estrelas etc., evidencia ordem, simetria, beleza... A Terra ganha com os 
pitagóricos, pela primeira vez, a forma do mais perfeito dos sólidos, a esfera. Os planetas, inclu-
indo sob esta designação além dos cinco conhecidos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, 
também o Sol e a Lua, são igualmente esferas, mas de natureza divina, que executam o mais sim-
ples e simétrico dos movimentos ao redor da Terra, o movimento circular uniforme (Fig. 1.1), um 
movimento que dominará todas as discussões sobre sistemas astronômicos até os tempos moder-
nos. Pitágoras também acreditava na existência de uma música celestial, imperceptível ao ouvido 
humano, associada ao movimento dos planetas. 

. Estes fatos acentuavam a crença pitagórica no poder mágico dos números, no 
potencial que tinham para descrever o mundo físico. 

“A filosofia pitagórica é, fundamentalmente, muito mais mística e intuitiva do que racional 
e científica. Não deixa de ser racional à medida que fornece argumentos para as suas conclusões 

                                                 
9 A relação matemática hoje conhecida, envolvendo as freqüências naturais de vibração, nf , de uma corda de 
comprimento L e densidade linear (massa por unidade de comprimento) µ , fixa em ambas as extremidades e sujeita 
a uma tensão F, é  

,
2 µ

F
L

n
fn =  

sendo n o número de meios comprimentos de onda das ondas estacionárias produzidas na corda.  
10 Esta relação matemática, pela qual o nome de Pitágoras é hoje mencionado em sala de aula, pode não ter sido uma 
descoberta original de Pitágoras. Para alguns historiadores da ciência, ela já era conhecida pelos egípcios.  
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místicas, não se apoiando na fé ou na credulidade, características da religião revelada.”11

 

 Para os 
que acreditam que a ciência deve-se estruturar e desenvolver, necessariamente, a partir da 
observação do fenômeno concreto, muitas das conjecturas dos pitagóricos, que transcendem as 
aparências externas, como a música dos planetas e o poder divino dos números, mostram-se 
incompreensíveis, sendo objeto de severas críticas. De qualquer modo, aprende-se com os 
pitagóricos que os caminhos trilhados pelos homens da ciência nem sempre são claros e 
objetivos. O espírito criador é, freqüentemente, impulsionado por concepções que colocam a 
ciência bastante longe de uma busca puramente metódica ao desconhecido. 
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Fig. 1.1 - Um planeta, P, executa um movimento circular uniforme em torno da Terra, T, 
quando se movimenta sobre uma circunferência percorrendo ângulos iguais, θ∆ , em iguais 
intervalos de tempo, t∆ . Assim, o quociente t∆θ∆ , que representa a sua velocidade 

angular, ω , é constante. 
 

1.3 Os sistemas cosmológicos de Filolau, Heráclides e Aristarco  
O pitagórico Filolau de Tarento (480-400 a.C.) é o primeiro a retirar a Terra do centro do 

universo. Em seu lugar, coloca um fogo em torno do qual orbitam a Terra e os demais corpos 
celestes. No seu movimento diurno, a Terra apresenta permanentemente a mesma face para o 
fogo central, à semelhança da Lua que mostra sempre o mesmo hemisfério para a Terra. Esse 
fogo, ou ‘lareira do universo’, é invisível para os moradores da Terra, já que é a sua parte inabi-
tada que está voltada para ele. Entre a Terra e o fogo central Filolau acredita existir a anti-Terra. 

Para alguns historiadores da ciência12, a anti-Terra estaria sempre em oposição à Terra, 
como mostra a Fig. 1.2. Uma outra corrente13

 

 considera que a anti-Terra de Filolau, apresentando 
um movimento em perfeita sincronia com o da Terra estaria, com esta, sempre do mesmo “lado” 
do corpo central (Fig. 1.3). 

 
                                                 
11 GORMAN, 1989, p. 9. 
12 DUHEM apud KOESTLER, 1989, p. 384. 
13 DREYER, 1953, p. 42. 
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                  ( a )                                                             ( b ) 
 

Fig. 1.214

 

 - A anti-Terra revoluciona ao redor do fogo central uma vez por dia. A sua 
posição em relação à Terra e a sincronia de seu movimento com o da Terra impede a sua 
visibilidade a partir desta. Em ( a ), é noite na Terra; ( b) doze horas depois o Sol, 
deslocado de aproximadamente meio grau em relação à sua posição anterior (já que gira 
em torno do fogo central uma vez por ano), ilumina a Terra. Como a anti-Terra, neste 
período, também se deslocou de meia volta, ela continua não sendo visível para os 
moradores da Terra. 

 

                     
                     ( a )                                                          ( b ) 
 

Fig. 1.3 - Revolucionando ambos em torno do corpo central, em 24 horas, Terra e anti-
Terra, em movimentos síncronos, e ‘lado-a-lado’, tornam possível à anti-Terra ocultar o 
fogo central das partes não habitadas da Terra, evitando o super-aquecimento dessas 
regiões. Tal como na figura anterior, um intervalo de 12 horas separa as ilustrações ( a ) e   
( b ). 
 
Em qualquer dos casos, atribuindo à Terra um movimento circular, Filolau explica como o 

céu parece se mover em torno do globo terrestre. Contudo, a existência da anti-Terra parece ter 

                                                 
14 Adaptada de GOMPERZ THEODOR apud EVORA, 1988, p. 16. 
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sido concebida para completar em dez (número sagrado para os pitagóricos, já que 1+2+3+4=10) 
o número de corpos móveis no universo. As distâncias desses corpos ao ponto central são 
proporcionais ao seu grau de nobreza. A Terra, exceto pela anti-Terra, é o menos nobre dos 
corpos, enquanto a esfera das estrelas é o mais perfeito. Assim, “dez corpos divinos movem-se 
como em uma dança, o Céu e os cinco planetas, depois deles o Sol, embaixo dele a Lua, e 
embaixo da Lua a Terra e embaixo da Terra a anti-Terra; depois de todos eles vem o fogo, que é 
colocado como uma lareira ao redor do centro.”15

Por ter raízes conceituais profundamente ligadas à filosofia pitagórica, esse modelo, que 
pode ter pavimentado o caminho para a explicação do movimento celeste, via rotação da Terra 
em torno de seu eixo

 

16, não reuniu adeptos fora dessa escola. De fato, a adesão a um sistema que 
implicava na aceitação de um corpo central imóvel de cuja existência não havia nenhuma indi-
cação concreta, além da própria anti-Terra, de natureza pouco clara, exigia, de seu seguidor, um 
alto grau de fé.17

Essas concepções acabaram por se tornar insustentáveis para o espírito científico, tendo em 
vista que deslocamentos marítimos para regiões cada vez mais distantes não indicavam a 
ocorrência de nenhuma penumbra ou escuridão permanente (como a que seria causada pela anti-
Terra no modelo da Fig. 1.3) e nem tampouco qualquer ‘calor insuportável’ (esperado por aqueles 
que mantinham a crença de uma anti-Terra associada ao modelo da Fig. 1.2). 

 

Por sua forma simplificada e de fácil poder de assimilação entre o público leigo, es-
pecialmente, ganhou grande divulgação durante muitos séculos, como será visto, um modelo que 
apresentava a Terra, imóvel, como centro do universo, em torno da qual orbitavam, 
circularmente, os demais corpos celestes, incluindo a esfera das estrelas, que representava o limite 
do cosmos. 

É importante ressaltar que a ordem de afastamento dos planetas em relação à Terra foi 
concebida pelos antigos, basicamente, em função do tempo que cada planeta levava para retornar 
à mesma posição no céu. Entre aqueles que apresentavam maiores períodos estavam Saturno (por 
volta de 29 anos) e Júpiter (cerca de 12 anos). Assim, eles deviam estar mais próximos da esfera 
das estrelas do que os demais e, portanto, mais distantes da Terra. Marte vinha a seguir, 
demorando aproximadamente 2 anos para se deslocar periodicamente pelo zodíaco. A observação 
terrestre, contudo, apontava tanto para o Sol como para Mercúrio e Vênus o mesmo tempo médio 
de 1 ano para a revolução desses astros em torno da Terra, tornando polêmica a ordenação dos 
mesmos em função das suas respectivas distâncias a ela. A seqüência Terra - Lua - Mercúrio - 
Vênus - Sol - Marte - Júpiter - Saturno - esfera das estrelas foi, mais tarde, definitivamente consa-
grada por Ptolomeu (seção 1.6).  
                                                 
15 COHEN; DRABKIN apud EVORA, 1988, p. 17. 
16 Não se sabe, ao certo, quem primeiro sugeriu a rotação terrestre. Parece ter sido Hiketas (século V a.C.), um 
pitagórico de Siracusa. 
17 DREYER, 1953, p. 49. 
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Ocorre que em um modelo de órbitas concêntricas, com a Terra na posição central, vê-se 
apenas grosseiramente refletido o que realmente acontece no céu, já que ele não permite 
compreender os movimentos irregulares dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno 
na faixa do firmamento chamada Zodíaco. Esses corpos participam do giro diurno das estrelas 
para ocidente, mas apresentam movimentos próprios bastante peculiares entre as constelações 
(seção 1.4). Por isso, deu-se a designação de planetas ou ‘estrelas errantes’ a esses cinco pontos 
luminosos (e também ao Sol e a Lua). 

Por incorporar novos e significativos fatos do conhecimento à sua época, merece registro o 
sistema cosmológico desenvolvido por Heráclides de Pontos (375-310 a.C.), que estudou com 
Platão (428-347 a.C.). A Terra, nesse sistema, ocupa a posição central no universo girando em 
torno de um eixo que passa pelo seu centro. A sua rotação completa, uma vez por dia, explicava o 
movimento periódico das estrelas, que mantinham fixas as suas posições umas em relação às 
outras. Com o seu engenhoso modelo, Heráclides ofereceu uma ‘solução’ para a questão das 
variações periódicas no brilho de Vênus que evidenciavam movimentos alternados de 
aproximação e afastamento em relação à Terra. Não sendo possível o giro daquele planeta em 
torno da Terra, em uma órbita de raio constante, à semelhança da Lua, por exemplo, e como os 
movimentos de Vênus e Mercúrio pareciam estar intimamente vinculados ao Sol, considerou que 
o Sol orbitava em torno da Terra, uma vez por ano, com Vênus e Mercúrio girando em torno do 
Sol. Marte, Júpiter e Saturno, pela ordem, seguiam-se ao Sol, descrevendo órbitas circulares 
concêntricas à Terra (Fig. 1.4) – uma hipótese insustentável, como se viu, face aos movimentos 
irregulares desses planetas. 

 

  
Fig. 1.4 - O sistema de Heráclides. 

 
Entre todos os primeiros modelos que visam tornar inteligível o universo até então 

conhecido, aquele que mais impressiona, não apenas pela sua originalidade mas face à sua 
singularidade no contexto de idéias antagônicas em que emerge, é o estabelecido por Aristarco de 
Samos (∼ 310-230 a.C.).  
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Mesmo sob uma ciência dominada pela força do aristotelismo (seção 1.5), para Aristarco é 
o Sol, imóvel, o centro do mundo. Em torno dele giram, em órbitas circulares e uniformemente, a 
Terra (com a Lua revolucionando ao seu redor) e os demais planetas. As estrelas são fixas. Além 
da sua translação em torno do Sol, a Terra rotaciona com velocidade angular constante em torno 
de um eixo que passa pelo seu centro, completando uma volta em 24h. 

Essa ‘antecipação’ das linhas gerais (isto é, da estrutura básica) do sistema que Copérnico 
irá apresentar no século XV, como era de se esperar, não reuniu seguidores, pois, segundo 
Aristóteles, por ser o centro do universo o lugar natural da Terra (seção 2.1), é em torno dela que 
devem girar todos os corpos celestes. 

 
1.4 Os movimentos irregulares dos planetas e o dogma do movimento  circular 

uniforme  
Os movimentos irregulares de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno contra o fundo 

das ‘estrelas fixas’ constituía-se no grande quebra-cabeça que desafiava a compreensão dos 
filósofos, astrônomos e matemáticos ao tempo de Platão. Cada planeta movimenta-se, como um 
todo, de oeste para leste, entre as constelações do zodíaco, até completar um ciclo. Mas durante 
esse seu percurso há acelerações e desacelerações, paradas e inversões de sentido. Explicando 
melhor: seguindo-se o movimento de um planeta para leste, entre as estrelas, observa-se, depois 
de um certo tempo, que o seu deslocamento vai ficando cada vez mais lento, até que o planeta 
pára e inverte o sentido do movimento. A partir daí há uma rápida aceleração seguida de 
desaceleração e nova parada, com inversão de movimento. O deslocamento para oeste de um 
planeta é chamado de movimento retrógrado18

A Fig. 1.5 explicita o movimento retrógrado de um planeta, visto da Terra, em um re-
ferencial astronômico cuja disposição dos astros é, essencialmente, a mesma que a que lhe 
confere Aristarco – o sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico (seção 4.4). Na Fig. 1.7 da 
seção 1.6 encontra-se uma outra explicação para esse fenômeno, centrada no geocentrismo 
ptolomaico.  

.  

Influenciado pelas idéias de simetria e beleza do universo pitagórico, Platão é partidário da 
concepção de um mundo limitado por uma grande esfera na qual se acham ‘incrustadas’ as 
estrelas em posições fixas umas em relação às outras. Para além desta esfera não há matéria, não 
há espaço, não há nada. A Terra, imóvel, é o centro do universo. Por ela passa o eixo da esfera 
celeste que gira uniformemente de leste para oeste, causando os dias e as noites. Considerando os 
corpos celestes como entidades de natureza divina e eterna, tal como os pitagóricos, Platão 

                                                 
18 Os períodos durante os quais os planetas apresentam movimento retrógrados são consideravelmente menores do 
que aqueles nos quais os seus movimento são diretos, isto é, para leste. O movimento de Júpiter, por exemplo, que 
tem um período de 12 anos, é direto por cerca de 39 semanas e retrógrado por 17. Já Mercúrio, cujo período é de 88 
dias, apresenta movimentos retrógrados que duram cerca de 3 semanas, contra 13 ou 14 semanas de movimentos 
diretos. (Berry, 1961, p. 15) 
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postula que os movimentos irregulares dos planetas resultam de uma combinação de movimentos 
circulares uniformes, pois somente uma forma geométrica perfeita, como o círculo ou a esfera, 
pode estar associada às revoluções desses astros.  

 
 

 
 

Fig. 1.519

 

 - Admitindo o Sol como corpo central, as diferentes velocidades orbitais da 
Terra e dos demais planetas explicam porque um observador terrestre atribui inversões 
periódicas no sentido de seus movimentos. Conforme exemplifica a figura, considerando a 
Terra e um determinado planeta, quando a Terra está na posição 1 de sua órbita, o planeta, 
no ponto 1’ da sua trajetória em torno do Sol, é visto, a partir da Terra, contra o fundo 
estelar, como estando localizado em 1’’. Prosseguindo ambos os seus respectivos 
movimentos, geram-se os pares de pontos (2,2’), (3,3’), (4,4’) e assim sucessivamente, que 
levam o observador terrestre a situar o planeta em 2’’, 3’’, 4’’ etc. Como no diagrama em 
questão o período da Terra é menor do que o do planeta considerado, a Terra se ‘adianta’ 
em relação a ele, o que resulta em uma aparente inversão no sentido do movimento do 
planeta, pouco depois de 3’’, e uma nova retomada de seu movimento direto, logo em se-
guida, para leste, a partir de 4’’. Essa é a explicação para os movimentos retrógrados de 
Marte, Júpiter e Saturno. No caso de Mercúrio e Vênus a situação é análoga, só que são 
estes planetas que ‘ultrapassam’ a Terra, por possuírem maior velocidade orbital do que 
ela. 

Platão não é um matemático, é um filósofo de expressão ímpar na história do co-
nhecimento, que concebe a ordem no universo em termos geométricos, matemáticos. O problema 
que propõe aos estudiosos, particularmente aos matemáticos, –  “encontrar quais são os 
movimentos circulares uniformes e ordenados a partir do quais se pode deduzir o movimento dos 
planetas” –  determina os rumos da astronomia teórica até o século XVII, quando, finalmente, 
                                                 
19 Adaptada de BLANPIED, 1969, p. 58. 
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Kepler rompe com o dogma do movimento circular associando órbitas elípticas ao movimento 
planetário. 

 Eudoxo (408-355 a.C.), discípulo de Platão e excepcional matemático, seguindo o 
programa definido por seu mestre para a astronomia, elaborou um complexo sistema explicativo 
para o movimento do Sol, da Lua e dos planetas ao redor da Terra, estacionária. Segundo ele, o 
movimento de cada astro está associado à rotação simultânea de um conjunto de esferas concên-
tricas à Terra, onde cada uma gira, uniformemente, sobre um eixo preso à esfera seguinte (Fig. 
1.6). Combinando, adequadamente, o número e tamanho dessas esferas com as direções dos eixos 
de rotação e as correspondentes velocidades angulares, buscava descrever a trajetória de qualquer 
astro no céu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1.6 - O sistema de esferas homocêntricas de Eudoxo, para fins iltustrativos. A esfera 
C, em cujo equador se encontra o astro cuja trajetória se deseja reproduzir, gira com ve-
locidade angular constante em torno do eixo C'C'', o qual se encontra fixo à esfera B. A 
esfera B gira com velocidade angular constante em torno do eixo B'B'' que está preso à 
esfera A que, por sua vez, gira com velocidade angular constante em relação ao eixo A'A''. 
O movimento concatenado dessas esferas simula o movimento resultante do astro no céu. 

 
Foram vinte e sete as esferas móveis de Eudoxo: três para o Sol, três para a Lua, quatro 

para cada planeta e mais a esfera das estrelas fixas, que engloba todo o conjunto. Com esse 
sistema, ele foi o primeiro a formular, matematicamente, uma explicação convincente para a 
irregularidade do movimento planetário. O modelo apresentou resultados muito bons para 
Saturno, Júpiter e Mercúrio, bons para a Lua, apenas médios para Sol e Vênus e péssimos para 
Marte20

                                                 
20 MARTINS in COPÉRNICO, 1990, p. 48.  

. Contudo, “Eudoxo não fez qualquer tentativa para conectar uns com os outros os 
movimentos dos vários grupos de esferas. Assim, é provável que considerasse esse seu sistema 
apenas uma construção geométrica conveniente para computar a trajetória aparente dos 
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planetas.”21

 

 Calipo, que estudou com Eudoxo, refinou o modelo de seu mestre, acrescentando-lhe 
mais sete esferas. 

1.5 O universo aristotélico 
 

Das esferas matemáticas de Eudoxo e Calipo chega-se a Aristóteles e suas esferas 
materiais. Mas quem é Aristóteles?  

Aristóteles de Estagira (384-322 a.C.) é apontado por historiadores da ciência como uma 
das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Contribuiu com trabalhos em várias áreas do 
conhecimento, como a Biologia, Astronomia, Física, Filosofia, Teologia, Política e outras. Foi, 
por séculos,  considerado o “Mestre daqueles que sabem”. “Se alguém desejava saber, a maneira 
de o conseguir era ler os textos de Aristóteles com cuidado, estudar comentários sobre Aristóteles 
para compreender o seu significado em passagens difíceis, e explorar questões que tinham sido 
levantadas e debatidas a partir dos livros de Aristóteles.”22

Aristóteles foi um atento observador da natureza. À luz de suas convicções teóricas, as 
suas constatações sobre o que via ocorrer na Terra e no firmamento levaram-no a fazer afirma-
ções sobre a natureza das coisas e a formular um modelo do universo. 

 A educação, na universidade, foi 
moldada sob essas normas, desde o seu começo, no século XIII. 

Na Terra, Aristóteles encontrava um mundo em constante mudança: as alterações no clima 
promoviam variações drásticas em suas paisagens; o progresso e a decadência na vida dos povos 
eram períodos que se podiam observar com freqüência; o nascimento, desenvolvimento e 
posterior morte dos seres humanos, dos vegetais e dos animais exemplificavam algumas dessas 
mudanças. Estas e tantas outras coisas fizeram com que Aristóteles associasse a Terra a um 
mundo imperfeito, corruptível, sujeito a contínuas e profundas modificações. 

Toda e qualquer mudança, para Aristóteles, resulta de um propósito intrínseco ou 
predeterminado que as coisas têm para se comportar da maneira como se comportam. Assim, um 
menino cresce porque é da sua natureza se transformar em um homem; uma semente se 
desenvolve e se transforma em uma planta porque assim é da sua natureza. Da mesma forma, uma 
pedra cai porque há nela um propósito intrínseco em se dirigir para o centro do universo, que é o 
seu lugar natural. O termo mudança, para Aristóteles, insere-se dentro de um contexto bastante 
amplo, significando, tanto mudança por crescimento (com a passagem do tempo), como mudança 
por locomoção (mudança de lugar em relação ao tempo), e também alterações verificadas na 
natureza, em geral. 

Quando, por outro lado, Aristóteles se voltava para o céu via a perfeição. Exceto pelos 
movimentos dos astros, não havia qualquer espécie de mudança no firmamento. Tudo parecia 
harmonioso e igual para sempre: a mesma Lua, o mesmo Sol, os mesmos planetas, as mesmas 
                                                 
21 DREYER, 1953, p. 91. 
22 DRAKE, 1981, p. 25. 
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estrelas. 
O mundo dos céus e o mundo da Terra eram diferentes e, portanto, deveriam apresentar 

constituições físicas diferentes. Isso ainda era reforçado pelo fato de que a Terra parecia ocupar 
um lugar de destaque nesse cenário, a julgar-se pela constatação de que todos os corpos celestes 
pareciam girar ao seu redor. A própria imobilidade da Terra podia ser ‘comprovada’ por um fato 
bastante corriqueiro: lançando-se um objeto para cima, este retornava, rigorosamente, ao mesmo 
lugar de onde partira. Se, por outro lado, a Terra estivesse em movimento (de rotação, ou de 
translação, ou de ambos, simultaneamente) isto, de acordo com o pensamento da época, não 
deveria acontecer porque, enquanto o objeto estivesse no ar, a Terra se deslocaria e, dessa forma, 
o objeto cairia em um ponto afastado em relação àquele do lançamento. 

Esses fatos fizeram com que Aristóteles, ao organizar o seu sistema filosófico natural, 
retomasse a concepção de Empédocles segundo a qual a terra, a água, o ar e o fogo se combi-
nariam entre si para formar todas as coisas. Ele, no entanto, colocou a restrição de que esses ele-
mentos constituiriam apenas as coisas da Terra. Os corpos celestes eram compostos, 
exclusivamente, de uma quinta substância, o éter, um elemento puro, inalterável, transparente e 
sem peso, que contrastava com os encontrados na Terra, que estão sujeitos a mudanças e que, 
portanto, são corruptíveis. Com isso Aristóteles explicava a decadência das coisas, o nascimento 
e a morte dos animais e vegetais etc. na Terra, e a permanência dos objetos celestes. 

O universo de Aristóteles é finito e esférico. Tem a Terra, imóvel, como centro, e a região 
onde se encontram as estrelas como seu limite. Para além da esfera das estrelas não existe nada. 
“Na ciência de Aristóteles, matéria e espaço andam juntos... e devem terminar juntos; não é 
preciso construir uma parede para limitar o universo e a seguir ficar se interrogando sobre o que 
limita esta parede”23. Conforme ele menciona, em uma das passagens de seu livro Dos céus, “Não 
há qualquer massa ou corpo para além do céu. O mundo, no seu todo, é constituído pela soma 
total da matéria disponível (...).”24

Com Aristóteles, chega a 55 o número de esferas necessárias para descrever o mundo fí-
sico. Valendo-se dos períodos aparentes de revolução da Lua, do Sol e dos planetas em torno da 
Terra, classificou-os de acordo com a seguinte ordem crescente de afastamento a partir desta: 
Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Devido à maior proximidade com a Terra, a 
Lua era o único corpo celeste no qual se podia detectar alguma imperfeição, conforme se podia 
constatar pela sua aparência manchada. Isso, contudo, não representava nada de mais grave 
porque, afinal, ela se constituía “numa espécie de marco divisório entre a região terrestre da mu-
dança (corruptibilidade) e a região celeste da permanência e da incorruptibilidade.”

 

25

                                                 
23 KUHN, 1990, p. 100. 

 Para Aristó-
teles, só podiam ocorrer mudanças no céu em regiões circunvizinhas à Terra. Assim, não conside-

24 Id, p. 100. 
25 COHEN, 1988, p. 33. 
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rava os cometas como astros, mas como evaporações que tinham origem na Terra e que, ascen-
dendo à alta atmosfera, inflamavam-se. 

De acordo com Aristóteles, não há, em nenhum ponto do universo, o vácuo, isto é, 
ausência de matéria. As esferas associadas aos movimentos dos astros são esferas materiais, cons-
tituídas de éter. Sete dessas esferas contêm o Sol, a Lua e os cinco planetas, que são condensações 
locais do éter que ‘preenche’ toda a região celeste. As demais fornecem as ligações mecânicas 
necessárias para a reprodução dos movimentos observados.   

A esfera das estrelas é movida uniformemente por um motor divino. Por atrito, o movimento dessa esfera 

se transmite às outras, o que mantém a Lua, o Sol e os planetas em movimento ... O atrito gerado pelo 

movimento relativo das esferas aquece os corpos celestes, o que explica tanto o seu brilho como o calor 

que irradiam.26

  

É importante observar que, com suas esferas materiais, Aristóteles pretendia estabelecer 
um modelo que tivesse realidade física, ao contrário de Eudoxo e Calipo que se limitaram a 
construir dispositivos puramente geométricos para o céu. As esferas aristotélicas, no entanto, 
mesmo possibilitando um sem-número de combinações de movimentos circulares envolvendo 
cada planeta, restringiam o movimento desses astros a distâncias fixas em relação à Terra, não 
sendo possível, por esse motivo, conciliar o modelo com as flutuações nos brilhos dos planetas. 

 
1.6 O sistema de Ptolomeu 

 
Até Aristóteles, os modelos que visavam representar os movimentos do Sol, da Lua e dos 

planetas alicerçavam-se, basicamente, sobre observações esparsas e irregulares desses astros e 
não é difícil entender as suas limitações. A geração de novos dados observacionais, conjugada 
com uma astronomia essencialmente matemática, acabou propiciando condições para a 
elaboração de um novo sistema astronômico que dominou, até Copérnico (século XV), a 
descrição do céu. Esse sistema começou a ser desenvolvido por Apolônio de Perga (230 a. C.), foi 
aperfeiçoado por Hiparco de Nicéia (130 a. C.), no século seguinte, e estruturado em sua forma 
final por Claudio Ptolomeu (∼100 - 170 a. D.), que viveu na cidade de Alexandria. 

A Sintaxis Mathematica, o Almagesto, como ficou conhecido, é um tratado matemático no 
qual Ptolomeu apresenta uma teoria completa, coerente e com amplo poder preditivo, sobre o 
movimento da Lua, do Sol e dos planetas.27

 

 A sua astronomia é compatível com a doutrina aristo-
télica de uma Terra imóvel e referencial para todos os movimentos. O céu, esférico, gira diurna-
mente de leste a oeste para um observador no equador terrestre. A regularidade com que, dia após 
dia, aparecem e desaparecem as estrelas, que não mudam de posição umas em relação às outras, 
atesta isso. 

                                                 
26 LUCIE, 1977, p. 43. 
27 PÉREZ SEDEÑO in PTOLOMEO, 1987, p. 15. 
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Fig. 1.7- Ptolomeu com uma esfera armilar. Imagem de Joos van Gent, no Palácio Ducal da 
cidade italiana de Urbino. 
 
No sistema ptolomaico, as estrelas se encontram distribuídas sobre uma superfície esférica 

concêntrica à Terra. A esse respeito, vale registrar as palavras de Geminos que, no século I a.C, 
escreve:  

 

No alto, existe a esfera que é chamada a esfera das [estrelas] fixas, sobre a qual se encontra a 

representação de todas as constelações. Resguardemo-nos de supor que todas as estrelas estão situadas 

sobre a mesma superfície: umas são mais elevadas, outras mais baixas (mais próximas da Terra); mas, 

como a vista só atinge certa distância, a diferença de altura se torna imperceptível.26  
Mesmo havendo algumas divergências quanto ao fato de as estrelas estarem ou não a uma 

mesma distância da Terra, o que, afinal, nem é tão importante assim, como ressalta o próprio 
Geminos, é a concepção amplamente aceita de que as estrelas estão sobre uma mesma superfície 
ou no ‘interior’ de uma casca esférica de espessura muito pequena que Ptolomeu incorpora ao 
sistema que elabora. 

A esfericidade da Terra é outro pressuposto fundamental. Inúmeros fatos a corroboram, 
como, por exemplo, a sombra projetada pela Terra na Lua durante os eclipses e a constatação de 
que o Sol, a Lua e as estrelas se põem, primeiro, para observadores situados mais a leste e depois 
para aqueles mais a oeste (se a Terra tivesse uma configuração plana, todos os astros 
desapareceriam no horizonte de uma só vez, independentemente da posição do observador). Por 
outro lado, as dimensões dessa esfera não se configuram como muito grandes, pois através da ob-
servação constata-se que algumas estrelas visíveis para observadores mais ao norte deixam de ser 
observadas por viajantes que se deslocam para o sul. 

A fim de explicar, entre outras coisas, as diferentes estações do ano, as fases da Lua, o 
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movimento retrógrado dos planetas e suas variações de brilho e diferentes períodos o sistema 
ptolomaico inclui inúmeros artifícios geométricos, entre os quais o epiciclo-deferente, o ex-
cêntrico e o equante. 

Através do epiciclo-deferente, podia-se entender o movimento retrógrado de um planeta. 
De acordo com este modelo, em sua forma mais simplificada, um planeta desloca-se com 
velocidade angular constante em uma circunferência denominada epiciclo, cujo centro orbita em 
torno da Terra, com velocidade angular também constante, em uma circunferência maior denomi-
nada deferente (Fig. 1.8). Tomando por base essa estrutura inicial, procedia-se ao ajuste dos raios 
do epiciclo e do deferente e das velocidades de rotação do planeta e do epiciclo, visando a 
concordância do modelo com as observações do planeta a partir da Terra, estacionária. Novos 
epiciclos, adicionados aos já existentes, terminavam por garantir a consecução deste objetivo. 

  
 

                                      Epiciclo 
 

               D·     · P               
 

    T · 
 
 
                  Deferente   
     ( a )                                                                            ( b ) 
 

Fig. 1.8 - O sistema epiciclo-deferente28

 

. (a) Em relação ao centro do epiciclo, D, o planeta, 
P, executa um movimento circular uniforme. (b) O movimento do planeta, visto a partir da 
Terra, T, apresenta diversos loopings que estão asssociados a seu movimento retrógrado. 
As ‘paradas’ e subseqüentes inversões de sentido do planeta ocorrem quando as 
velocidades de rotação de P e D são iguais e opostas. 

O excêntrico explicava as variações de velocidade do Sol em relação à Terra. De acordo 
com este modelo, o Sol orbita com velocidade angular constante em torno de um ponto que não 
coincide com o centro da Terra. Em decorrência disso, a sua velocidade angular é variável para 
um observador terrestre (Fig. 1.9). A distância entre o centro da Terra e o centro do excêntrico é 
denominada excentricidade. 

 

                                                 
28 Extraído de EVORA, 1988, p. 44-45. 
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Fig. 1.9 - O modelo excêntrico. Em movimento uniforme em torno de C, o ângulo descrito 
pelo Sol em seu deslocamento de 1S  a 2S , e de 3S  a 4S , durante um intervalo t∆ , é θ   
para um observador em C e, respectivamente, igual a 1α  e 2α  para um observador na 
Terra. Como θα <1  e θα >2 , isto implica que ttt 2211         αωθωαω =<=<= . 

Assim, o Sol se movimenta mais rápido no perigeu (ponto mais próximo da Terra) P, do 
que no apogeu (ponto mais afastado da Terra) A. 
 
O modelo epiciclo-deferente pode, também, descrever as variações de velocidade do Sol 

em sua órbita. De fato, o epiciclo-deferente, em sua forma mais simples, e o excêntrico são 
equivalentes, isto é, conduzem rigorosamente ao mesmo movimento resultante para o Sol (Fig. 
1.10) quando são iguais o raio do epiciclo e a excentricidade (o mesmo ocorrendo em relação aos 
diâmetros do deferente e do excêntrico) e os períodos de revolução do movimento do Sol em 
torno do centro do epiciclo e do centro do epiciclo em torno da Terra. Como o movimento do Sol 
é sempre ‘direto’, não apresentando inversões de sentido, epiciclo e deferente revolucionam em 
sentidos opostos. 

 
        S                                          S                                                    S                                                             

      D                                                                                                                D 
                                      • C                                                         • C 

                       • T                                          • T                                                 • T 
 
 
  

 ( a )                                       ( b )                                               ( c )                                         
 

Fig. 1.10 - O epiciclo-deferente ( a ) e o excêntrico ( b ) são equivalentes para a descrição 
do movimento orbital do Sol ( c ) quando, além de serem idênticos os raios do deferente, 
TD e do excêntrico, CS, forem também iguais os comprimentos DS e TC, bem como os 
perídos de revolução de S em torno de D e de D ao redor de T, movimentos estes que se 
processam, respectivamente, no sentido horário e anti-horário. 
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O equante se constitui em um outro importante dispositivo empregado por Ptolomeu para 

reconciliar a teoria dos epiciclos com os dados observacionais. Neste arranjo geométrico (Fig. 
1.11), o centro do epiciclo de um planeta não se desloca com velocidade angular constante nem 
em relação ao centro de seu deferente, que não coincide com o centro da Terra, nem em relação à 
Terra. O movimento uniforme somente ocorre para um ponto próximo a estes dois últimos, de-
nominado equante.  

  
Fig. 1.11 - O equante29

 

. A trajetória irregular de um planeta, P, vista da Terra, T, contra o 
fundo das estrelas é descrita pela linha pontilhada. Nesse sistema, à medida que o planeta 
se movimenta, o segmento CQ, determinado pelo centro do epiciclo, C, e pelo centro do 
equante, Q, descreve ângulos iguais em intervalos de tempos iguais. 

1.7 Astronomia matemática versus astronomia física  
Os diferentes sistemas cosmológicos e artifícios matemáticos apresentados nas seções 

anteriores, vistos aos olhos da ciência de hoje, colocam em discussão uma interessante questão de 
cunho epistemológico. 

De acordo com Aristóteles, a física, ou filosofia natural, tem o seu escopo de atuação bem 
definido: ela objetiva o estudo do mundo material, ou seja, dos processos de mudança inerentes à 
matéria situada na região sublunar, sujeita à geração e corrupção, de acordo com a sua natureza. 

No que diz respeito à astronomia, uma outra importante vertente do conhecimento teórico, 
“a elaboração de constructos puramente computacionais, que visavam efetuar predições corretas”, 
ou “o desenvolvimento de cosmologias que se propunham a descrever e explicar o mundo tal 
como de fato ele é”, caracterizava dois diferentes programas de investigação, duas concepções 

                                                 
29 Extraído de CROMBIE, 1987, p. 84. 
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filosóficas distintas sobre o status cognitivo de uma teoria científica, das quais Platão e 
Aristóteles são seus artífices30

O programa astronômico de Platão deu origem à astronomia matemática. Seus adeptos não 
questionavam a veracidade ou a falsidade de uma teoria, mas sim a sua utilidade, em termos 
descritivos e preditivos. Não há qualquer compromisso dos elementos constituintes da teoria com 
a materialidade do mundo físico. Em poucas palavras, as teorias assim construídas são 
matemáticas e não físicas. Os defensores dessa tese são os instrumentalistas. As esferas de Eu-
doxo, os excêntricos, os epiciclos e todo o instrumental da astronomia ptolomaica exemplificam 
essa corrente de pensamento. 

. 

A cosmologia aristotélica lançou as raízes da astronomia física. As entidades postuladas 
pelas teorias desenvolvidas segundo esta linha de pensamento não são meros instrumentos de 
cálculo, elas possuem realidade física, como as esferas celestes de Aristóteles, daí a designação de 
realistas a seus seguidores. 

Instrumentalistas e realistas, apesar de suas divergências metodológicas, centram no 
movimento circular uniforme as hipóteses e os modelos que desenvolvem no intuito de 
reproduzir as trajetórias observadas dos astros no céu. 

Para os instrumentalistas, hipóteses bem distintas, que geram resultados idênticos, são 
igualmente válidas para a descrição de um mesmo fenômeno. Salvar as aparências, é o que eles 
visam com suas hipóteses. Nesse sentido, é vista com naturalidade, dentro do que se está 
chamando de astronomia matemática, a equivalência dos modelos excêntrico e epiciclo-deferente 
no que concerne à descrição das variações de velocidade do Sol em sua órbita (seção 1.6). 

Adrasto de Aphrodisia provou que a hipótese do excêntrico era uma conseqüência da 
hipótese do epiciclo-deferente. Theon de Smyrna, em sua Astronomia, demonstrou o inverso. De 
acordo com Theon, este fato revela que é impossível, ao astrônomo, descobrir a hipótese 
verdadeira, aquela que está de acordo com a natureza das coisas. Assim,  

 

(...) qualquer que seja a hipótese mantida, as aparências serão salvas; é por isso que se pode considerar 

como vãs as discussões dos matemáticos, alguns dos quais dizem que os planetas só são transportados por 

círculos excêntricos, enquanto outros pretendem que eles sejam levados por epiciclos, e outros ainda que 

eles se movam em torno do mesmo centro que as esferas fixas.31

  

Por outro lado, o universo esférico, as esferas celestes sólidas em movimento circular 
uniforme em torno do centro do mundo e a posição privilegiada da Terra, imóvel, nesse ponto  
central são condições que Aristóteles impõe a qualquer hipótese,   

(...) não porque elas lhe pareçam indispensáveis para salvar as aparências que os observadores constatam, 

mas porque elas são exigidas, segundo ele, pela perfeição da essência de que os céus são formados e pela 

                                                 
30 PÉREZ SEDEÑO in PTOLOMEO, 1987, p. 15. 
31 THEON in DUHEM, 1984, p. 10.  
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natureza do movimento circular. Enquanto Eudoxo e Calipo controlam suas hipóteses examinando se elas 

salvam as aparências, Aristóteles dirige a escolha dessas hipóteses por proposições justificadas por 

especulações sobre a natureza dos corpos.32

    

O método que Aristóteles defende é, sem dúvida, o do físico, ou melhor, o da astronomia 
física, para não entrar em conflito com a dicotomia por ele estabelecida sobre os mundos celeste e 
terrestre. 

Adrasto e Theon se situam entre os realistas, pois consideram que a escolha de uma 
hipótese astronômica deve estar de acordo com a natureza das coisas. Mas eles não comungam 
dos mesmos ‘princípios físicos’ seguidos por Aristóteles. Ambos, por exemplo, atribuem materia-
lidade física ao mecanismo do epiciclo, que Aristóteles rejeita. Segundo Theon, em sua Astrono-
mia,   

Adrasto de Aphrodisia atribui a cada astro errante um orbe contido entre duas superfícies esféricas 

concêntricas ao Universo. No interior desse orbe encontra-se uma esfera cheia que ocupa toda a sua 

espessura. O astro, enfim, está encaixado nesta esfera cheia. O orbe arrasta esta esfera na rotação que 

efetua em torno do centro do Mundo, enquanto a esfera cheia gira sobre si mesma. Por esse mecanismo, o 

planeta descreve um epiciclo cujo centro percorre um círculo concêntrico ao Mundo.33

  

Para esses dois astrônomos,   
(...) o que está de acordo com a natureza, é que certas linhas circulares ou helicoidais não sejam descritas 

pelos próprios astros movendo-se por si mesmos em sentido contrário ao do movimento do Universo; e 

também que não existam círculos que giram em torno de seus centros particulares arrastando os astros 

que lhes estão invariavelmente ligados... Como poderia ocorrer, de fato, que tais corpos fossem ligados a 

círculos imateriais?34

   

Essa é a compreensão que têm da realidade da natureza e dos modelos que visam o seu 
entendimento – um astro não pode se mover por si mesmo através do céu. Ele necessita de um 
mecanismo condutor, fisicamente possível. 

Com o sistema de Ptolomeu, a astronomia matemática estabelece domínios quase 
absolutos até Copérnico. O movimento circular uniforme, presente na rotação de esferas homo-
cêntricas, nos epiciclos, nos excêntricos, em esferas que giram articuladamente sem ter um centro 
em comum etc., é a chave para a combinação de movimentos que levam a um bom termo teoria e 
observação, isto é, que conseguem salvar os fenômenos, salvar as aparências. Cabe, contudo, ao 
astrônomo “resguardar-se contra a crença de que suas hipóteses representam os movimentos reais 
dos astros.”35

                                                 
32 DUHEM, 1984, p. 8. 

 

33 DUHEM, 1984, p. 14. 
34 MARTIN in DUHEM, 1984, p.14. 
35 DUHEM, 1984, p. 21. 



                                                                                                  Força e movimento: de Thales a Galileu 
 

 31 

Os rumos que a astronomia toma sob essa filosofia contribuem, curiosa e decisivamente, 
para realçar a dicotomia entre o céu e a Terra, tão acentuadamente enfatizada na filosofia 
aristotélica. 
 

  
Fig. 1.12 - O modelo geocêntrico de Ptolomeu no Atlas de Andréas Cellarius (1708). 
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2.1 Introdução  
É pouca a ênfase atribuída por livros de texto do ensino médio brasileiro (e mesmo 

universitários) a aspectos históricos da relação entre força e movimento1

Como ressalta o historiador da ciência Alexandre Koyré (1892-1964):  

. A física aristotélica, por 
exemplo, é apresentada, em geral, de forma incipiente e amplamente descontextualizada nos 
materiais instrucionais. Com isso, mostra-se pouco atrativa e mesmo desprovida de sentido para o 
leitor que, não compreendendo os seus fundamentos básicos, vê com desconfiança e 
incredulidade algumas idéias aparentemente superficiais e ingênuas, aos olhos de hoje, 
aparecerem como elementos essenciais de uma teoria científica. 

 
A física de Aristóteles não é um amontoado de incoerências mas, pelo contrário, é uma teoria científica, 

altamente elaborada e perfeitamente coerente, que não só possui uma base filosófica muito profunda como 

está de acordo muito mais do que a de Galileu com o senso comum e a experiência quotidiana.2
  

A descaracterização do referencial aristotélico nos textos didáticos acaba inibindo qualquer 
relacionamento entre esse referencial e o senso comum do aluno, deixando à margem do processo 
educativo um importante resultado da pesquisa educacional: o fato de que, para estudantes de 
qualquer nível de escolaridade, não pode haver movimento sem força e que força e velocidade 
são proporcionais. 

Contudo, há muito mais a se explorar em Aristóteles do que apenas a sua tão divulgada 
idéia de que deve haver compulsoriamente um agente motor atuando sobre um corpo para a 
manutenção de seu movimento. O meio, também, e não apenas a força motora, desempenha um 
papel de destaque na dinâmica aristotélica. O vácuo, para Aristóteles, não existe, assim como não 
existe movimento sem resistência. Para rejeitar o movimento no vazio, Aristóteles, curiosamente, 
acaba utilizando como argumento o que, a partir do século XVII, seria conhecido como o 
princípio da inércia. Segundo suas próprias palavras: “[Deste modo] ninguém poderá dizer por 
que uma coisa uma vez colocada em movimento deveria parar aqui ou ali? Assim, uma coisa 
estará ou em repouso ou movendo-se ad infinitum a menos que algo mais forte se lhe oponha 
como obstáculo”3

Nas próximas seções discute-se as idéias de Aristóteles sobre o movimento dos corpos 
como parte integrante e indissociável de sua filosofia natural. Além do seu valor didático junto a 
certas idéias intuitivas do estudante sobre o relacionamento entre força e movimento, a física 
aristotélica se apresenta como um referencial indispensável para a compreensão da física 
medieval e da revolução na mecânica, ocorrida no século XVII. 

. Aristóteles, de fato, não pode aceitar esse princípio porque um movimento 
infinito implicaria em um universo sem limites, o que era inconcebível para ele.  

                                                 
1 PEDUZZI, 1992. 
2 KOYRÉ, 1982, p. 185. 
3 FRANKLIN, 1976. 
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2.2 Aristóteles e os movimentos naturais  
No campo da mecânica, as considerações de Aristóteles sobre o movimento dos corpos 

foram objeto de extensos estudos e debates, notadamente no período que vai do final do século 
XII até Galileu. A sua concepção de movimento, e em particular o de um movimento natural, é 
parte fundamental da sua cosmologia. Ela se relaciona com a forma pela qual imaginava estar 
constituída a matéria e com a idéia de que os elementos terra, água, ar e fogo possuíam lugares 
definidos no universo físico. 

O lugar natural da terra e da água (por serem ‘pesados’) é embaixo. Assim, eles tendem a se 
mover para baixo. Por ser mais leve (menos densa) que a terra, o lugar natural da água é sobre a 
terra. 

O lugar natural do fogo e do ar (por serem ‘leves’) é em cima. Por isso eles tendem a se 
mover para cima. Por ser mais leve que o ar, o fogo procura o seu lugar natural, que é acima do 
ar. 

 
 
 Primeiro Motor 
 Esfera das estrelas fixas 
 Esferas planetárias 
 Fogo 
 Ar 
 Água 
 Terra 
 

 
Fig. 2.1 - Um esboço geral do universo aristotélico. As camadas concêntricas dos elementos 
terra, água, ar e fogo, nessa ordem, constituem a região sub-lunar. Seguem-se as esferas 
planetárias e a esfera das estrelas fixas, situadas na região celeste. A esfera das estrelas é 
movida pelo Primum Mobile (Primeiro Motor), de origem divina. 

 
Idealmente, isto é, livre de perturbações, esses quatro elementos seriam encontrados em sua 

forma pura dispostos em camadas concêntricas, tendo como centro o centro da Terra (Fig. 2.1). 
Isso, contudo, não acontece, porque a região terrestre é perturbada pelo movimento da esfera da 
Lua, “que  empurra constantemente camadas de fogo para baixo estabelecendo correntes que 
impelem e misturam os elementos em todo o mundo sublunar”4

                                                 
4 KUHN, 1990, p. 104. 

. Dessa forma, a água dos rios, 
por exemplo, é constituída principalmente do elemento água, mas também apresenta pequenas 
quantidades de terra, ar e fogo: a água contém terra porque aparecem resíduos da mesma no fundo 
de um recipiente com água; contém ar porque os seres vivos marinhos respiram; contém fogo 
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porque, quando aquecida, ela tende a subir (dilata-se). Ao ferver, a percentagem do elemento fogo 
existente na água aumenta muito e a mistura ‘sobe’, como vapor. Analogamente, a terra sobre a 
qual Aristóteles se refere não é aquela que se pode pegar com as mãos, mas sim “uma substância 
mais refinada e sublime, liberta das misturas e impurezas que caracterizam a terra vulgar”5

 Segundo Aristóteles, as diferentes substâncias e objetos do mundo terrestre se originam de 
distintas combinações dos elementos terra, água, ar e fogo. Um corpo será mais leve ou mais 
pesado de acordo com o percentual em que nele figuram cada um desses quatro elementos. 

. 

Dentro dessa concepção de lugar natural e da constituição da matéria pode-se, então, 
entender porque uma pedra cai quando solta de uma certa altura. Por ser uma pedra constituída 
basicamente do elemento terra, ela cai porque deve retornar ao centro do universo, seu lugar 
natural. O movimento da pedra em direção ao solo é um movimento natural e, por isso, não pre-
cisa ser objeto de uma discussão mais aprofundada. A propósito, para Aristóteles, se duas pedras, 
uma pesada e outra leve, são soltas de uma mesma altura, a pedra mais pesada atinge o solo pri-
meiro. Isso acontece porque a pedra mais pesada possui mais ‘terra’ do que a pedra mais leve. 
Assim, a pedra mais pesada tem uma tendência maior para alcançar mais depressa a sua posição 
natural. 

De modo análogo, a fumaça, por ser leve, sobe para ocupar o seu lugar natural, que é ‘em 
cima’. O movimento de subida da fumaça é também um movimento natural. 

Movimentos naturais (como o da pedra e da fumaça), isto é, movimentos ‘para baixo’ de 
corpos pesados ou movimentos ‘para cima’ de substâncias leves, resultam de um propósito intrín-
seco que as coisas têm para buscar o seu lugar natural. 

O Sol, a Lua, os planetas e as estrelas também apresentam movimentos naturais que, no 
entanto, são distintos dos movimentos naturais retilíneos terrestres, que têm um início e um fim, 
como qualquer fenômeno na Terra. Os corpos celestes estão em constante movimento natural em 
seu lugar próprio. O movimento circular perpétuo que executam é compatível com a sua natureza 
– são feitos de éter – e com a idéia de um universo finito. 

A diferença entre os movimentos naturais terrestre e celeste explicita dois tipos de 
realidades físicas diferentes. Uma é a que existe na Terra, imperfeita, onde tudo muda e decai e 
nada é o mesmo para sempre. A outra é a que envolve o mundo dos céus, onde tudo é perfeito e 
incorruptível. 

O universo imaginado por Aristóteles tem uma estrutura logicamente ordenada. Nele   
as coisas estão (ou devem estar) distribuídas e dispostas de uma maneira bem determinada; estar aqui ou 

ali não lhes é indiferente, mas, ao invés, cada coisa possui, no universo, um lugar próprio conforme a sua 

natureza. (É só no seu lugar que se completa e se realiza um ser, e é por isso que ele tende para lá chegar). 

Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar; a noção de lugar natural traduz esta exigência teórica 

                                                 
5 BUTTERFIELD, 1992, p. 129. 
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da física aristotélica.6
  

A busca de um corpo a seu lugar natural implica, portanto, um processo de mudança que 
tem por finalidade a preservação da ordem em um universo hierarquicamente estruturado. De 
acordo com essa concepção, o repouso de um corpo no seu lugar próprio não necessita de maiores 
explicações. “É a sua própria natureza que o explica, que explica, por exemplo, o repouso da 
Terra no centro do mundo.”7

Na cosmologia aristotélica, as noções de movimento natural e de  lugar natural trazem 
consigo a exigência de um universo finito em extensão. Isso ocorre porque um universo infinito 
não tem centro. E se não há um ponto central com concentração do elemento terra não pode haver 
qualquer movimento natural para cima ou para baixo, porque o conceito de lugar natural em um 
universo infinito não tem sentido, já que todos os pontos em um universo sem limites são 
igualmente equivalentes. 

 O movimento, e não o repouso, é o objeto das atenções de 
Aristóteles. 

 

 
 

Fig. 2.2 - “Aristóteles”. Nesta tela, o pintor espanhol Jusepe de Ribera (1591-1652) retrata o 
sábio de Estagira como um homem comum, em vestes rudes, envolto em um profundo 
pensamento. 

 
                                                 
6 KOYRÉ, 1986, p. 22-23. 
7 Id, p. 24. 
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Fig. 2.3 - “Aristóteles contemplando o busto de Homero” (1653). A tela em que Rembrandt 
mostra Aristóteles admirando o busto do lendário poeta grego, autor da Ilíada e da Odisséia, 
exibe o filósofo vestido como um nobre. 

 
2.3 A ‘lei de força’ de Aristóteles 

 
Além dos movimentos naturais, existe uma infinidade de outros movimentos, como o de 

uma caixa que é empurrada ou o de um projétil que é lançado, que são denominados de mo-
vimentos violentos ou forçados (por não serem naturais). 

Acerca do movimento, em geral, Aristóteles conclui que ele só é possível quando, ne-
cessariamente, está associado àquele que se move uma força8

                                                 
8 O estudante deve ter claro, aqui, para não ser induzido ao erro, que Aristóteles não tinha uma conceituação de força 
no sentido mais moderno desse termo. Ele, na verdade, falava em motor ou em causa do movimento. A substituição 
dessas expressões por força visa, apenas, facilitar a denominação, tornando-a atualizada.  

. Essa é uma afirmação inteiramente 
plausível dentro do contexto das observações de Aristóteles. Afinal, quando se deixa de empurrar 
um objeto, ele pára; quando um cavalo pára de puxar uma carroça, cessa o movimento. A ênfase é 
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sobre forças de contato, isto é, sobre a ação de puxar ou empurrar alguma coisa. Para haver um 
movimento, portanto, o que se move e o que se movimenta devem estar em permanente contato. 

O meio também desempenha um importante papel sobre as idéias de Aristóteles em relação 
ao movimento dos corpos. As suas discussões orientam-se para o estudo de casos concretos 
encontrados na natureza e não para uma situação abstrata, não observável, como a que envolveria 
movimento em um vácuo hipotético. Assim, detinha-se na questão da influência de meios como o 
ar e a água no movimento dos corpos. Aristóteles não concebia a existência de um movimento no 
vazio (vácuo) porque, segundo ele, sem haver uma resistência ao movimento de um objeto, este 
teria velocidade infinita. Essa impossibilidade é exemplificada considerando o caso do 
movimento natural de retorno de um objeto (como o de uma pedra, por exemplo) ao seu lugar 
natural. Ao voltar ao seu lugar natural (depois de lá ter sido retirado por violência), o corpo se 
movimenta em linha reta e tanto mais rápido quanto o meio lhe permite.   

Se, pelo contrário, nada o detivesse, se o meio no qual ele se move não opusesse qualquer resistência ao 

seu movimento (tal como se passaria no vazio), então ele dirigir-se-ia para lá com velocidade infinita. 

Ora, um movimento instantâneo parece a Aristóteles (não sem razão) perfeitamente impossível. Assim, 

portanto, o movimento não se pode efetuar no vazio.9  

Para fins didáticos, pode-se expressar a ‘lei de movimento’ de Aristóteles através da relação   

,    
R
Fv ∝                                                                                                          ( 1 ) 

 
onde F representa a intensidade da força aplicada ao corpo e R a resistência do meio. Ou seja, a 
velocidade, v , de um corpo é diretamente proporcional à força motriz a ele aplicada e inversa-
mente proporcional à resistência do meio no qual ele se movimenta.  

É importante frisar que Aristóteles não deu forma matemática às suas conclusões, já que, 
para ele, a descrição matemática dos fenômenos terrestres era de pouco valor. Ele, na verdade, 
estudou separadamente os efeitos sobre a velocidade de um objeto decorrentes do meio por onde 
o objeto se movimenta e de variações nas forças a ele aplicadas. A relação (1), contudo, expressa 
em parte o pensamento de Aristóteles sobre esse assunto. Dela, pode-se concluir que: 

a) sendo a resistência constante, sob a influência de uma força constante um objeto se 
movimenta com velocidade constante; 

b) a magnitude da velocidade é proporcional à intensidade da força aplicada; 
c) para uma resistência constante, um objeto apresenta variação de velocidade quando sobre 

ele age uma força variável; 
d) uma força aplicada a um objeto produz movimento; para, no entanto, traduzir 

corretamente o pensamento de Aristóteles com relação a essa situação, deve-se ter um certo 
cuidado já que, evidentemente, ele sabia que nem sempre a aplicação de uma força a um corpo 
                                                 
9 Id, p. 28. 
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resultava, necessariamente, no seu movimento. O caso de uma pessoa que empurra uma carroça 
sem que esta saia do lugar é um exemplo. Assim, pensando na força aplicada e na resistência 
como efeitos opostos, Aristóteles colocou a condição adicional de que, para haver movimento, 
era necessário que a ação da força fosse maior do que a resistência oferecida. Dessa forma, para 
ser fiel a Aristóteles, deve-se restringir a relação (1) à situação em que RF >  porque, segundo 
ele, para RF ≤  não há movimento. Obviamente, sem força ( 0=F ) não há movimento. 

e) é necessária a presença de um meio para que haja movimento. Não existe o vácuo. De 
acordo com a relação (1), uma resistência nula implica em uma velocidade infinitamente grande, 
que necessariamente se associa à idéia de um universo infinito em extensão, noção frontalmente 
contrária à visão de mundo aristotélica que sustenta um universo limitado pela esfera das estrelas 
fixas. 
 
2.4 A questão da ‘força’ e da resistência no movimento natural de uma pedra 

 
Se qualquer movimento está vinculado à existência de uma força responsável por ele, o que 

diz Aristóteles, nesse sentido, sobre o movimento natural de um corpo, tal como uma pedra, solto 
de uma certa altura? Ao ser solta, a pedra entra em movimento dito natural por não se encontrar 
em seu lugar natural. Com esse movimento, ela se dirige para o centro do universo, que coincide 
com o centro da Terra. A porção de terra que já existe na região central a impede de lá chegar 
fazendo com que a pedra atinja o solo e aí permaneça em repouso. Contudo, se, durante a queda 
da pedra, a Terra deixasse de existir, esse fato em nada alteraria o seu movimento, isto é, a pedra 
prosseguiria com a sua tendência inalterada de se deslocar até o ponto central e de lá permanecer 
em repouso. Isso significa que “os corpos pesados se dirigem para o centro não porque alguma 
coisa lá se encontre ou porque alguma força física os atraia para lá; eles se dirigem para o centro 
porque é sua natureza que para lá os impele”10

Aristóteles concluiu, então, que uma ‘força’ inerente ao próprio corpo é a responsável por 
sua queda, isto é, por seu movimento natural. “O objeto não se move por si mesmo mas tem, 
intrinsecamente, a fonte do movimento – não a capacidade de mover alguma coisa ou a de causar 
movimento, mas a de sofrê-lo.”

. Não há, portanto, nenhuma interação entre a 
pedra e a Terra, pois uma atração ao lugar natural da pedra implicaria em uma ação à distância, 
o que era inconcebível para Aristóteles. Por se tratar de um movimento natural esse deslocamento 
da pedra também não pode se dar através de nenhuma força, como as que são produzidas por 
agentes responsáveis por movimentos violentos. 

11

Como salienta o historiador da ciência Max Jammer (1915-)
 

12

                                                 
10 Id, p. 50. 

, mesmo tendo presente essa 
concepção de ‘força’ inerente à matéria (que hoje estaria mais próxima do conceito de energia 

11 LYTHCOTT, 1985.  
12 JAMMER, 1957, p. 36. 
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potencial), Aristóteles não se interessa em discutí-la. De fato, é a noção de força como um agente 
compulsório do movimento, ou seja, é a idéia de força diretamente vinculada aos atos de puxar ou 
empurrar um corpo que Aristóteles submete à investigação ‘quantitativa’ e que forma o núcleo 
central da sua mecânica. Dessa forma, o ‘peso’ associado à pedra que cai é, para Aristóteles, 
manifestação de movimento natural e não causa compulsória de movimento. 

E com relação à resistência oferecida pelo meio aos movimentos naturais? Nos movimentos 
naturais essa resistência está relacionada com a densidade do meio. No caso da pedra que cai no 
ar, “nos instantes sucessivos da queda a pedra ocupa posições em que se encontrava o ar, e esse 
ar estava no seu lugar natural. Ora, ao ar repugna ser desalojado do seu lugar próprio e a gravi-
dade da pedra deve constantemente vencer esta repugnância”13

A relação (1) aplicada, como tentativa, ao movimento natural da pedra resulta 

. Um meio com maior densidade 
do que o ar dificultaria ainda mais o movimento da pedra. 

  

,    
d
Pv ∝                                                                                                           ( 2 ) 

 
sendo a velocidade da pedra diretamente proporcional ao seu peso, P, e inversamente proporcio-
nal à densidade do meio, d. 

Ao se igualar o peso a uma força e tentar ‘equacionar’ o pensamento de Aristóteles para um 
movimento natural, percebe-se as dificuldades que advêm da matematização de uma situação 
para a qual a matemática não fazia sentido. Ocorre que, para Aristóteles, a queda de um objeto 
não se dava com velocidade constante durante todo o tempo. Para Aristóteles, “dando-se o 
movimento de queda dos corpos pesados (ou, correlativamente, o movimento de elevação dos 
corpos leves) em virtude de uma tendência natural do objeto para chegar ao seu ‘lugar próprio’, 
que haveria de mais ‘natural’ do que ver tal movimento acelerar-se à medida da sua aproximação 
do fim?”14

Vê-se, assim, a inviabilidade da equação (2) para essa situação, pois estaria a representar 
uma velocidade variável com uma ‘causa’ constante (peso). O fato de um corpo ‘ansiar’ por che-
gar cada vez mais depressa ao seu lugar natural, com conseqüentes acréscimos de velocidade 
quando em suas imediações, manifesta uma qualidade finalística que se faz presente à matéria da 
física aristotélica na preservação da ordem das coisas.  

. 

 
2.5 O movimento violento de um projétil 

 
Contrastando com o movimento natural de queda de um objeto, que dispensa a ação física 

de uma força, está o movimento de um projétil, como o de uma pedra, impulsionada, e a questão 
da força responsável pelo seu deslocamento depois de cessado o contato projétil-lançador. A 
                                                 
13 LUCIE, 1977, p. 45. 
14 KOYRÉ, 1982, p. 41. 
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discussão desse tipo de movimento é particularmente importante porque a situação pós-arremesso 
parece evidenciar a persistência de um movimento sem uma causa aparente, isto é, a continuidade 
de um movimento sem uma força motora responsável pelo mesmo. As explicações de Aristóteles 
para o movimento violento dos projéteis foram objeto de muita polêmica, por vários séculos, 
devido ao duplo carácter que ele atribuiu ao meio: o de sustentar o movimento e o de também 
opor uma resistência a ele. 

Segundo Aristóteles, a continuidade do movimento de um projétil, depois da perda de 
contato com o arremessador, tem a seguinte explicação: quando se movimenta, o projétil passa a 
ocupar o lugar que antes era preenchido pelo ar que havia à sua frente. Esse mesmo ar, por sua 
vez, flui em torno da pedra para ocupar o ‘espaço vazio’ deixado pela mesma. Com esse movi-
mento, o ar impele o objeto para a frente. Esse processo, denominado antiperistasis (Fig. 2.4), é 
imperfeito e a força sobre o projétil se extingue gradualmente, e ele pára.  

  
Fig. 2.415

 

 - Aristóteles concluiu que o meio fornece a força necessária para manter um 
projétil em movimento. 

A resistência ao movimento de um projétil inclui tanto o meio, na medida em que a anti-
peristasis não é perfeita, como o próprio peso do corpo, cuja função é a de fazer com que ele 
retorne ao seu lugar natural. 

No movimento de projéteis constata-se, mais uma vez, a impossibilidade de movimento no 
vazio. O vazio não é um meio, e como tal não pode transmitir e conservar o movimento de um 
corpo. 

A Fig. 2.5 ilustra os dois segmentos que compõem a trajetória de um projétil disparado por 
um canhão, de acordo com os aristotélicos da Idade Média, fiéis à doutrina de seu mestre. 
Durante a subida, o movimento é retilíneo e violento, na direção do lançamento. O retorno do 
projétil ao solo se processa também em linha reta, de acordo com a menor distância que o separa 
do seu lugar natural. 

                                                 
15 Extraída de FRANKLIN, 1978. 
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Fig. 2.516

 
 - Trajetória de um projétil lançado horizontalmente, segundo Aristóteles.  

Além da antiperistasis, Aristóteles aventou uma outra possibilidade do meio agir sobre um 
objeto para movimentá-lo. De alguma forma, o meio adquire uma ‘força’, um ‘poder’ para movi-
mentar um corpo, seja a partir do lançador (que, ao arremessar um projétil, movimenta junto o ar 
que, por sua vez, empurra o projétil) ou dele próprio (como na situação em que um corpo com 
densidade menor do que a da água sobe, depois de submerso). 

 
2.6 Implicações para o ensino e comentários finais  

A dinâmica aristotélica, como se viu, é parte integrante e indissociável da cosmologia 
aristotélica. Por essa razão, o estudo das idéias de Aristóteles sobre o movimento dos corpos não 
pode prescindir de uma discussão preliminar sobre a sua concepção de mundo. Somente assim as 
idéias desse sábio grego, que tão profunda e duradouramente influenciaram o pensamento cien-
tífico, exibirão coerência e serão dotadas de sentido para o estudante que as procura entender 
como um dos importantes referenciais da história da ciência. 

Por outro lado, as observações e interações das pessoas e do estudante, em particular, com 
objetos em movimento, induzem um conhecimento empírico que pode ser sintetizado ma-
tematicamente pelas relações  

 
constante,  se  constante,    == vF  

 
.  kvF =                                                                                                            ( 3 ) 

 
Isto é, de acordo com a concepção intuitiva, forjada pela experiência, há uma relação direta 

entre força e movimento: não pode haver movimento sem força. Força e velocidade resultam, 
assim, proporcionais. Se a velocidade de um corpo é constante, a força que age sobre ele também 

                                                 
16 Extraída de SMITH, 1973, p. 17. 
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o é. Qualquer acréscimo ou decréscimo na velocidade de um corpo vincula-se a uma cor-
respondente alteração na intensidade da força que o impele. 

Dessa forma, em termos didáticos, e tendo em vista a construção do conhecimento por parte 
de quem aprende, parece não apenas inevitável como salutar o estabelecimento de algumas 
analogias entre a ‘lei de movimento’ de Aristóteles e certas concepções mantidas por estudantes 
de qualquer grau de escolaridade sobre força e movimento. Essas semelhanças, contudo, não 
devem ser superestimadas.  

A antiperistasis aristotélica não é considerada pelo aluno. As explicações causais dos estu-
dantes para o movimento de projéteis, na verdade, detêm analogias com o conceito ou a idéia de 
força impressa de Hiparco/Filoponos  e com a teoria do impetus de Buridan e seus seguidores 
(Capítulo 3). 

Ao contrário do leigo que, quando indagado, examina apenas com uma certa curiosidade e 
sem maiores preocupações de coerência interna as suas predições sobre o movimento dos corpos, 
Aristóteles vê no mundo sensível, perceptível, a matéria prima para a investigação científica.  

A grande ênfase que Aristóteles dá à observação qualitativa ‘o conduz a uma atitude 
fundamentalmente empirista em relação aos fenômenos da natureza’17. Mas se Aristóteles “nos 
mostra o pensamento sendo penosa e lentamente elaborado a partir da sensação bruta”, também é 
verdade que “em certa altura o sensível é inteiramente ultrapassado”.18

Ainda que não o seja matematicamente, a física aristotélica é uma teoria altamente ela-
borada, que transcende os fatos do senso comum que servem de base à sua elaboração. “Não é 
nem um prolongamento grosseiro e verbal do senso comum nem uma fantasia infantil, mas sim 
uma teoria, isto é, uma doutrina que, partindo, bem entendido, dos dados do senso comum, os 
submete a uma elaboração sistemática extremamente coerente e severa”.

.  

19

Conceitos como movimento natural, movimento forçado, lugar natural, etc. estruturam 
princípios (como, por exemplo, todo movimento forçado pressupõe um motor, etc.) não dedutí-
veis de outros mais gerais. Isto é, enunciados que “funcionam como premissas para a dedução de 
correlações a serem encontradas em níveis mais baixos de generalidade”

 

20

Há, em Aristóteles, “uma concepção geral da realidade física, concepção cujas peças 
mestras parecem ser a) a crença na existência de ‘naturezas’ bem determinadas e b) a crença na 
existência de um cosmo, isto é, em princípios de ordem em virtude dos quais o conjunto dos seres 
forma um todo (naturalmente) bem ordenado”

 (tal como a velocidade 
de um corpo é diretamente proporcional à força motriz a ele aplicada e inversamente proporcional 
à resistência do meio no qual ele se movimenta ). 

21

                                                 
17 DIJKSTERHUIS, 1969, p. 18. 

. 

18 KOYRÉ, 1982, p. 40. 
19 KOYRÉ, 1986, p. 21. 
20 LOOSE, 1979, p. 22. 
21 KOYRÉ, 1986, p. 22. 
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Entendem-se, assim, as razões das explicações teleológicas22

A história da mecânica mostra a evolução do conceito de força. Sem a física e a cosmologia 
aristotélica esta história, e tudo o que ela representa, não tem sentido e nem mesmo pode ser 
contada. 

 em Aristóteles, que envolvem 
não apenas seres vivos (uma semente germina e se desenvolve a fim de se tornar uma planta, ou 
uma árvore) mas também elementos inanimados (o fogo se dirige para cima com o propósito de 
alcançar o seu lugar natural – ‘uma camada esférica próxima e dentro da órbita lunar’). 
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3.1 Introdução 
 

Em uma clássica situação-problema em física geral, tem-se um balão subindo com uma 
certa velocidade quando dele se deixa cair um saco de areia. Dada a velocidade do balão e a sua 
altura em relação ao solo no momento em que o saco é solto, deve-se determinar a distância total 
percorrida pelo saco desde o momento em que deixa o balão até se chocar contra o solo. 

Muitos estudantes, inclusive universitários, ao equacionarem esse problema, consideram 
que o saco de areia, imediatamente após deixar o balão, tem um movimento descendente em rela-
ção ao solo. Esses mesmos estudantes, frente à não menos clássica questão da pedra solta do alto 
do mastro de um navio em movimento com velocidade constante, respondem, tal como os 
aristotélicos, que a pedra fica para trás, caindo em algum ponto afastado da base do mastro. Em 
ambos os casos, o erro, como se sabe, está na não consideração da velocidade que o objeto possui 
quando abandona o respectivo sistema em movimento: por ter a mesma velocidade do balão, logo 
que é solto, o saco de areia sobe um pouco até a sua velocidade se tornar nula para depois cair; 
por compartilhar da mesma velocidade horizontal do navio, quando solta, a pedra cai junto ao 
mastro, para uma resistência do ar desprezível. 

Embora as respostas do estudante e de um aristotélico sejam coincidentes nas situações 
acima consideradas, o aparato conceitual que justifica cada uma é, evidentemente, bem distinto: o 
aristotélico fundamenta suas respostas em um paradigma bem estruturado, onde noções como 
lugar e movimento natural, entre outras, encontram-se logicamente articuladas em uma teoria 
altamente elaborada, ainda que não o seja matematicamente1; o estudante, por outro lado, 
responde com base em sua física intuitiva.2,3,4

Ao ser examinado com maior detalhe, o entendimento dos estudantes às situações acima e a 
outras envolvendo o movimento violento de um projétil, constata-se que o seu senso comum está 
longe de fazer qualquer referência à dinâmica aristotélica dos projéteis. As explicações causais 
dos estudantes para o movimento de um projétil, em geral, detêm uma notável semelhança com o 
conceito ou a idéia de força impressa, introduzido no século II antes de Cristo pelo astrônomo Hi-
parco, segundo o qual um projétil se movimenta, depois de arremessado, devido a uma força 
transmitida a ele pelo lançador. 

 

A noção de força impressa tem um interessante desenvolvimento histórico. Ela é um 
elemento fundamental em discussões que se estabeleceram, principalmente a partir do século XII, 
sobre a existência ou não do vazio e de todo o tipo de conseqüência advinda do possível 
movimento de um projétil em um meio sem resistência. Parece também ter se constituído em um 
importante referencial para o estabelecimento da teoria do impetus de J. Buridan, no século XIV. 

                                                 
1 PEDUZZI, 1996. 
2 DRIVER, 1986. 
3 SEBASTIA, 1984. 
4 ZYLBERSZTAJN, 1983. 



Força e movimento: de Thales a Galileu 

 49 

Essa teoria não apenas trouxe novos questionamentos à dinâmica aristotélica dos projéteis como, 
também, estendeu a aplicação de um conceito até então utilizado exclusivamente a fenômenos 
terrestres para um nova classe de eventos – os que ocorrem no céu. 

O pano de fundo das discussões deste capítulo é, como não poderia deixar de ser, a física 
aristotélica. Em termos didáticos, é evidente a relevância desse assunto dentro da perspectiva de 
um ensino que leva em consideração as idéias prévias dos alunos. O desenvolvimento de estra-
tégias que façam uso de algumas concepções historicamente superadas, como é o caso da força 
impressa/impetus, além de situar e dar um maior sentido a certas idéias intuitivas dos estudantes, 
pode contribuir para melhor conscientizá-los de que é necessário reformular algumas de suas 
concepções, a fim de torná-las consistentes com o que a ciência hoje determina ser cientifi-
camente aceito. 
 
3.2 Hiparco e a noção de força impressa  

O astrônomo Hiparco de Nicéia (130 a.C.), discordando da dinâmica aristotélica do 
movimento de projéteis, explica a situação pós-arremesso de um móvel de uma maneira intei-
ramente diferente daquela concebida pelos seguidores de Aristóteles. Para ele, o movimento se dá 
por meio de uma força transmitida ao projétil pelo lançador. Essa força, absorvida pelo projétil, 
extingue-se gradativamente à medida que ele se movimenta. 

No caso de uma pedra arremessada verticalmente para cima (Fig. 3.1), Hiparco argumenta 
que:5

a) A força projetora é a causa do movimento ascendente da pedra; 
 

b) enquanto a força projetora é maior do que a tendência do objeto para baixo (peso), o 
corpo sobe. O movimento para cima continua, porém cada vez mais lento, com o decréscimo da 
força projetora; 

c) o projétil começa a cair quando a força para cima é menor do que a tendência do objeto 
para baixo. O movimento descendente do corpo, sob a influência do seu próprio impulso interno 
(peso), ocorre cada vez mais rapidamente com a contínua diminuição da força projetora, e da 
maneira mais rápida quando essa força é inteiramente gasta. 

Hiparco utiliza um argumento semelhante para explicar a aceleração dos corpos em queda, 
liberados a partir do repouso. Inicialmente, considera um objeto mantido parado a uma certa 
altura em relação ao solo, por exemplo, seguro entre as mãos de uma pessoa. Nessa circunstância, 
o objeto não se movimenta porque a sua tendência natural para baixo é compensada pela ação da 
pessoa sobre o mesmo. Depois de solto (Fig. 3.2), a força que  o mantinha parado continua com o 
objeto. Essa força, no entanto, à medida que o objeto cai, vai diminuindo, até se anular em algum 
ponto da trajetória. A existência dessa força, combinada com o peso do corpo, explica porque ele 

                                                 
5 FRANKLIN, 1976. 
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se movimenta de forma mais lenta logo que é liberado e depois aumenta a sua velocidade, isto é, 
explica a aceleração do objeto. 

 
Fig. 3.1 - Forças sobre uma pedra atirada verticalmente para cima durante sua subida (a) e 
em sua descida (b), segundo a concepção de Hiparco. No ponto 1 a pedra já deixou o 
contato com a mão do lançador. O ponto 4 indica a posição mais alta atingida pelo projétil. 
Os pontos 2 e 3 representam posições do trajeto de subida da pedra, enquanto 5, 6 e 7 
indicam pontos da sua descida.  

 
Fig. 3.2 - Forças sobre uma pedra solta de uma certa altura em relação ao solo, segundo 
Hiparco. No ponto 1 não há mais contato da pedra com a mão da pessoa. Os pontos 2 e 3 
representam posições da trajetória em que ainda existe ‘força para cima’ sobre a pedra. No 
ponto 4 (e nos demais, até o seu choque contra o solo) está presente sobre a pedra apenas a 
sua ‘tendência’ para baixo, isto é, o seu peso.  
Com efeito, Hiparco (segundo o que nos diz Simplício, num certo opúsculo em que ele estudou muito 

particularmente este problema) pensou que o movimento natural é mais rápido para o fim porque no 
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começo do seu movimento o móvel é constrangido por uma força estranha; de onde resulta que ele não 

pode exercer a sua potência nativa; é por isso que se move lentamente; mais tarde, quando essa força 

estranha e exterior pouco a pouco desaparece, a potência natural restabelece-se e, de certa maneira liberta 

de entraves, age mais eficazmente. É assim que os corpos aceleram progressivamente a sua velocidade; 

processo absolutamente comparável ao do arrefecimento da água muito aquecida e afastada do fogo. Com 

efeito, a princípio esta arrefece de forma insensível e parece não fazer qualquer progresso, mas quando o 

calor se fatiga, ela recobra a sua antiga faculdade, arrefece mais rapidamente e, por fim, vai tão longe que 

acaba por estar muito mais fria do que tinha estado antes do seu aquecimento.”6
  

A noção de força impressa, enfim, traz consigo um elemento novo nas considerações sobre 
força e movimento. Enquanto que, para Aristóteles, a força que impulsiona um projétil provém do 
próprio meio, sendo portanto externa a ele, para Hiparco, a força responsável pelo seu movimento 
é uma força interna, ‘armazenada’ no projétil. 

 
3.3 Filoponos 

 
Uma importante crítica medieval sobre as considerações de Aristóteles de que um meio é 

necessário, tanto para sustentar como para oferecer resistência ao movimento de um projétil, foi 
feita por Filoponos de Alexandria, no século VI. 

Ao rejeitar a antiperistasis aristotélica como causa do movimento violento de uma pedra ou 
flecha Filoponos assim se expressa:   

Sobre esta suposição seria difícil dizer o que faz o ar, uma vez empurrado adiante, mover-se de volta, isto 

é, ao longo dos lados da flecha, e depois alcançar a traseira da flecha, voltando uma vez mais e 

empurrando a flecha adiante. Pois, nesta teoria, o ar em questão deve realizar três movimentos distintos: 

ele deve ser empurrado para frente pela flecha, então mover-se para atrás e, finalmente, voltar e continuar 

para frente uma vez mais. Todavia o ar é facilmente movido e, uma vez colocado em movimento, atra-

vessa uma distância considerável. Como então pode o ar, empurrado pela flecha, deixar de mover-se na 

direção do impulso impresso, mas em lugar disso virar, como por algum comando, e retraçar seu curso? 

Além disso, como pode este ar, ao virar, evitar de ser disperso no espaço, mas colidir precisamente sobre 

o entalho final da flecha e novamente empurrar a flecha adiante e presa a ele? Tal visão é inteiramente 

inacreditável e chega a ser fantástica.7
  

Ele também insiste na impossibilidade de uma flecha ou pedra ser empurrada pelo ar 
porque  

(...) é evidente que quanto maior for a quantidade de ar movido, e quanto maior for a força com que ele é 

movido, mais este ar empurraria a flecha ou pedra, e mais longe ele as atiraria. Mas o fato é que ainda que 

                                                 
6 KOYRÉ, 1986, p. 45-46 
7 EVORA, 1988, p. 66. 
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você coloque a flecha ou pedra sobre uma linha ou ponto completamente destituído de espessura e ponha 

em movimento todo o ar detrás dos projéteis, com toda força possível, o projétil não se moveria a uma 

distância de um único côvado8,9
 . 

O meio, para Filoponos, apenas retarda o movimento de um corpo. Contudo, a noção de 
que é necessária a presença contínua de uma força para a manutenção de um movimento também 
é um lugar comum em seu pensamento. No caso de não haver contato físico entre o movedor e 
aquele que se move, como na situação pós-arremesso de um projétil, Filoponos, tal como 
Hiparco, argumenta em favor de uma força impressa ao projétil pelo projetor, quando de seu lan-
çamento. A sua ‘lei de movimento’, expressa matematicamente, teria a forma 

 
),  (    RFv −∝                                                                                                   ( 1 ) 

 
onde v  representa a velocidade do corpo, F a força que o desloca e R a resistência ao seu movi-
mento. 

Divergindo mais uma vez de Aristotéles, Filoponos admite como possível a existência de 
um movimento sem resistência. Nesse caso, sendo 0=R , velocidade e força aplicada resultam 
proporcionais, não havendo nenhum movimento instantâneo, como julgavam os aristotélicos. No 
entanto, Filoponos submete-se à concepção dominante de um mundo finito que exige que 
qualquer movimento seja limitado em extensão. Assim conclui pela auto-extinção da força 
impressa a um projétil em movimento no vazio, embora não tenha argumentos para mostrar como 
isso se daria. 

Por outro lado, a diminuição da força impressa a um projétil em movimento em um meio 
qualquer é atribuída à resistência do meio e à tendência natural do corpo (isto é, sua inclinação 
em retornar para o seu lugar natural). 

Filoponos também contestou Aristóteles sobre o que este afirmava em relação aos tempos 
de queda de objetos de pesos diferentes, soltos de uma mesma altura, argumentando que   

(...) a experiência contradiz as opiniões comumente aceitas: porque se você deixa cair da mesma altura 

dois corpos, um dos quais é muitas vezes mais pesado do que o outro, verá que a razão dos tempos gastos 

nos movimentos não depende da razão dos pesos, mas sim que a diferença dos tempos é muito pequena. 

E, assim, se a diferença entre os pesos não for considerável, a saber, se um é, digamos, o dobro do outro, 

não existirá diferença, ou melhor, haverá uma diferença imperceptível [nos tempos de queda].10
  

Trata-se, historicamente, do primeiro relato de uma experiência envolvendo a queda livre. 
Por estar em completo desacordo com o pensamento reinante e os valores da sua época, não 
mereceu a atenção dos estudiosos. Além disso, para os seguidores de Aristóteles, era muito difícil 

                                                 
8 O côvado é uma antiga unidade de medida de comprimento equivalente a três palmos, ou 66 cm. 
9 Id, p. 66 
10 COHEN, 1988, p. 23-24. 
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de imaginar um engano de seu mestre em relação aos aspectos essenciais da sua filosofia da 
natureza. Muito menos provável, ainda, seria o seu erro concernente a coisas mais simples, como, 
por exemplo, o da relação dos tempos de queda de objetos de pesos diferentes. A própria 
medição, para os aristotélicos, exceto em astronomia, não tinha nenhum significado. Nessa área, é 
bom ressaltar, as medidas e os cálculos eram tarefas dos astrônomos, que a isso se deveriam limi-
tar. Aos filósofos, e apenas a esses, cabiam as explicações físicas dos fenômenos encontrados, as 
quais eram buscadas utilizando como parâmetros os princípios básicos da filosofia natural aristo-
télica. 

 
3.4 Do reaparecimento da força impressa no século XI ao impetus de Buridan 

 
A noção de força impressa aparece novamente no trabalho do filósofo árabe Avicena (980-

1037). A força que um projétil adquire ao ser arremessado é, para ele, uma qualidade análoga ao 
calor dado à água pelo fogo. Discordando da força auto-extinguível de Filoponos, considera que a 
força impressa a um projétil só pode ser ‘consumida’ caso o corpo se movimente através de 
algum meio. Em decorrência disso, conclui pela inexistência do vácuo, porque um objeto que 
nele se deslocasse manteria inalterada a força projetora inicial, o que resultaria em um 
inadmissível movimento perpétuo em linha reta. 

Avicena explica o movimento de um projétil arremessado horizontalmente da seguinte 
maneira: inicialmente, o projétil move-se em linha reta, na direção em que foi lançado; ele 
continua o seu movimento horizontal até que a força (horizontal) que lhe foi impressa seja total-
mente gasta. Quando isso acontece, o projétil pára, momentaneamente, e logo movimenta-se para 
baixo sob a ação do seu ‘peso natural’. A trajetória do projétil, de acordo com Avicena, é a de um 
L invertido (Fig. 3.3).  

 
 

Fig. 3.3 - Trajetória de um projétil lançado horizontalmente, segundo a concepção de 
Avicena. 

 
Contudo, coube ao árabe espanhol Avempace (1106-1138) o mérito da discussão e 

divulgação da obra de Filoponos. Ao defender a lei )( RFv −∝ , Avempace discorda da concep-

ção aristotélica de que a resistência é a causa da sucessão temporal do movimento de um corpo 
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(enfatizada através da proporcionalidade inversa entre velocidade e resistência da dinâmica aristo-
télica), admitindo como possível e não instantâneo um movimento sem resistência. Para ele, a ve-
locidade de um corpo no vazio é necessariamente finita porque, mesmo sem resistência, o corpo 
tem uma distância a percorrer, gastando um certo tempo para isso. Seguindo Filoponos, citou o 
movimento dos corpos celestes como exemplo de movimento sem resistência com velocidade 
finita.11

O trabalho de Avempace, na verdade, nunca foi traduzido para o latim. A sua grande 
circulação deve-se a Averroes (1125-1198), célebre comentador e defensor das idéias de 
Aristóteles, que o descreveu para refutá-lo. A ‘lei de movimento’ 

 

RFv ∝  é bastante ressaltada 

por Averroes, que considera o vácuo uma abstração inútil e igualmente destituído de sentido o 
auto-movimento de um  corpo via força impressa. 

Mesmo em um contexto predominantemente aristotélico, as idéias de Filoponos/Avempace 
tiveram importantes adeptos no século XIII, entre os quais Tomás de Aquino (1225-1274) e 
Roger Bacon (1214-1294). Aquino, por exemplo, rejeitava a existência do vazio devido às 
conseqüências inerciais do movimento, mas admitia a tese de um vácuo hipotético. Nesse caso, 
concordava com as considerações de Avempace sobre a finitude da velocidade de um corpo que 
não encontra resistência a seu deslocamento. 

O conceito de força impressa auto-extinguível foi retomado no início do século XIV, por 
Francisco de Marchia. Ele teve o cuidado de assinalar que a força cedida a um projétil pelo seu 
agente impulsionador não era permanente:   

Era uma qualidade acidental, extrínseca e violenta que, por ser oposta às inclinações naturais do corpo, 

era tolerada somente durante um tempo. Dizia que a força motriz de um projétil era uma ‘forma’ que não 

era inteiramente permanente, como a brancura ou o calor do fogo, nem inteiramente transitória, como o 

processo do aquecimento ou o do movimento, mas algo intermediário que durava um tempo limitado.12
  

O trabalho de Marchia pode ter influenciado Jean Buridan (1300-1358) no desenvolvimento 
da sua teoria do impetus. É a partir de novos questionamentos à dinâmica aristotélica que esse 
francês põe em curso importantes idéias sobre o movimento dos corpos. 

Assim, menciona o caso de um pião que, ao girar, não muda de posição, criticando a anti-
peristasis, já que, segundo esta, só é possível o movimento de um corpo se o que o move penetra 
no seu lugar (para impedir a formação do vazio). 

Em um outro exemplo, Buridan discute o caso de uma embarcação que, tendo recebido um 
impulso, continua a se mover contra a corrente de um rio por algum tempo depois que o impulso 
cessa. Como o deslocamento se dá contra a corrente, a força responsável pelo movimento teria de 
ser fornecida, segundo Aristóteles, pelo ar. E, no entanto, diz Buridan:   
                                                 
11 CROMBIE, 1987, p. 56. 
12 Id, p. 62. 
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(...)  um marinheiro sobre o convés não sente qualquer ar atrás dele empurrando-o. Ele sente somente o ar 

da frente resistindo (a ele). Além disso, supondo que o navio mencionado estivesse carregado com grãos 

ou madeira e um homem estivesse situado atrás da carga, então, se o ar tem um tal impetus capaz de 

empurrar o navio adiante, o homem seria empurrado muito mais violentamente entre aquela carga e o ar 

atrás dela.13
  

A partir desses e de outros casos, Buridan conclui que   
(...) nós podemos e devemos dizer que em uma pedra ou em outro projétil há algo impresso que é a força 

motriz (‘virtus motiva’) daquele projétil. E isto é evidentemente melhor do que recorrer à afirmação de 

que o ar continua a mover aquele projétil. Pois o ar parece mais resistir. Portanto, parece-me que deve ser 

dito que o motor, ao mover um corpo móvel, imprime um certo ‘impetus’, ou uma certa ‘força motriz’ 

(‘vis motiva’) ao corpo móvel [no qual age o ‘impetus’] na direção para o qual o motor estava movendo o 

corpo móvel, para cima ou para baixo ou lateralmente ou circularmente. Quanto mais rapidamente o 

motor mover aquele corpo móvel, mais forte será o ‘impetus’ que ele lhe imprimirá. É por esse ‘impetus’ 

que a pedra é movida depois que o atirador pára de movê-la.14
   

A Fig. 3.4 mostra como se processa o movimento horizontal violento de um corpo, segundo 
a teoria do impetus. No momento em que o corpo é arremessado, ele adquire um impetus a partir 
do movedor. Esse impetus, do qual o corpo fica impregnado, diminui com o tempo, devido à ação 
externa sobre o mesmo (contato do corpo com a superfície e com o ar). O corpo pára quando o 
impetus se extingue por completo. 

 
 
 
                                           1                         2                      3                4 
 
 

Fig. 3.4 - Movimento de um corpo arremessado horizontalmente, à luz da teoria do im-
petus. As flechas decrescentes representam o impetus decrescente do corpo. No ponto 1 o 
corpo deixa o contato com a mão do lançador. Os pontos 2 e 3 indicam pontos da trajetória 
que evidenciam o decréscimo do impetus. No ponto 4 o impetus é nulo e o corpo encontra-
se imóvel. 

 
O impetus de Buridan: 
a) Tem uma natureza permanente. Ele só pode ser dissipado por influências externas, como 

a da ação da gravidade (entendida como a tendência de um projétil em se dirigir para o seu lugar 
natural) e a da resistência de um meio. Em decorrência disso, ele não acreditava na existência do 

                                                 
13 EVORA, 1988, p. 70. 
14 Id, p. 70-71. 
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vácuo, pois a permanência do impetus levaria a um movimento perpétuo; 
b) também se aplica a um movimento circular. Assim, cessada a causa do movimento de 

uma roda (como a roda de um moinho, por exemplo), ela não pára imediatamente; continua gi-
rando um pouco mais até ser totalmente consumido o impetus por ela adquirido quando em 
contato com o movedor. No caso do movimento de um pião, a situação é análoga à da roda; 

c) é proporcional à quantidade de matéria e à velocidade de um objeto. Essa definição 
quantitativa lembra imediatamente o conceito de quantidade de movimento da mecânica clássica. 
Deve-se ressaltar, no entanto, que   

(...) não está claro se Buridan considera o impetus como um efeito do movimento, como se poderia 

considerar o momentum, ou como uma causa do movimento, o que o faria similar a uma força. A 

definição quantitativa (o impetus é uma qualidade permanente que é definido pelo produto da massa e 

velocidade) parece argumentar pelo primeiro ponto de vista. O uso de Buridan do impetus para explicar o 

movimento de projéteis e a sua associação do impetus com potência motora parece favorecer o último 

ponto de vista. É mais plausível acreditar que o próprio Buridan nunca esteve inteiramente convicto desta 

distinção.15
  

Por se aplicar, tanto a um movimento retilíneo como a um movimento circular (e no caso de 
entendê-lo como um efeito do movimento), o impetus de Buridan difere da quantidade de 
movimento de Newton. Assim, ele inclui algo do que se poderia chamar tanto de momento linear 
como de momento angular.16,17

E o movimento natural de um corpo em queda e a sua velocidade que se mostra crescente, 
como o explicava Buridan de acordo com a sua teoria? 

 

Buridan associou a variação de velocidade de um corpo em queda com o crescente impetus 
que o corpo adquiria durante o seu deslocamento. No início da queda o movimento é lento. O 
corpo se move apenas sob a ação da gravidade (e da resistência oferecida pelo ar) e a sua veloci-
dade é constante. À medida que o corpo continua caindo ele adquire, com seu próprio movi-
mento, determinado impetus, e começa a aumentar a sua velocidade. Sob a ação contínua da 
gravidade e deste impetus, que cresce com o aumento da velocidade, o corpo se movimenta 
aceleradamente (Fig. 3.5). A velocidade é crescente até o choque do corpo contra o solo porque 
“ele está constantemente unido à virtude movente”18

Como se observa, não há aqui como compatibilizar a explicação de Buridan para a 
aceleração de um corpo em movimento natural com a sua definição quantitativa de impetus 

 (a gravidade). 

                                                 
15 FRANKLIN, 1976. 
16 Em forma escalar, o momento linear (ou quantidade de movimento), p, de um corpo de massa m e velocidade v 
(relativa a um dado sistema de referência inercial) é p=mv. Também em forma escalar, o momento angular, L, de um 
corpo de massa m, que descreve um círculo de raio r, é L=mrv, na qual v é a velocidade (escalar) do corpo. 
Obviamente, o conceito de massa tem diferentes significados para Buridan e Newton. 
17 FRANKLIN, 1976. 
18 KOYRÉ, 1986, p. 60. 
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(massa x velocidade). Com efeito, o movimento natural faz aparecer um impetus e esse mesmo 
impetus faz crescer a velocidade que, por sua vez, aumenta o impetus... Dessa maneira, o impetus 
parece ser, ao mesmo tempo, causa e efeito do movimento.    

 
                                                             1 
                                                  a 
 
                                                             2 
                                                  a  
                                                 
 
                                                             3 
                                                  a      b 
       
 
     
                                                             4 
                                                  a      b 
 
 

Fig. 3.5 - Movimento de queda vertical de um corpo segundo a concepção de Buridan. A 
flecha a representa o efeito resultante, sobre o corpo, da ação conjunta do peso e da 
resistência do ar, enquanto a flecha crescente b indica o impetus crescente do corpo. Nos 
pontos 1 e 2, a velocidade do corpo é constante. No ponto 3 (e nos demais), o corpo se 
movimenta aceleradamente. 

 
A teoria do impetus foi utilizada por Alberto da Saxônia (1316-1390), um seguidor das 

idéias de Buridan, para explicar o movimento de um projétil lançado horizontalmente ou obli-
quamente (Fig. 3.6). Para isso, ele dividiu o movimento em três partes: 

a) inicialmente, o projétil move-se em linha reta, na direção em que foi lançado, porque o 
impetus que lhe foi implantado pelo projetor sobrepuja amplamente o seu peso natural; 

b) com a continuidade do movimento, o impetus começa a ser gradativamente dissipado, 
tanto pela resistência do meio como pela ação da gravidade. Por esse motivo, o projétil se desvia 
da direção em que foi lançado e a sua trajetória se encurva; 

c) após ser totalmente consumido o impetus proveniente do movimento violento, o projétil 
se desloca verticalmente para baixo.  
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Fig. 3.6 - Trajetória de um projétil lançado horizontalmente (a) e obliquamente (b) de 
acordo com Alberto da Saxônia. 

 
Enquanto o impetus de Buridan é permanente, só podendo ser dissipado por influências 

externas, para Nicolau Oresme (1325-1382), outro estudante de Buridan, o impetus cedido a um 
corpo é auto-extinguível. A diferença entre as duas concepções permite a Oresme aceitar como 
fisicamente possível o movimento no vácuo, que Buridan rejeita. Sendo o impetus auto-
extinguível, nenhum movimento pode resultar infinito, mesmo que se efetue no vazio. 

O impetus, esta ‘qualidade’, ‘força’, ‘impressão’, ‘potência’, ‘virtude motriz’, que passa do 
movente ao móvel nos movimentos violentos e de que um corpo em movimento natural também 
fica impregnado, constitui-se no cerne de uma teoria não matematizada que, vista aos olhos de 
hoje, é vaga e por vezes até contraditória. Essa teoria, contudo, teve uma inegável importância 
histórica por gerar todo um conjunto de explicações que, apesar de diferir completamente daque-
las dadas por Aristóteles, parecia se ajustar muito bem aos eventos comumente observados. Até 
Galileu, mais tarde, sentiu-se atraído pela noção de impetus e a utilizou nos seus estudos sobre o 
movimento dos corpos (seção 5.2). A idéia de impetus extrapolou, inclusive, a classe dos 
movimentos terrestres, sendo estendida ao movimento dos corpos celestes. 

 
3.5 A teoria do impetus e a rotação dos corpos celestes 

 
Ao mesmo tempo em que a teoria do impetus era discutida e empregada como uma nova 

alternativa para explicar o movimento dos corpos, um outro tema também despertava o interesse 
de filósofos do século XIV – o da possível rotação da Terra sobre seu eixo. 

Para Buridan, Oresme e Alberto da Saxônia, entre outros, a simples inspeção visual do céu, 
que fornece ao observador a impressão de que tudo gira ao seu redor, não pode ser usada como 
prova em favor da imobilidade da Terra. A relatividade dos movimentos, uma idéia trazida do 
movimento quotidiano dos corpos, aplicada ao céu e à Terra, assegura que, no que diz respeito à 
observação das estrelas, não há diferença em considerar se é a esfera das estrelas que gira uma 
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vez por dia ao redor da Terra, estacionária, ou se é a Terra, em seu movimento diurno, que 
revoluciona ao redor do seu eixo, permanecendo fixa a esfera das estrelas. As duas situações são 
cinematicamente equivalentes. Nesse sentido, a argumentação de Oresme é esclarecedora:   

Suponho que o movimento local somente pode ser percebido quando um corpo altera a sua posição relati-

vamente a outro. Assim, se um homem está em um barco A, que se move suavemente, rápida ou 

lentamente, não puder ver nada a não ser um segundo barco B, que se move exatamente da mesma forma 

que A, então eu digo que a esse homem parecerá que nenhum dos barcos se move. E que se A está em 

repouso e B se move, parecerá a ele que B se movimenta; e que se é A que se movimenta e B está em 

repouso, continuará parecendo a ele que A está em repouso e que B se movimenta. Da mesma forma, se A 

fosse detido durante 1 hora e B estivesse em movimento e durante a hora seguinte acontecesse o inverso, 

estando A em movimento e B parado, esse homem [no barco A] não seria capaz de perceber a mudança 

ou variação parecendo a ele que o barco B movimentou-se durante todo o tempo; esta é a evidência da 

experiência ... Nos pareceria [durante] todo o tempo que o lugar que nos encontramos está em repouso e 

que os outros se movem sempre, da mesma forma que para um homem em um bote em movimento 

parecem ser as árvores que se movem. De maneira semelhante, se um homem estivesse no firmamento, 

supondo que ele se movesse com um movimento diário... pareceria a ele que é a Terra que se move diaria-

mente, precisamente da mesma forma que nos parece desde a Terra que é o céu que se move. 

Analogamente, se a Terra estivesse em movimento diário e o céu não, nos pareceria, desde a Terra, 

encontrar-se esta em repouso e que o céu é que se move. Qualquer pessoa inteligente pode imaginar 

facilmente isto.19
  

Buridan, no entanto, não admite que a Terra possa girar porque, segundo ele, se uma flecha 
for atirada verticalmente para cima ela cairá exatamente no ponto de onde foi lançada, o que só 
acontece, conclui ele, pelo fato de a Terra se encontrar em repouso.20

Ao ampliar a noção de impetus para explicar o movimento celeste, em geral, Buridan assim 
se expressa:  

 Estando a Terra imóvel, 
quem gira é a esfera das estrelas. A contribuição original de Buridan aparece quando ele tenta 
explicar a causa física dessa rotação. Buridan atribui o movimento da esfera que limita o mundo a 
um impetus circular por ela adquirido durante a criação do universo. Como não há no céu 
mecanismos de dissipação, a permanência inalterada do impetus asseguraria a revolução 
constante da grande esfera. 

 
É desnecessário postular inteligências como motores dos corpos celestes, uma vez que as Sagradas 

Escrituras não nos informam que inteligências devam ser reivindicadas. Quando Deus criou o mundo, Ele 

movimentou cada corpo celeste como quis, imprimindo-lhes impulso suficiente para se moverem sem lhes 

                                                 
19 CROMBIE, 1987, p. 77. 
20 Esse e outros argumentos físicos contrários ao movimento da Terra, tanto em nível de rotação quanto de 
translação, serão comentados na seção 4.3. 
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voltar a tocar... E estes impulsos não vieram a diminuir ou alterar-se com o tempo, porque não há qualquer 

resistência corruptiva ou regressiva aos mesmos e também nenhuma inclinação dos corpos celestes para 

outros movimentos.21
  

Oresme compartilha desse mesmo ponto de vista, isto é,   
(...) quando Deus criou [os céus]... Ele os imprimiu com uma certa qualidade ou força de movimento, 

assim como Ele imprimiu as coisas terrestres com peso...; é exatamente o mesmo de um homem que 

constrói um relógio e o deixa andar por si próprio. Assim Deus deixou os céus se moverem continuamente 

... de acordo com a ordem [por Ele] estabelecida.22
   

É interessante observar que a associação do impetus ao movimento celeste implica em 
estender a aplicação de um conceito até então utilizado exclusivamente a eventos terrestres para 
uma nova classe de fenômenos – os que ocorrem no céu. Começam assim a surgir, ainda que de 
forma não necessariamente consciente e intencional, argumentos físicos que apontam para o 
rompimento da dicotomia aristotélica entre o mundo celeste e o mundo sublunar. 
  
3.6 Novos questionamentos à dinâmica dos projéteis  

Com o desenvolvimento das armas de fogo, algumas questões levantadas pela balística 
atraíram a atenção de muitos estudiosos para o estudo teórico do movimento de projéteis. 

Em sua análise sobre as causas do movimento de um projétil lançado obliquamente, 
Leonardo da Vinci (1452-1519), pintor, escultor, arquiteto e engenheiro, adota um mecanismo 
explicativo idêntico ao sugerido por Alberto da Saxônia, concebendo a situação pós-arremesso 
composta por um deslocamento retilíneo inicial (em que sobre o móvel só age o impetus que lhe 
foi conferido no lançamento), seguida de um trecho onde a trajetória é curva (por atuarem sobre o 
projétil, simultaneamente, uma parcela do impetus inicial e a gravidade) e de uma nova parte de 
movimento retilíneo (onde o projétil se desloca em movimento natural).23

A balística é amplamente explorada nos estudos desenvolvidos pelo engenheiro e 
agrimensor Niccolò Tartaglia

  

24

Para Tartaglia, todo grave [corpo pesado], em queda, afasta-se do ponto de partida com um 
movimento cada vez mais rápido. Inversamente, quanto mais um grave se distancia do ponto em 
que foi lançado verticalmente para cima, mais lento se torna o seu deslocamento. Seja em 

 (1500-1557). Em sua obra Nova scientia (referindo-se à balística, 
como uma nova ciência), Tartaglia tece interessantes considerações sobre o movimento dos 
corpos “que não são suscetíveis de sofrer uma oposição sensível do ar em seu movimento”, isto é, 
artefatos de chumbo, ferro, pedra, etc., usados como projéteis. 

                                                 
21 KUHN, 1990, p. 121. 
22 Id, p. 121. 
23 MASON, 1962, p. 118. 
24 KOYRÉ, 1982, p. 107-127. 
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movimento natural ou em movimento violento, um corpo “não pode ter uma mesma velocidade 
em dois instantes diferentes de seu percurso”. Em ambos os casos, o móvel se desloca 
aceleradamente em toda a extensão de sua trajetória. 

Assim, não faz sentido, como queriam os aristotélicos, falar de acréscimos significativos na 
velocidade de um corpo em queda apenas nos ‘estágios finais’ de seu movimento, isto é, quando 
se aproxima de seu ‘habitat natural’. A velocidade do corpo cresce sempre (o mecanismo do 
impetus o explica), sendo que é a altura da queda que determina a maior ou menor velocidade que 
pode atingir ao chegar a seu lugar natural. 

Ao discutir a queda de um objeto em direção ao centro do mundo (a Terra), vê-se o quanto 
as concepções de Tartaglia diferem das aristotélicas:  

A opinião de um grande número de filósofos [escreve ele], é a de que se existisse um canal aberto de fora 

a fora através da Terra, passando por seu centro, na qual um corpo pudesse se movimentar, esse corpo 

pararia subitamente ao chegar ao centro do mundo. Mas essa opinião, segundo me parece, não é exata. 

Longe de parar repentinamente ao chegar ao centro, o móvel, animado que se acha de uma grande 

velocidade, ultrapassaria esse ponto, como se tivesse sido lançado em um movimento violento, e se 

dirigiria em direção ao céu do hemisfério oposto ao nosso, para, em seguida, voltar na direção do mesmo 

centro, ultrapassá-lo novamente, ao chegar a ele, em virtude de um movimento violento que, desta feita, o 

traria em nossa direção, daí recomeçando ainda a mover-se em movimento natural em direção ao mesmo 

centro, etc., diminuindo gradualmente de velocidade até, enfim, parar efetivamente no centro da Terra.25
  

Quanto a um projétil arremessado obliquamente, a divisão da trajetória em três partes, 
sendo duas delas retilíneas (a primeira e a última), traz consigo uma incompatibilidade lógica na 
argumentação daqueles que não consideram a ação da gravidade no primeiro trecho do 
movimento. Como é possível, pergunta-se Tartaglia, que a gravidade possa atuar sobre o projétil 
apenas nos dois últimos segmentos do movimento? Admitindo-se a combinação de movimentos 
no trecho intermediário da trajetória, deve-se também aceitá-la no primeiro trecho, pois o peso do 
projétil durante o seu deslocamento nunca é nulo. Em decorrência disso, a primeira parte do 
movimento não pode ser plenamente retilínea.  

Ainda procurando entender melhor esse assunto, Tartaglia pondera que se, de fato, ocorre 
algum desvio da suposta trajetória retilínea inicial do projétil, ele é tão pequeno, imperceptível 
mesmo à observação mais acurada, que, para efeitos práticos, pode ser considerado desprezível.  

Somente vários anos mais tarde, em um outro trabalho, Quesiti et inventione diverse, é que 
Tartaglia defende, convictamente, que não existe movimento violento em linha reta, exceto nos 
projéteis arremessados verticalmente para cima ou para baixo.  

Os Quesiti são escritos em forma de diálogos e discussões. Na parte dessa obra em que 

                                                 
25 TARTAGLIA apud KOYRÉ, 1982, p. 110. 
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estuda o movimento de projéteis26

Para Tartaglia, “a trajetória de uma bala de arcabuz ou de canhão não comporta nenhuma 
parte retilínea; nem quando o tiro é dirigido (obliquamente) para cima ou para baixo, nem quando 
sua direção é horizontal: a trajetória sempre é inteiramente em linha curva... desde o primeiro 
instante de seu lançamento”. 

, Tartaglia procura convencer um tal duque Francesco Maria 
d’Urbino de suas idéias sobre esse assunto. Em termos didáticos, parece bastante útil apresentar 
um extrato dessa discussão, pois as dúvidas do duque certamente coincidem com as de muitos 
estudantes, hoje. 

O duque, é claro, protesta, considerando essa pretensão de todo contrária à experiência.   
De certo, ele deseja admitir que os movimentos para cima e para baixo sejam retilíneos. Mas que, em 

nenhuma outra direção, e independentemente da dimensão da trajetória, o projétil não se mova em linha 

reta, eis aí algo que não é crível e que ele não crê, tanto mais que experiências feitas em Verona, com uma 

colubrina27

 

 de 20 libras, mostraram-lhe muito bem que, à distância de 200 passos, a bala se colocava no 

ponto de mira, o que significa que ela voava em linha reta. Que, se a referida colubrina fosse elevada para 

atirar a uma distância maior, a trajetória não seria inteiramente em linha reta, é muito provável, e o duque 

está disposto a concordar com isso. Mas daí não se pode concluir que ela seja incapaz de lançar uma bala 

em linha reta a uma distância de 200 passos, ou de 100, ou de 50. 

Porém, Tartaglia insiste que a bala não só não percorrerá 50 passos em linha reta, como será 
incapaz de se deslocar por um único passo nessa trajetória.  

A fim de fazer notar a seu interlocutor a falsidade de suas concepções sobre esse tema, 
Tartaglia pergunta à Sua Excelência até que ponto da trajetória a bala seguirá em movimento 
retilíneo e também qual é a causa pela qual ela se deslocará, depois, em linha curva.   

O duque responde que é a grande velocidade da bala, da qual está animada quando sai da boca da peça, 

que constitui a causa própria pela qual, durante pouco tempo, ou espaço, ela se deslocará em linha reta; 

mas que, mais tarde, faltando-lhe em algum grau vigor e velocidade, ela começará a desacelerar-se e a 

abaixar-se paulatinamente em direção à Terra e continuará assim até que caia na Terra.  
Prosseguindo, Tartaglia representa por uma linha ABCD a trajetória descrita por uma bala 

lançada de uma colubrina (Fig. 3.7). Considera então lógico admitir que se existe algum trecho 
retilíneo no percurso seguido pelo projétil, que seja AB esse trecho. Em seguida, divide AB em 
duas partes iguais. Conforme suas próprias palavras,   

(...) a bala atravessará mais rapidamente o espaço AE do que o espaço EB. Ora, por razões já explicadas, 

a bala se deslocará mais retilineamente no espaço AE do que no espaço EB, porque a linha AE será mais 

reta do que a linha EB, o que é uma coisa impossível porque, se se supõe que toda a linha AB seja 

                                                 
26 KOYRÉ 1982, p. 118-120.  
27 Antiga peça de artilharia. 
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perfeitamente reta, uma metade dela não pode ser nem mais nem menos reta do que a outra metade; e se 

uma metade fosse mais reta do que a outra, seguir-se-ia, necessariamente, que essa outra metade não seria 

reta e, por conseguinte, que a linha AB não seria reta. 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7 - A trajetória de uma bala lançada por uma colubrina, de acordo com Tartaglia. 
 

Aplicando raciocínio análogo ao trecho AE, dividindo-o em duas partes iguais, AF e FE e, 
assim, sucessivamente, Tartaglia conclui que nenhuma parte da trajetória pode ser retilínea.  

Ainda reticente, o duque usa o testemunho ‘irrecusável’ da experiência para contra-
argumentar que, pelo menos para curtas distâncias, as balas dirigem-se diretamente ao alvo.  

Argumento falacioso, responde Tartaglia. É verdade que acreditamos ver a bala ir diretamente ao ponto 

visado; ora, trata-se de uma ilusão. Nossos sentidos não são suficientemente agudos e precisos para 

distinguir a curva muito estendida, do início da trajetória, de uma linha reta; assim, um mar calmo nos 

parece ser perfeitamente plano, quando na realidade sua superfície é de uma esfera.  
O duque admite o valor do raciocínio, embora a tese de Tartaglia continue a parecer-lhe estranha. Mas ele 

não se entrega: pois, mesmo que se admitisse que uma bala atirada horizontalmente fosse, em todo o seu 

percurso, desviada de seu curso pela gravidade que sobre ela atua nas condições mais favoráveis a essa 

ação, certamente não será o caso em que ela é atirada obliquamente no ar e em que a gravidade é menos 

apta a fazê-la desviar. A trajetória oblíqua comporta, certamente, uma parte retilínea.  
Tartaglia, porém, mantém sua posição. O que é impossível é impossível. Assim, a bala não se deslocará 

em linha reta senão quando for atirada verticalmente para cima (ou em direção à Terra); em qualquer 

outra posição ela descreverá uma curva. Seguramente, é verdade que a gravidade atuará tanto menos 

quanto maior for a elevação do tiro e que, por isso, a encurvação será tanto mais fraca. Porém, nunca será 

nula. Jamais uma bala poderá deslocar-se em linha reta, em nenhuma parte, por mínima que seja, de seu 

movimento.  
As considerações teóricas de Tartaglia de que a trajetória bidimensional de um projétil é 

sempre curva, baseadas em sua idéia central de que “há sempre um pouco de gravidade afastando 
o projétil da sua linha de movimento” tiveram pouca receptividade no meio científico da época, 
por serem originais e de difícil compreensão. Vale ressaltar que Tartaglia publicou diversas 
tabelas relacionando o ângulo de elevação de um canhão com o seu alcance, a partir de dados 
empíricos, constatando que o alcance máximo de um projétil lançado em solo horizontal é de 450. 
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Ainda de interesse didático como assunto deste capítulo, e matéria para embasar futuras 
discussões, encontram-se a explicação que o físico italiano Giambattista Benedetti (1530-1590) 
dá ao movimento de projeção de uma pedra que é arremessada depois de sucessivas rotações e o 
relato de uma importante experiência desenvolvida pelo engenheiro belga Simon Stevin (1548-
1620). 

Benedetti, crítico severo de Aristóteles28

Como se vê, Benedetti tem uma concepção de impetus diferente da de Buridan. Para este 
último, qualquer corpo em rotação possui um impetus circular. Ao abandonar a funda, portanto, a 
pedra, de acordo com Buridan, sai ‘em curva’ e não tangencialmente à trajetória circular, como 
admite Benedetti, que insiste no caráter linear do impetus (Fig. 3.8) 

, rejeita, entre outras coisas, a antiperistasis 
aristotélica, explicando a persistência do movimento de um corpo depois de seu lançamento por 
uma força motriz, uma impetuosidade, um impulso, um impetus por ele adquirido a partir da 
causa motora. Segundo ele, ao se movimentar circularmente uma pedra em uma funda (tal como 
o fez Davi, contra Golias), imprime-se à pedra um impetus, que é tanto maior quanto mais de-
pressa ela girar. Quando a pedra deixa a funda, o seu movimento, como projétil, efetua-se ao 
longo da reta tangente à circunferência no instante do lançamento, processando-se o seu desloca-
mento, daí por diante, sob a ação da gravidade, da forma ‘usualmente’ conhecida.  

 

                     ( a )                                                       ( b ) 
  

Fig. 3.829

 

 -  A saída de uma pedra em movimento circular segundo ( a ) Benedetti e ( b ) 
Buridan.  

Essas diferenças, no entanto, só enfatizam, mais uma vez, a fragilidade de uma noção que 
se propõe a traduzir, em termos científicos, experiências quotidianas baseadas no dado do senso 
comum. “Efetivamente, o que é o impetus, a força, a virtus motiva, senão uma condensação, se 

                                                 
28 KOYRÉ, 1982, p. 128-151. 
29 McCLOSKEY, 1983. 
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assim se pode dizer, do esforço muscular e do impulso?”30

Explicar o movimento dos planetas e demais corpos celestes através de um impetus por eles 
adquirido no início dos tempos, isto é, quando de sua formação, significa conceber um mundo 
inteiramente diferente de “um universo no qual mãos invisíveis tinham de estar em constante 
operação e Inteligências sublimes tinham de fazer girar as esferas planetárias”

 Contudo, o domínio de aplicabilidade 
desse conceito transcende à esfera dos movimentos terrestres, como se viu, questionando a 
filosofia aristotélica em aspectos fundamentais.  

31

Atentando-se, desse modo, para o conceito de impetus em toda a sua amplitude, percebe-se 
que a alegada fragilidade do impetus é, em verdade, enganosa. A doutrina do impetus 
desempenhou um papel de grande relevância na estruturação de todo um conjunto de idéias que 
conduziu o espírito científico à revolução do século XVII. 

. Pode-se muito 
bem imaginar, como ressalta Oresme, que um poder inicial (que se pode chamar de Deus, caso se 
queira), tenha posto o universo a funcionar, como uma espécie de relógio e deixado essa máquina 
monumental a trabalhar por si mesma.  

Mas não é apenas a nível teórico que se dirigem críticas à dinâmica aristotélica. Em um 
trabalho sobre mecânica, publicado em 1586, Simon Stevin (1548-1620) relata uma experiência 
em que contesta, através de seus resultados, a opinião de Aristóteles de que corpos pesados caem 
mais depressa do que corpos mais leves de mesma natureza (constituição), dispendendo tempos 
inversamente proporcionais a seus pesos. Conforme Stevin,   

(...) a experiência contra Aristóteles é esta: Tomemos... duas bolas de chumbo, sendo uma delas dez vezes 

mais pesada do que a outra e deixemo-las cair juntas de uma altura de trinta pés sobre uma prancha ou 

algo que emita um som claro; notar-se-á, então, que o tempo da queda da mais leve não é dez vezes maior, 

mas sim que ambas caem tão igualmente sobre a prancha que os dois ruídos dão a sensação de serem um 

único.32
  

A efervescência das idéias no campo da mecânica é notória. Essa situação é, sem dúvida, 
condição necessária, mas não suficiente, para gerar condições definitivas para o estabelecimento 
de uma teoria científica com amplo poder explicativo. O mundo supralunar também precisa ser 
seriamente questionado em relação aos ‘princípios’ que o norteiam. 
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4.1 Introdução  
Paralelamente aos debates que se processam a partir do século XI sobre a física da força 

impressa e a possibilidade, concreta ou hipotética, do movimento no vazio (seção 3.4) há, no 
âmbito da astronomia, primeiro entre os árabes e posteriormente com os europeus, o ressurgi-
mento de uma antiga polêmica. Depois de um longo período em que o Almagesto é acriticamente 
lido, resumido, comentado e utilizado para fins práticos, volta a ser questionada a realidade física 
dos excêntricos e dos epiciclos. 

Para uma corrente de estudiosos que comunga dos ideais de construção do sistema 
ptolomaico, os excêntricos e os epiciclos da astronomia ptolomaica não possuem existência real. 
São artifícios matemáticos, ficções dos geômetras, idealizados para fins computacionais. Com 
eles, constrõem-se tabelas, prevêem-se eventos (como eclipes), salvam-se, enfim, as aparências. 

Por outro lado, aos realistas, com seus diferentes modelos mecânicos, não basta apenas 
salvar os fenômenos. É preciso atentar para a realidade física dos dispositivos propostos antes de 
buscar, ‘a qualquer preço’, a concordância com a observação. 

Desse modo, no que se refere a princípios, há uma divergência insuperável entre a filosofia 
aristotélica e a astronomia ptolomaica, pois a primeira não pode admitir evoluções circulares que 
não tenham a Terra como centro. Daí o repúdio dos aristotélicos aos epiciclos e excêntricos. 

O realismo de astrônomos árabes como Thabit ibn Qurra (836-901) e Ibn al-Haytan 
(Alhazen,965-1039), que imprimem a seus trabalhos uma dinâmica semelhante às de Adrasto de 
Aphrodisia e Theon de Smyrna (seção 1.7), dá início a uma forte reação contra os mecanismos 
puramente artificiais da astronomia ptolomaica, a qual logo se engajam os filósofos árabes, que 
em sua ampla maioria são estudiosos e defensores da física peripatética. 

Ibn Rushd, o conhecido Averroes (1125-1198), por exemplo, esforça-se sem, contudo, 
lograr êxito em construir um sistema astronômico cujas hipóteses encontrem amparo na “Física” 
e na “Metafísica” de Aristóteles. Notabiliza-se, no entanto, como comentador e defensor das 
idéias aristotélicas. Em um desses seus comentários não apenas expõe o mecanismo das esferas 
homocêntricas de Aristóteles, sustentando-o, como submete a uma severa crítica a astronomia 
desenvolvida no Almagesto. 

Mesmo os que discordam da explicação que os aristotélicos concedem ao movimento de 
projéteis, como Avempace (Ibn Badja, 1106-1138), juntam suas vozes ao coro do protesto realista 
contra aqueles que, com suas hipóteses, objetivam tão somente a descrição geométrico-cine-
mática dos céus.  

Em uma obra cujo título fala por si mesmo – “Teoria dos planetas provada por razões 
físicas” – Al-Bitrogi (Alpetragius), contemporâneo de Averroes e inspirado em Aristóteles, 
elabora os fundamentos de um sistema astronômico baseado na rotação de esferas homocêntricas. 

A teoria de Al-Bitrogi, da qual, incompleta, não resultam tabelas que permitam confrontar 
as suas predições com o veredito imposto pelos fatos, apresenta-se muito mais como uma 
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legítima representante conceitual de uma forma de ver a natureza do que uma rival, propriamente, 
ao sistema de Ptolomeu. Talvez isso explique a sua boa aceitação entre os estudiosos europeus 
que já, a partir do século XI, começam a ter acesso à cultura grega através dos árabes, no primeiro 
dos renascimentos intelectuais do Ocidente. 

A posição de Roger Bacon (1214-1294) em relação a essa teoria é bastante ilustrativa. 
Apesar de admitir o mérito de seus princípios, ele a recusa em favor do sistema ptolomaico face à 
inexistência de instrumentos que possibilitem confrontá-la com a experiência. Para ele, “o 
objetivo de toda a teoria astronômica é fornecer cálculos conformes com as observações”1

Entre optar por um sistema que, comprovadamente, está de acordo com os sentidos e cujas 
hipóteses matemáticas dispensam o teste da viabilidade física ou adotar uma posição que deixa de 
lado a ilusão do acerto momentâneo para enfrentar toda a sorte de dificuldade inerente à 
estruturação ou reestruturação de teorias inspiradas por hipóteses viáveis à natureza, a ampla 
maioria dos estudiosos do céu (para não dizer todos), nos séculos que se seguem, adota a pri-
meira. 

 

Fica, contudo, o registro da esperança que nutre São Bonaventura ao vivenciar o dilema 
entre essas duas escolhas, que é o de “encontrar um sistema onde os princípios do físico e as 
observações do astrônomo sejam igualmente salvaguardadas”2

O consenso que se dissemina então entre os astrônomos até o final da Idade Média é o de 
que, desde que disponham dos meios para determinar com precisão as posições dos corpos 
celestes, não lhes cabe indagar mais nada. Discutir sobre a realidade ou não das órbitas não é ma-
téria de sua competência. Isso fortalece a posição do filósofo que reconhece terem os céus e a 
Terra constituições e realidades físicas bem distintas, que sabe, enfim, residir na cosmologia 
aristotélica o grande referencial do conhecimento teórico. Afinal, se o sistema ptolomaico é 
meramente instrumental, que importância pode ter o questionamento a seus mecanismos? 

, pensamento que antecipa o ideal 
da ciência moderna. 

Assim, para se produzir uma alteração significativa em um conhecimento bem estruturado 
como o aristotélico, capaz, inclusive, de levar à sua substituição por um outro, faz-se imperativo 
abalar as suas estruturas hierárquicas. 

A física aristotélica, como se viu, além de estar no palco das discussões sobre o movimento 
no vazio, já há bastante tempo vem sendo objeto de severas críticas em relação às suas 
ponderações sobre a queda dos corpos e o movimento de projéteis, cristalizando-se as maiores 
objeções na teoria do impetus de Buridan e seus seguidores. Mas os céus, com a superação das 
‘incompreensões’ já discutidas, permanecem, ainda, praticamente imunes à crítica.  

É bem verdade que algumas considerações sobre a aplicabilidade do impetus às rotações da 
Terra e da esfera celeste começam a surgir no pensamento de algumas mentes que não se 

                                                 
1 DUHEM, 1984, p. 35. 
2 Id, p. 37. 



4. As novas concepções do mundo 

70 

acomodam às estruturas conceituais vigentes, anunciando os primeiros sinais de uma tímida 
ligação física entre os mundos sub e supralunar. Mas é das sementes de uma idéia verdadeira-
mente transformadora no âmbito da astronomia que o solo do fértil ambiente intelectual europeu 
dos séculos XV e XVI necessita para fazer prosperar uma cultura capaz de revolucionar o conhe-
cimento científico. 

Uma série de acontecimentos ocorridos durante o século XV contribuiu, não importa se 
direta ou indiretamente, para gerar as condições de seu aparecimento. A conquista de Constanti-
nopla pelos turcos, em 1453, possibilitou uma ampla divulgação do conhecimento grego preser-
vado pelos árabes. A invenção da imprensa, que substituiu os manuscritos por livros, imprimiu 
uma nova dinâmica à difusão do saber literário e científico. Os clássicos gregos, pouco ou quase 
nada conhecidos, foram traduzidos ou retraduzidos e reeditados. 

O culto às letras e às artes, sem dúvida, reveste com novas cores um novo período na 
história da humanidade, que deixa para trás a Idade Média. O brilho maior nessa transição, con-
tudo, está no resgate, mesmo que efêmero, de algo profundamente prezado e respeitado pelos 
gregos antigos: a liberdade intelectual, a livre expressão de idéias.  

É em um período de grande tolerância da Igreja Católica para com filosofias inovadoras e 
mesmo revolucionárias, a seus olhos, que o cônego Nicolau Copérnico elabora um sistema 
astronômico que vai desencadear um processo lento mas progressivo de ruptura irreversível com 
o conhecimento estabelecido. 

O questionamento filosófico das hierarquias aristotélicas através do cardeal Nicolau de 
Cusa e os trabalhos dos astrônomos alemães Peurbach e Regiomontano que, ao tornarem o 
Almagesto mais compreensível, abrem-no à perspectiva de novas críticas, precedem o 
desenvolvimento do heliocentrismo de Copérnico, contextualizando o quadro conceitual em que 
ele se estabelece. 

 
4.2 O universo de Nicolau de Cusa  

O fim da Idade Média vê surgir, através do cardeal Nicolau de Cusa (1401-1464), uma nova 
concepção de mundo. As suas reflexões sobre a relação Deus-universo-infinito o levaram a 
acreditar na existência de um universo extremamente vasto, sem limites de confinamento. A 
esfera das estrelas fixas não limita o mundo e nem a Terra ou qualquer outro corpo celeste é o seu 
centro.   

O universo não é infinito no sentido positivo deste termo, mas indeterminado, o que significa apenas que 

ele não tem limites e que não está contido na carapaça exterior das esferas celestes; o que também quer 

dizer que ele não está 'terminado' nos seus constituintes, ou seja, que ele carece completamente de 

precisão e de determinação rigorosa. Ele nunca atinge o seu limite; no sentido pleno do termo ele é 
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indeterminado. É por isso que ele não pode ser objeto de uma ciência total e precisa, mas apenas de um 

conhecimento parcial e conjectural.3   

Cada um dos inumeráveis constituintes do universo forma um todo finito. A qualificação de 
infinito Cusa reserva a Deus. Deus sim é todo infinito em sua grandeza e perfeição. O 
conhecimento parcial a que se refere advém do fato de que a verdade absoluta se encontra apenas 
em Deus e este é inacessível ao homem. 

Cusa advoga a douta ignorância, uma ignorância que pode ser qualificada como douta 
porque o homem, em sua tentativa de entender o mundo em que vive, tem consciência das 
limitações do seu saber. “A sua obra mestra A Douta Ignorância (1440), não cabe em nenhum 
quadro pré-estabelecido. Do ponto de vista cosmológico, é a afirmação muito original, na época, 
da unidade do universo, sem referência às hierarquias aristotélicas.”4

Para Cusa, não existe nenhum corpo imóvel no universo. Em decorrência disso, não se pode 
referenciar nenhum movimento em termos absolutos. Todo o movimento é relativo. A 
constatação de que tudo parece girar em torno da Terra, estacionária, é um dos aspectos dessa 
relatividade pois, para alguém que se encontrasse na Lua (ou qualquer outra Terra ou Sol), esta, 
também, pareceria-lhe ser um centro imóvel, com todos os astros girando ao seu redor. O que 
Cusa propõe de novo é uma relatividade de movimentos que tem como fundo uma nova concep-
ção de mundo, o que a torna original. Não existe nenhum centro para o mundo, pois em qualquer 
parte do cosmo em que o observador se encontre ele verá o universo girar em torno de si. 

  

Na cosmologia de Cusa, a Terra não ocupa um plano inferior em relação aos demais corpos 
celestes. Para ele, a Terra é tão perfeita ou imperfeita como qualquer outro astro, já que considera 
que todos os corpos celestes são constituídos dos mesmos elementos (terra, água, ar e fogo). A 
unidade do universo não permite qualquer distinção ou tratamento diferenciado entre os seus 
constituintes. Assim: 

a) a corrupção e a mudança não são exclusividades apenas de nosso planeta pois “temos 
todas as razões para supor, ainda que evidentemente não o possamos saber, que por toda a parte 
suceda a mesma coisa ...”5

b) a cor sombria da Terra não pode ser utilizada em favor da sua inferioridade em relação a 
outros astros porque “se alguém estivesse no Sol o seu brilho não lhe surgiria como a nós...” 
Analogamente, para uma pessoa situada fora do globo terrestre “esta Terra, graças à sua 
circunferência de fogo, apareceria como uma estrela brilhante, tal como para nós que estamos 
fora da região do Sol este aparece muito brilhante.”

 

6

                                                 
3 KOYRÉ, s/ano, p. 13 

 Cusa conclui, então, que a Terra e os demais 
planetas, assim como o Sol, brilham por luz própria. 

4 VÉDRINE, 1971, p. 33. 
5 KOYRÉ, s/ano, p. 27. 
6 Id, p. 24. 
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A semelhança da Terra com os demais corpos celestes e o potencial criador Divino, que 
através dos infindáveis mundos espalhados na imensidão do cosmo evidencia a exuberância de 
sua obra, são elementos básicos dos quais se vale Cusa para afirmar que a vida existe não só na 
Terra mas também em outros astros. Uma afirmação ousada mas que, inserida no conjunto de 
suas idéias, tem o dom de enaltecer a imagem do Criador. 

O pensamento de Cusa é original (embora nem sempre sejam muito claras as suas idéias) e 
revolucionário. “Pela primeira vez a concepção clássica de um mundo fechado e 
hierarquicamente ordenado, que dominou  o pensamento humano durante quase dois mil anos, foi 
atacada em favor de um mundo aberto e se não infinito, ao menos ilimitado e indefinidamente ex-
tenso.”7

Além de Cusa, contribuem para compor o quadro de idéias em que se instaura a revolução 
copernicana os trabalhos de Peurbach e Regiomontano. 

 As bases de seu pensamento, contudo, são puramente especulativas e as concepções que 
desenvolve demasiadamente radicais para serem aceitas entre os seus contemporâneos. A noção 
de um universo claramente infinito em extensão, por exemplo, só aparecerá cem anos depois, 
com Giordano Bruno. 

 
4.3 Peurbach e Regiomontano  

O renascimento das letras, marca registrada do novo renascimento intelectual do Ocidente, 
no século XV, chega também à astronomia e a seu principal texto – o Almagesto. 

Ocorre que as versões em latim dessa obra, feitas a partir de traduções árabes do original 
grego, incorporavam comentários e interpretações árabes que, com freqüência, não podiam ser 
distinguidos do texto original, mesclando-se a ele e distorcendo, muitas vezes, o seu significado. 

Por outro lado, as Tabelas Afonsinas, elaboradas há mais de dois séculos, apresentavam-se 
claramente insatisfatórias, revelando erros mais do que evidentes. A sua correção, ou substituição 
por outras, exigia um estudo aprofundado do Almagesto.  

Com o intuito de facilitar a compreensão da essência da astronomia ptolomaica, o 
astrônomo George Peurbach (1423-1461) escreveu um notável trabalho que foi objeto de inúme-
ras reedições e comentários. Sem se preocupar em examinar a natureza das hipóteses do Alma-
gesto, Peurbach descreve clara e concisamente as construções de Ptolomeu em sua obra 
Theoricae novae planetarium. Durante esse seu empreendimento, contudo, percebe as dificulda-
des de lidar com ‘versões interpretativas’ do texto e decide se engajar em um novo projeto: versar 
o Almagesto, diretamente de seu original grego, para o latim. Seu falecimento prematuro o 
impediu de levar a termo essa tarefa. 

Os ideais de Peurbach foram continuados por seu discípulo Johann Müller, conhecido por 
Regiomontano (1436-1476), que estudou o Almagesto em seu original e completou um outro 

                                                 
7 DUMAS in TATON, 1960, t. 2, v. 1, p. 59 
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trabalho iniciado por Peurbach – Epitome in Ptolomaei almagestum. Ele também escreveu um 
importante tratado de trigonometria que inclui uma tabela de senos para cada minuto e uma tabela 
de tangentes para cada grau.8

Alguns autores consideram ter Regiomontano ensinado que a Terra gira ao redor do Sol, 
mas as evidências em que se baseiam não provam isso de forma contundente. Bem ao contrário, o 
que se constata no Epitome é a sua total aceitação a cada detalhe do sistema ptolomaico

 

9

A obra desses dois astrônomos tornou a astronomia ptolomaica mais clara e compreensível 
ao mundo ocidental, e também mais vulnerável a contestações. É a partir dela que vários 
estudiosos passam a dirigir críticas aos dispositivos utilizados no sistema de Ptolomeu. Feliz-
mente, para o desenvolvimento da ciência, não se repetem apenas as discussões que se processa-
ram em um passado recente. E a razão disso é Copérnico. 

. 

 
4.4 O heliocentrismo de Nicolau Copérnico 

 
Em 1543 é publicado o tão esperado livro de Nicolau Copérnico (1473-1543) “Sobre a 

revolução das órbitas celestes” (De revolutionibus orbium caelestium), no qual o autor, no ano de 
sua morte, apresenta um sistema astronômico matematicamente estruturado, capaz de rivalizar 
com aquele que, por séculos, vinha salvando as aparências. Essa obra foi precedida por duas 
outras que, cautelosamente, anunciavam os fundamentos da nova astronomia. 

A primeira delas é um manuscrito de oito páginas intitulado “Um breve esboço das 
hipóteses de Nicolau Copérnico sobre os movimentos celestes” (Nicolai Copernici de 
hypothesibus motuum caelestium a se constitutis commentariolus), conhecido como 
Commentariolus, no qual Copérnico divulga, sem provas e sem demonstrações matemáticas, a 
sua primeira descrição de um sistema em que a Terra se encontra em movimento e o Sol ocupa 
posição central no universo. Trata-se de uma versão inicial do heliocentrismo, que Copérnico fez 
circular apenas entre um número reduzido de pessoas, por volta de 1510. 

A segunda, a Narratio prima, escrita a pedido de Copérnico por seu discípulo Jorge 
Joaquim Rético (1514-1576), tem a forma de carta dirigida pelo autor a um antigo mestre de 
astronomia e matemática. Nela, Rético consegue extrair, com rara habilidade, a essência da as-
tronomia copernicana contida no manuscrito das Revoluções, uma obra volumosa, repleta de 
tabelas astronômicas, fileiras de cálculos e complicados diagramas.10

 Copérnico relutou muito em publicar a sua obra principal, pois temia ser ridicularizado 
com a sua hipótese de uma Terra móvel, que contrariava amplamente a evidência dos sentidos. 
Na dedicatória do De revolutionibus ao papa Paulo III, ele menciona a dúvida que o assolou por 
longo tempo entre expor as suas idéias na forma escrita ou apenas as reportar oralmente a quem 

   

                                                 
8 DREYER, 1953, p. 289. 
9 Id, p. 290. 
10 KOESTLER, 1989, p. 106. 
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as pudesse realmente entender, seguindo o antigo rito pitagórico.11

A própria Narratio, de Rético, contém trechos que mostram precaução quanto às novidades 
que cercam as hipóteses astronômicas de Copérnico, ressaltando o respeito e a veneração deste 
para com os sábios antigos. Em um deles, Rético diz:  

  

 
Quanto ao sábio Mestre, ser-me-ia um prazer saberdes e vos convencerdes plenamente de que para ele 

nada existe melhor nem mais importante do que seguir as pegadas de Ptolomeu e, como fez Ptolomeu, ir 

empós dos antigos e dos que de muito o precederam. Contudo, quando os fenômenos, que dirigem o astrô-

nomo, o compeliram a fazer certas hipóteses até a contra-gosto, bastava, assim pensou, apontar as setas 

para o mesmo alvo, pelo mesmo método empregado por Ptolomeu, embora utilizasse um arco e flechas de 

um tipo de material bem diverso do de Ptolomeu.12
   

É verdade que Copérnico rejeitou o equante da astronomia ptolomaica que, para ele, violava 
o princípio da uniformidade do movimento circular, na medida em que o centro do epiciclo de um 
planeta não descreve ângulos iguais em tempos iguais nem em relação ao centro de seu deferente 
e nem em relação ao centro da Terra, mas sim para um observador supostamente situado em um 
ponto do espaço próximo a estes dois últimos (Fig. 1.11, seção 1.6). Mas, de resto, fez pleno uso 
das técnicas e dispositivos matemáticos de que se valeu Ptolomeu para a estruturação de seu 
sistema.  

Copérnico construiu a sua teoria atribuindo, admiravelmente, novos papéis ao Sol e à Terra 
em seu sistema. Contudo, adotou o mesmo princípio que norteou o trabalho dos gregos antigos e 
não teve contestações ao longo do tempo, até Kepler (Capítulo 7): “encontrar quais são os movi-
mentos circulares e ordenados a partir dos quais se pode deduzir o movimento dos planetas”. Por 
isso, não conseguiu escapar das complexidades geométricas inerentes ao mecanismo descritivo 
dessa concepção. 

Para Copérnico é o Sol e não a Terra o centro do mundo13
  . O próprio Copérnico escreve:  

No centro de tudo situa-se o Sol. Quem, com efeito, nesse esplêndido templo colocaria a luz em lugar 

diferente ou melhor do que aquele de onde pudesse iluminar ao mesmo tempo todo o templo? Portanto, 

não é impropriamente que certas pessoas chamam-no de lâmpada do mundo, outros de sua mente, outros 

de seu governante ... Assim, como que repousando no trono real, o Sol governa a circundante família dos 

astros.14
  

                                                 
11 Propiciar conhecimento a quem não se encontra preparado para tal é o mesmo que verter água limpa e fresca em 
um poço cheio de impurezas, como escreve um pitagórico (Lisis) a outro (Hiparco). “(...) nada lucraríamos, a não ser 
agitar a mundície e estragar a água. Eis o que sucede aos que ensinam e são ensinados desse modo. Densas e 
sombrias florestas cobrem o espírito e o coração dos que não foram iniciados da maneira correta e perturbam a suave 
contemplação das idéias (...).” (PROWE apud KOESTLER, 1989, p. 100) 
12 KOESTLER, 1989, p. 107. 
13 Na verdade, no sistema copernicano a Terra e os demais planetas não se movem à volta do Sol, mas sim em 
relação a um ponto muito próximo a ele – o centro da órbita da Terra.  
14 KOYRÉ, s/ano, p. 39.  
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Em torno do Sol, imóvel, movimentam-se a Terra e os planetas na seguinte ordem de 
afastamento a partir do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra (com a Lua girando ao seu redor), Marte, 
Júpiter e Saturno. 

Esquemas representativos como o da Fig. 4.1, que atribuem um só círculo ao movimento de 
cada planeta servem, apenas, para fins ilustrativos do heliocentrismo. O sistema copernicano é tão 
ou mais intricado quanto o que ele almejava substituir. Assim, enquanto para Ptolomeu eram 
necessários 40 círculos para descrever as posições dos planetas observados a partir de uma Terra 
estacionária, para Copérnico eram precisos 48 círculos a fim de representar estas mesmas posi-
ções a partir de uma Terra em movimento. 

 

 
 

Fig. 4.115

 

 - O modelo Copernicano, esquematizado para fins de divulgação. A esfera das 
fixas é espessa. 

O universo copernicano é finito e limitado pela esfera das estrelas. Essa esfera se encontra 
em repouso. É a Terra que se movimenta e não os céus. A rotação do globo terrestre em torno do 
seu eixo, uma vez por dia, responde pelo movimento diário aparente das estrelas fixas e do Sol. Já 
a sua translação e a dos planetas ao redor do Sol explica outros fatos, como o das aproximações e 
dos afastamentos dos planetas em relação à Terra, por exemplo. 

O De revolutionibus confere ao movimento retrógrado dos planetas uma solução ‘simples’ 
e elegante. Reside nas diferentes velocidades orbitais planetárias a causa das acelerações, 
desacelerações e inversões de sentido dos planetas percebidas pelo observador terrestre. A Fig. 
4.2 mostra qualitativamente isso, considerando como circulares as órbitas da Terra e de Marte. 

                                                 
15 VON BRAUN, 1971, p. 5.  



4. As novas concepções do mundo 

76 

 

 
 
Fig. 4.2 - Movimento retrógrado de Marte, no sistema copernicano. 
 
É interessante notar que, com exceção de algumas observações feitas pelo próprio Co-

pérnico16

Ao se pronunciar, por exemplo, a respeito do questionamento a certas observações de 
Ptolomeu e Timócrates, feitas por um matemático em um tratado sobre o movimento da oitava 
esfera (a esfera celeste), Copérnico repudia com veemência as dúvidas do matemático, 
escrevendo que 

, o sistema que edifica é contrastado, essencialmente, com o mesmo conjunto de dados 
observacionais que os disponíveis a Ptolomeu. Se por um lado isso resulta salutar no que se refere 
a uma avaliação comparativa entre os dois modelos, que com hipóteses tão distintas pretendem 
cobrir o mesmo conjunto de fenômenos, de outro mostra um Copérnico despreocupado com a 
fidedignidade dos dados que possui, aceitando-os acriticamente, sem indagar sobre a qualidade 
das observações que os geraram e também não ventilando a possibilidade de haver erros no 
processo de sua transmissão, seja por transcrições desatentas ou por maus tradutores. Nesse 
ponto, a sua confiança nos antigos parece ter sido irrestrita. 

 
(...) convém-nos seguir os métodos dos antigos estritamente e ater-nos às suas observações, que nos foram 

legadas como Testamento. E àquele que julga não deverem merecer inteira confiança fecham-se, 

indubitavelmente, as portas da nossa Ciência. Ficará diante dessas portas e tecerá os sonhos do insano 

                                                 
16 O De Revolutionibus contém dados relativos a apenas vinte e sete observações realizadas por Copérnico, 
disseminadas ao longo de um período de trinta e dois anos. (KOESTLER, 1989, p. 82) 
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sobre o movimento da oitava esfera e receberá o que mereceu por acreditar que pode dar apoio às suas 

alucinações mediante a trucidação dos antigos.17
  

Vê-se claramente os contrastes em Copérnico. Ao mesmo tempo em que se apresenta 
extremamente conservador, adotando princípios, observações e métodos matemáticos dos gregos 
antigos ele rompe com a tradição, oferecendo ao mundo um novo sistema astronômico. Mas, que 
motivos levaram Copérnico a realizar esse empreendimento? 

Não se sabe, ao certo, as razões de Copérnico. Exceto por algumas pistas (verdadeiras ou 
falsas?) ensejadas pelo homem que deixou de fora dos agradecimentos de seu livro o nome da 
pessoa que mais o incentivou e trabalhou para a publicação de sua obra (Rético), somente se pode 
conjecturar a esse respeito. 

De acordo com Copérnico, foi a sua insatisfação com o equante da astronomia ptolomaica 
que iniciou toda a reação em cadeia: “Tendo percebido esses defeitos, pensei repetidas vezes se 
não era possível descobrir uma disposição mais razoável de círculos... em que tudo se moveria 
uniformemente em torno do seu próprio centro...”18

As sucessivas alterações introduzidas no sistema de Ptolomeu por astrônomos e 
matemáticos árabes e europeus para melhor adequá-lo aos dados observacionais, as quais não lhe 
acrescentaram inovações significativas, apresentam-se igualmente relevantes. Talvez, como pode 
ter pensado Copérnico ao idealizar os fundamentos de seu sistema, um ‘certo’ rompimento com a 
tradição pudesse levar a resultados melhores.  

 

Nesse contexto também se encontram as leituras de Copérnico de alguns clássicos da anti-
guidade, através dos quais tem conhecimento de que, durante bastante tempo, a imobilidade da 
Terra não foi consenso entre os filósofos gregos. Hiketas e Heráclides, por exemplo, atribuíram à 
Terra um movimento giratório em relação a um eixo fixo que passa pelo seu centro. Já Filolau 
supunha que ela orbitava em torno de um fogo central. Para Aristarco, além de girar sobre si 
mesma a Terra revolucionava ao redor do Sol.  

Contudo, não se pode precisar se em sua procura por uma nova alternativa para a descrição 
do movimento dos planetas Copérnico partiu, de fato, apenas de suas insatisfações convictas 
sobre o equante e foi buscar apoio às suas novas idéias no conhecimento dos gregos antigos ou se, 
ao contrário, foi influenciado por esse conhecimento, particularmente em relação à astronomia 
heliocêntrica de Aristarco de Samos, para estruturar o seu sistema.  

Em seu livro, Copérnico não faz referência a predecessores imediatos (pois não era costume 
à época) que, mesmo em número muito reduzido, levantavam hipóteses quanto à possibilidade de 
vir a ser a Terra dotada de algum tipo de movimento. Mas se, possivelmente, ele desconhecia as 
especulações dos teóricos do impetus e, em particular, os trabalhos de Oresme, o mesmo, 

                                                 
17 PROWE apud KOESTLER, 1989, p. 134. 
18 KOESTLER, 1989, p. 136. 
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certamente, não pode ser dito em relação à obra de Nicolau de Cusa, amplamente divulgada. 
Atribuir algum movimento à Terra feria o dado proveniente do senso comum; no entanto, o 

sentimento intuitivo desse movimento sempre permeou a mente de alguns estudiosos em 
determinados períodos da história do pensamento científico, mesmo quando essa idéia era 
também inconcebível à ciência. 

De qualquer modo, deixando de lado as suas possíveis fontes de inspiração, o produto que 
emerge do trabalho de Copérnico é notável, essencial para o desenvolvimento da ciência. Pela 
primeira vez desde Ptolomeu, aparecia em cena um sistema astronômico matematicamente 
formulado, em todos os detalhes, concebido sobre novas bases. Compatível com os dados 
observacionais, ao menos em proporções idênticas ao sistema que ele almejava substituir, 
apresentava-se como uma alternativa concreta para o julgamento dos estudiosos. 

 

  
Fig. 4.3 - “Astrônomo Copérnico: conversação com Deus” (1872), do pintor polonês Jan 
Matejko (1838-1893)  

 
Profundas inovações no conhecimento provocam tensão e reações... extrapolam suas áreas 

específicas de abrangência imediata. Com o sistema de Copérnico isso não foi diferente. Assim, o 
heliocentrismo se deparou com inúmeros problemas de ordem física decorrentes da idéia de uma 
Terra não estacionária. Afinal, não se pode esquecer que a cosmologia aristotélica dominava o 
saber científico da época: 
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a) admitir que a Terra compartilhava com os demais planetas o mesmo tipo de movimento, 
isto é, o movimento circular uniforme, significava torná-la idêntica a qualquer outro planeta. 
Nesse caso, se quatro elementos compõem todas as coisas na Terra eles também devem estar 
presentes nos demais planetas e constituir as coisas que neles existam. Isso, é claro, chocava-se 
com a crença dominante de que a Terra e os planetas possuíam naturezas físicas diferentes; 

b) uma Terra em rotação, argumentavam os defensores do geocentrismo, seria feita em 
pedaços pela ação da força centrífuga, a qual também impediria a permanência de qualquer corpo 
em sua superfície. Copérnico contestou essa afirmação dizendo que a força centrífuga só aparecia 
em movimentos rotativos violentos. Atribuindo à Terra um movimento natural, Copérnico evitou 
a crítica à sua rotação, já que um movimento natural não pode gerar nenhuma ação violenta; 

c) para os aristotélicos, os corpos pesados caem devido à tendência natural que possuem em 
se dirigir para o centro do universo. Não se encontrando a Terra neste centro, como se deslocaria 
uma pedra, por exemplo, quando solta de uma certa altura em relação ao solo? A resposta de 
Copérnico é que o movimento da pedra continua sendo um movimento natural, mas em direção 
ao centro da Terra e não do universo. Isso ocorre devido a uma propriedade denominada 
gravidade, que tende a agregar a matéria e que não é privilégio só da Terra. Segundo ele mesmo 
ressalta,   

(...) parece-me que a gravidade não passa de uma inclinação natural concedida às partes dos corpos pelo 

Criador a fim de combinar as partes no formato de uma esfera e contribuir, assim, para a sua unidade e 

integridade. E podemos crer que tal propriedade está presente também no Sol, na Lua e nos planetas, de 

modo que com isso retêm o seu formato esférico não obstante a variedade de caminhos.19
 

 

d) explicar o movimento dos corpos em uma Terra em movimento constituía-se em um 
outro grande problema, não só para Copérnico mas a todos que ventilavam a hipótese de uma 
Terra não estacionária. Assim, por exemplo, se o globo terrestre se movimenta, por que quando se 
solta uma pedra esta não fica para trás, já que enquanto a pedra está no ar ela não tem nenhum 
contato com a Terra? A resposta de Copérnico é vaga ao admitir que, de alguma maneira, a pedra 
participa do movimento da Terra e, por isso, não se atrasa em relação a ela; 

e) outra importante indagação referia-se à órbita da Lua em torno da Terra:   
Se a Terra se move ao redor do Sol, como fazem os outros planetas, e se por qualquer motivo os objetos 

que caem podem continuar a cair diretamente para baixo, e se os pássaros não se perdem porque o ar está 

de certo modo vinculado à Terra, como é possível que a Lua continue a se mover ao redor da Terra 

enquanto esta se lança tão rapidamente através do espaço?20
   

Copérnico não tem resposta. A solução para esta e outras questões exigiria um rompimento 
definitivo com a física aristotélica. 
                                                 
19 KOESTLER, 1989, p. 131. 
20 COHEN, 1967, p. 55. 
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Mas as objeções que o heliocentrismo enfrenta transcendem a esfera científica. A sua 
aceitação implica na retirada do homem da posição central do universo, uma idéia que, mesmo 
antes da publicação do De revolutionibus, é criticada por Martinho Lutero (1483-1546), fundador 
do protestantismo. Suas palavras sintetizam o desprezo que nutre à nova concepção de mundo:   

Fala-se por aí de um novo astrônomo que quer provar que a Terra se move e anda à volta em vez do céu, o 

Sol e a Lua, como se alguém que se movesse numa carruagem ou navio pretendesse que estava imóvel, 

enquanto a terra e as árvores se moviam. Mas é assim que tudo vai em nossos dias: quando um homem 

quer parecer inteligente é preciso que invente qualquer coisa especial, e o modo como o consegue deve 

parecer o melhor! O louco quer virar toda a arte da astronomia de cabeça para os pés. E, no entanto, como 

nos dizem as Sagradas Escrituras, foi Josué quem mandou parar o Sol e não a Terra.21
  

Essa ‘conseqüência’ do sistema copernicano, contudo, não pode ser superdimensionada, 
afinal, de há muito já se evidenciara a pequenez do homem e de sua morada em relação ao 
universo. Em um trecho de uma das obras mais lidas da Idade Média, o Consolatione Philoso-
phie, de Boécio (480-524), a substância dessa idéia aparece sem meias palavras:   

Ficaste assim a saber através de provas dadas pela astronomia que a Terra inteira em comparação com o 

universo não é maior que um ponto, isto é, comparada com a esfera dos céus temos de a conceber como 

não tendo absolutamente nenhum tamanho. Além disso, só um quarto deste pequeno canto, segundo 

Ptolomeu, é que é habitável pelas coisas vivas. Tirai desse quarto os mares, os pântanos e outros lugares 

desertos e vereis então que o espaço deixado para o homem mal merece sequer o nome de infinitesimal.22
  

A própria Igreja Católica, em uma época de relativa tolerância intelectual, demonstrava 
expectativa na publicação da obra de Copérnico, como mostram as palavras que o Cardeal 
Schoenberg lhe dirige, incentivando-o a dar ciência ao mundo culto de suas descobertas:   

Fui informado de que não somente possuís um exaustivo conhecimento das matérias dos antigos ma-

temáticos como também criastes uma nova teoria do universo segundo a qual a Terra se move e o Sol 

ocupa a posição básica e, portanto, central, que a oitava esfera (a das estrelas fixas) permanece em 

posição imóvel e eternamente fixa, e a Lua, com os elementos incluídos na sua esfera, colocada entre as 

esferas de Marte e Vênus, gira anualmente em torno do Sol; soube mais que escrevestes um tratado sobre 

esta teoria inteiramente nova de astronomia, e calculastes os movimentos dos planetas e os pusestes em 

tabelas, para a maior admiração de todos. Por conseguinte, sem desejar ser inoportuno, peço-vos, 

insistentemente, comuniqueis o descobrimento ao mundo culto, e me envieis o mais breve possível as 

vossas teorias sobre o universo, com as tabelas e tudo o mais pertencente ao assunto (...).23
   

Assim, não foram dificuldades junto ao segmento religioso que levaram Copérnico a 

                                                 
21 SANTOS in GALILEI, s/ano, p. 7.  
22 COLLINGWOOD, 1986, p. 109.  
23 KOESTLER, 1989, p. 101. 
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protelar, por bastante tempo, a publicação do De revolutionibus. É importante registrar que é 
somente com o Concílio de Trento (1545-1563) que vem a Inquisição e se estabelece a persegui-
ção da Igreja Católica à novas doutrinas, tanto científicas quanto religiosas. O próprio livro das 
Revoluções só foi oficialmente proibido 73 anos depois de publicado. O que Copérnico parecia 
realmente temer era se expor ao ridículo por não ser capaz de provar suas idéias aos ignorantes e 
nem de defendê-la da crítica dos estudiosos. “Daí o recurso ao segredo pitagórico, e a cessão relu-
tante, lenta, do sistema ao público”.24

De qualquer forma, os temores de Copérnico amenizam-se no prefácio que Andreas 
Osiander (1498-1552) escreve (com ou sem a permissão do autor, não se sabe) ao De 
revolutionibus. Nele, este pastor luterano, que passou a supervisionar os trabalhos de impressão 
do De revolutionibus em substituição a Rético, obrigado a abandonar essa tarefa devido a com-
promissos assumidos na universidade onde lecionava, apresenta o heliocentrismo como uma 
hipótese matemática que objetiva salvar os fenômenos. Colocada no âmbito da astronomia 
matemática, dentro da corrente instrumentalista, a teoria edificada com base em uma nova 
estrutura planetária acaba emergindo ao público como promessa de um poderoso instrumento de 
cálculo e previsão a serviço do astrônomo. Trechos desse prefácio, reproduzidos a seguir, dão 
uma idéia clara do que deveria esperar o leitor em relação ao livro de Copérnico: 

 

 
Não duvido de que certos estudiosos – em conseqüência da divulgação da notícia sobre a novidade das 

hipóteses desta obra, que estipula ser a Terra móvel e, ainda, o Sol imóvel no centro do universo – se 

tenham fortemente chocado e julguem que não convém conturbar disciplinas liberais já há tanto tempo 

bem estabelecidas. Na verdade, se quisessem examinar o caso com exatidão, descobririam que o autor 

desta Obra nada cometeu que mereça repreensão. Com efeito, é próprio do astrônomo compor, por meio 

de uma observação diligente e habilidosa, o registro dos movimentos celestes. Depois, como nenhum 

raciocínio lhe permite atingir as causas ou hipóteses verdadeiras desses movimentos, ele concebe e 

imagina hipóteses quaisquer, de tal modo que a partir delas esses movimentos possam ser corretamente 

calculados, de acordo com os  princípios da geometria, tanto para o passado quanto para o futuro... Não é 

necessário que essas hipóteses sejam verdadeiras, e nem mesmo verossímeis; basta que forneçam cálculos 

que concordem com as observações... É bem evidente que essa ciência [a astronomia] ignora pura e 

simplesmente as causas das irregularidades dos movimentos aparentes. E se inventa algumas na 

imaginação, como certamente inventa muitas delas, todavia não o faz de modo algum para persuadir quem 

quer que seja de que assim é, mas tão somente para estabelecer corretamente o cálculo. E como às vezes 

várias hipóteses se oferecem para um mesmo movimento (como é o caso do excêntrico e do epiciclo na 

teoria do movimento do Sol), o astrônomo de preferência tomará aquela cuja compreensão seja a mais 

fácil. O filósofo talvez exigisse antes a verossimilhança, contudo, nenhum dos dois compreenderá ou 

                                                 
24 Id, p. 102. 
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transmitirá nada de certo a não ser que lhe seja revelado por Deus. Permitamos, pois, que, junto com as 

antigas, em nada mais verossímeis, se façam conhecer também essas novas hipóteses (...)25,26

 

 

4.5 Considerações finais sobre o heliocentrismo  
Há diferentes entendimentos sobre as razões que levaram Osiander a escrever o prefácio do 

De revolutionibus. Como essa questão remete à discussão a controvertida polêmica entre 
astronomia matemática e astronomia física (seção 1.7) e também coloca em cheque a posição de 
Copérnico sobre esse assunto, parece oportuno fazer algumas considerações a respeito de tal 
problemática. 

Segundo alguns estudiosos, o prefácio de Osiander prestou um importante serviço à ciência, 
ao “favorecer o estudo técnico e matemático da nova teoria sem expô-la a discussões filosóficas e 
teológicas possivelmente mortíferas”. Vale observar que o De revolutionibus só foi posto no 
Index dos livros proibidos pela Igreja Católica depois da publicação da “Astronomia nova” de 
Kepler, em 1609, e da carta que Galileu endereçou à Duquesa Cristina de Médici, em 1615, na 
qual defende o copernicanismo (seções 5.4 e 5.5).27

Para outros, Osiander é um oportunista, um impostor, que com o seu texto contradiz a 
essência do pensamento de Copérnico. 

 

 Dirigindo uma carta a Copérnico, em 1541, Osiander sugere a ele ‘a rejeição aberta da 
interpretação realista da sua teoria’. Em um trecho dessa correspondência, Osiander afirma:   

Eu sempre acreditei que as hipóteses não são artigos de fé, mas bases para cálculos; de modo que não 

importa que sejam falsas, desde que esses últimos reproduzam exatamente as aparências dos fenômenos. 

Com efeito, se seguirmos as hipóteses de Ptolomeu, quem nos dirá se o movimento irregular do Sol se dá 

em razão de um epiciclo ou de uma excentricidade, posto que os dois dispositivos podem explicar os 

fenômenos? Seria, portanto, desejável que abordasses de leve esse assunto na tua Introdução. Dessa 

maneira, poderás apaziguar os peripatéticos e os teólogos cuja posição temes.28
  

Não se sabe a resposta de Copérnico a Osiander. “Temos sobre o assunto apenas um relato 
de Kepler dando a entender que Copérnico teria rejeitado a sugestão de Osiander, acreditando 
dever publicar suas opiniões abertamente, mesmo que isso causasse danos à ciência.”29

                                                 
25 LOPARIC, 1980. 

 Com ou 
sem a permissão de Copérnico, o fato é que o prefácio intitulado “Ao leitor, sobre as hipóteses 
desta obra” foi agregado ao livro. Como um exemplar do De revolutionibus só chegou às mãos de 
Copérnico quando ele já estava nos últimos momentos de sua vida, já sem plena capacidade 
discernidora dos fatos, desconhece-se qual teria sido a sua reação concernente ao mesmo. 

26 DUHEM, 1984, p. 63. 
27 LOPARIC, 1980. 
28 ROSEN apud LOPARIC, 1980. 
29 LOPARIC, 1980. 
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Quanto à questão de Copérnico interpretar a sua teoria como realista ou meramente 
instrumentalista, cabe apresentar dois pontos de vista bastante conflitantes: um quando ele 
especula e outro quando calcula.30

O primeiro, em que se manifesta como um pitagórico, aparece em um trecho da dedicatória 
do De revolutionibus ao Papa Paulo III, no qual Copérnico diz:  

  

 
Foi assim que, tendo suposto os movimentos que mais adiante nesta obra atribuo à Terra, descobri 

finalmente, depois de muitas e longas observações, que se os movimentos dos outros astros errantes são 

referidos ao centro do movimento circular orbital da Terra e se esse é tomado como base de cálculo da 

revolução de cada astro, não somente seguem-se daí os movimentos aparentes mas também a ordem e as 

dimensões de todos os astros e orbes, e que o céu inteiro fica estruturado de tal maneira que se torna 

impossível mudar qualquer coisa em alguma de suas partes sem provocar a desordem em todas as outras e 

no universo inteiro.31
  

O segundo, observado pelo historiador da ciência E. J. Dijksterhuis, mostra claramente o 
instrumentalismo presente na atitude de Copérnico:   

De fato, ele se dava fartamente a liberdade de salvar desvios observados em relação a uma teoria simples 

pela assunção de mais um outro epiciclo; e ainda, explicava engenhosamente que às vezes é possível 

salvar um mesmo fenômeno por meio de hipóteses totalmente diferentes, sem nem mesmo tentar decidir 

qual delas é fisicamente mais plausível; e, especialmente em relação ao planeta Mercúrio, as combinações 

de movimentos a que chegou foram tão complicadas que ele não pode tê-las encarado como fisicamente 

realizadas no espaço. Quando lemos esses livros tendo em mente o programa de Osiander, não 

percebemos neles a mínima contradição.32
  

Assim, parece razoável supor, a guisa de conclusão do estudo aqui empreendido sobre o 
heliocentrismo, que Copérnico realmente acreditava que a Terra se movia, como os demais 
planetas, sendo o centro da órbita terrestre o ponto de referência do movimento planetário. Con-
tudo, “era-lhe impossível acreditar que a Terra ou os planetas se moviam da maneira descrita no 
seu sistema de epiciclos e deferentes, meras ficções geométricas”.33

É importante, ainda, destacar que o De revolutionibus é um livro de uma complexidade 
matemática muito grande. Modelado segundo o Almagesto, esta obra dirigia-se a um seleto grupo 
de astrônomos, preferencialmente àqueles com habilidades e conhecimentos suficientes para con-
trastar as versões do velho e do novo sistema do mundo. Esse fato frustrou as expectativas do 
meio erudito desencorajando os estudiosos à leitura do livro de Copérnico, daí a pouca re-
ceptividade às suas idéias na época. 

 

                                                 
30 LOPARIC, 1980. 
31 KOYRÉ apud LOPARIC, 1980. 
32 DIJKSTERHUIS apud LOPARIC, 1980. 
33 KOESTLER, 1989, p. 115. 
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Não obstante, se Copérnico ainda gozou de um certo prestígio entre os estudiosos que 
imediatamente o sucederam, isso não se deve à sua nova teoria planetária, mas às tabelas astronô-
micas (chamadas Tabelas Prutênicas) elaboradas por Erasmo Reinhold a partir do De 
revolutionibus. Concebendo a obra de Copérnico do ponto de vista instrumentalista, o trabalho de 
Reinhold foi muito bem aceito pelos astrônomos, que o adotaram em substituição às Tabelas 
Afonsinas, datadas do século XIII.34

  

Como um todo, o “De revolutionibus” mantém-se quase inteiramente numa antiga tradição astronômica e 

cosmológica: no entanto, dentro da sua estrutura geralmente clássica, encontram-se algumas novidades 

que mudam a direção do pensamento científico de maneira imprevista pelo seu autor e que dão origem a 

um corte rápido e completo com a tradição antiga. Analisado numa perspectiva fornecida pela história da 

astronomia, o “De revolutionibus” é ao mesmo tempo antigo e moderno, conservador e radical... É mais 

um fabricante de revolução do que um texto revolucionário.35
   

A hipótese heliocêntrica de Copérnico veio a se constituir, posteriormente, em um 
importante referencial para a compreensão do movimento dos planetas. As órbitas planetárias são 
(aproximadamente) elipses (com o Sol em um dos focos) e não círculos (ou combinações de 
círculos). Mas o círculo, como forma geométrica perfeita, era uma forte herança grega e dela Co-
pérnico não conseguiu se afastar. 

 
4.6 Giordano Bruno e a infinitização do universo 

 
Com Giordano Bruno o conhecimento humano tem um novo salto em qualidade. Defensor 

do heliocentrismo de Copérnico, ele vai muito além deste ao afirmar que existe uma infinidade de 
sistemas solares semelhantes ao nosso espalhados pelo universo. A esfera das estrelas fixas, que 
impõe limites ao mundo, deixa de existir e o universo se torna infinito, e não indefinido, como o é 
para Cusa. Suas idéias encontram um mundo ainda acorrentado a preceitos aristotélicos, por isso 
só serão melhor apreciadas após o surgimento do telescópio, que vai tornar o céu diferente da-
quele que, até então, era o mesmo que o observado pelos gregos antigos.  

Em um espaço infinito, vale ressaltar, não pode haver nenhum ponto central absoluto e 
também nenhum limite ou periferia. Nessa perspectiva, a Terra, o Sol, ou qualquer outro astro, 
pode ser considerado centro apenas em relação ao espaço infinito que o circunda. A 
argumentação de Bruno em favor de um universo infinito passa, entre outras coisas, por 
considerações que envolvem a limitação dos sentidos no ser humano, a uniformidade do espaço e 
a grandiosidade do Criador. 

Através dos sentidos, o ser humano interage com o mundo em que vive e busca, de algum 
modo, compreendê-lo. Contudo, ele deve estar atento para os limites que estes lhe impõem na 

                                                 
34 Id, p. 143-144. 
35 KUHN, 1990, p. 160-161. 
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percepção das coisas. Assim, eles devem ser usados com cautela, pois podem proporcionar o 
delineamento de idéias e crenças que, muitas vezes, não estão de acordo com a realidade dos 
fenômenos. O geocentrismo de Ptolomeu, aceito durante séculos, é um exemplo contundente 
dessas limitações: o Sol, os planetas e as estrelas, de fato, parecem girar em torno da Terra, 
estacionária, mas isso é falso, como evidencia Copérnico.  

 

      
Fig. 4.4 - Giordano Bruno (1543-1600). 
 
Efetivamente, a percepção sensorial não pode fundamentar conhecimentos. É na interação 

com o competente juízo do intelecto e da razão que o factual encontra o substrato conceitual que 
o assimila e transforma, gerando novos conhecimentos. 

Por outro lado, ninguém pode negar a existência de algo simplesmente porque seus sentidos 
não são capazes de detectá-lo. Para Bruno, a via capaz de propiciar a compreensão da infinitude 
do universo não passa pelo testemunho dos sentidos, mas sim pela força do intelecto, pelos olhos 
da razão. 

Em seu livro “Acerca do infinito, do universo e dos mundos”36

 

, o personagem Filóteo, que 
defende suas idéias, questiona Búrquio, aristotélico, acerca dos limites do universo imposto pela 
esfera das estrelas fixas:  

É absolutamente impossível que, com qualquer juízo ou fantasia (mesmo que outros juízos ou fantasias 

surgissem), me possas levar a afirmar, com real intenção, que se encontre tal superfície, tal limite, tal 

extremidade, para além da qual não existe corpo nem vácuo... Se dizes (pois tenho a certeza de que queres 

afirmar a existência de qualquer coisa, para fugir ao vácuo e ao nada) que fora do mundo há um ente 

intelectual e divino, Deus, que vem a ser lugar de todas as coisas, tu mesmo ver-te-ás muito atrapalhado 

para fazeres compreender como uma coisa incorpórea, inteligível e sem dimensões possa ser lugar de 

coisas extensas. 
 
De fato, apenas corpos materiais podem impor limites ao movimento e a localização de 

outros corpos. Deus é imaterial, onisciente, onipotente... Como então pensar que o criador de 

                                                 
36 BRUNO, 1958, p. 29-32. 



4. As novas concepções do mundo 

86 

todas as coisas possa, Ele próprio, erguer-se como uma barreira limítrofe de duas realidades 
incomensuráveis? 

 

E Filóteo continua: "Ora, seja esta superfície o que se quiser, nunca me cansarei de perguntar: o que é que 

está para além dela? Se se responde que está o nada, então direi ser o vácuo, o inane, e um tal vácuo, um 

tal inane que não tem limite nem qualquer termo ulterior, tendo porém limite e fim no lado de cá. É mais 

difícil imaginar isto que pensar ser o universo infinito e imenso, porque não podemos fugir ao vácuo se 

quisermos admitir o universo finito.  
A uniformidade do espaço é, a seguir, invocada por Bruno para tentar dissuadir de suas 

posições aqueles que insistem em demarcar fronteiras. A sua argumentação nesse sentido revela 
todo o desprendimento de um espírito verdadeiramente inovador. Ele considera, inicialmente, a 
existência de um espaço muito vasto, infinito e uniforme. Depois, em algum ponto ou região 
desse espaço, ele imagina se situar o nosso mundo (Sol, Terra, Lua, planetas e estrelas). Nesse 
espaço, estar aqui ou ali é, obviamente, indiferente. Em outras palavras, a região ocupada por 
nosso mundo não está mais capacitada a contê-lo do que qualquer outra região deste espaço. 
Assim, “o espaço ocupado por nosso mundo e o espaço fora dele é um só. E se é um só, é 
impossível que o espaço de fora seja tratado por Deus de modo diferente do de dentro.”37

Como se percebe, em toda essa imensidão, nosso mundo ocupa apenas uma região ínfima. 
Uma gota d'água em um vasto oceano. De que forma, então, seria possível imaginar que uma 
região tão extensa se apresentasse árida, despovoada de corpos celestes? Bruno não admite a 
limitação na ação criadora de Deus. É novamente Filóteo quem questiona os aristotélicos:  

 

Por que queremos ou podemos pensar que a potência divina seja ociosa? Por que pretendemos afirmar 

que a bondade divina, que se pode comunicar às coisas infinitas e difundir infinitamente prefira ser es-

cassa e quase reduzida a um nada, visto que toda a coisa finita é nada em relação ao infinito ... Logo, por 

todas as razões segundo as quais se diz ser conveniente, bom e necessário este mundo, entendido como 

finito, se deve também afirmar serem convenientes e bons todos os outros mundos inumeráveis a que, pela 

mesma razão, a onipotência concede a existência; e sem os quais ela, por não querer ou por não poder, 

viria a ser criticada por deixar um vácuo, ou se não queres dizer vácuo, um espaço infinito.38
  

Nesse cenário tão grandioso, não se pode conceber que exista vida em apenas um corpo 
celeste. A pluralidade dos mundos implica em incontáveis planetas com condições físicas 
semelhantes às da Terra. Para Bruno, a vida inteligente se espalha através da imensidão do 
cosmo. Na sua infinitude criadora, a Divindade não poderia ter realizado uma obra tão magnífica 
para a contemplação de tão poucas criaturas. 

Sem dúvida, há traços do pensamento de Cusa nas idéias cosmológicas de Bruno. Mas é 
com ele que o universo passa de indeterminado, ou indefinidamente extenso, para infinito, no 

                                                 
37 KOYRÉ, s/ano, p. 54. 
38 BRUNO, 1958, p. 38 e 40. 
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sentido pleno do termo. Referindo-se à visão do cosmo finito e ordenado de Aristóteles ele 
pergunta: “Onde está, então, aquela boa ordem, aquela bela hierarquia da natureza? ... [No mesmo 
lugar] onde estão os sonhos, as fantasias, as quimeras, as loucuras”39

Ainda sobre Bruno, cabe um importante comentário de Alexandre Koyré. Segundo esse 
historiador, é bastante peculiar o modo como Bruno concebe o movimentos dos corpos celestes, 
pois sua concepção de mundo é vitalista e mágica. 

, responde ele. 

 
Os seus planetas são seres animados que se movem livremente no espaço, de acordo com o seu próprio 

desejo... Bruno não é de todo um espírito moderno. No entanto, a sua visão do universo infinito é tão 

poderosa e tão profética, tão racional e tão poética que não podemos deixar de a admirar. E ela 

influenciou – pelo menos na sua estrutura geral – tão profundamente a ciência e a filosofia modernas, que 

não podemos deixar de atribuir a Bruno um lugar de grande importância na história do pensamento 

humano.40

 
 

4.7 Tycho Brahe e o espírito da precisão 
 

As concepções que surgem sobre o universo e como nele se inserem o Sol e a Terra, nesse 
período de dois séculos que vai de Cusa a Bruno, começam a delinear os contornos de um 
caminho que, mesmo trilhado de forma lenta, acabará conduzindo o homem à revolução científica 
do século XVII, com o estabelecimento de um novo método na ciência.  

Aristóteles, no entanto, continua a ser largamente difundido na universidade dos séculos 
XV e XVI. Além dos filósofos que o estudam e disseminam as suas idéias, ele conta com um 
poderoso aliado na defesa de premissas básicas de sua filosofia natural, a Igreja Católica. Para tal 
Instituição, o conceito de uma Terra estacionária, diferente do resto do universo e centro de tudo 
traduzia, de forma inequívoca, o interesse do Criador de todas as coisas em assegurar um lugar de 
destaque para o ser gerado à sua imagem e semelhança. 

As novas idéias no campo da astronomia, como se viu, extrapolam o domínio puramente 
científico dos fatos. É contra toda uma estrutura rigidamente estabelecida ao longo dos séculos, 
em que se acham interligados componentes de ciência, filosofia e religião, que elas têm que se 
deparar. Dentro desse cenário que confronta o novo e o revolucionário com o velho e o tra-
dicional, também se encontra o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe (1546-1601), contemporâ-
neo de Giordano Bruno. 

Brahe foi um atento e pertinaz observador do firmamento. Em 1577, sua atenção esteve 
voltada para um brilhante cometa que aparecera no céu. Reunindo dados provenientes de suas 
observações, e também de outros astrônomos, ele chegou à conclusão de que o cometa não podia 
estar relacionado a nenhum fenômeno meteorológico, como o predizia Aristóteles, porque se 

                                                 
39 Id, p. 101. 
40 KOYRÉ, s/ano, p. 60. 
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encontrava muito além da órbita da Lua. Corroborava esta sua asserção a ausência de paralaxe. 
Isto é, visto de diferentes lugares sobre a superfície terrestre, o cometa não acusava mudança de 
posição em relação ao fundo estelar, apresentando um deslocamento angular nulo em relação a 
esse referencial.41

Em 1572, Brahe chegara à mesma conclusão com relação a uma estrela que surgira na 
constelação de Cassiopéia (uma nova

  

42

Desde jovem, Tycho percebeu que observações ocasionais e esporádicas dos corpos 
celestes, uma prática até então empregada pelos astrônomos, não propiciavam dados suficiente-
mente confiáveis para a elaboração de tabelas planetárias precisas. Assim, juntamente com cola-
boradores, desenvolveu um extenso programa de observação sistemática do céu durante vários 
anos, o qual culminou com o mapeamento de cerca de 1000 estrelas e o desenvolvimento de 
novas tabelas para as posições dos planetas. 

). Sem paralaxe mensurável, essa estrela, definitivamente, 
achava-se a uma distância muito grande da Terra. A nova e o cometa, portanto, evidenciavam 
mudanças no céu imutável de Aristóteles. 

O espírito de precisão  sempre norteou o seu trabalho. Aliado a isso, ele desenvolveu uma 
notável consciência acerca do fato de que nenhuma medida pode resultar completamente sem 
erro, não importando quão bom seja o instrumento utilizado para obtê-la, e do significado desta 
limitação no julgamento de uma teoria:  

Ao se procurar uma descrição matemática para um conjunto de dados observacionais, é importante se 

saber o quão precisas são realmente estas medidas, de maneira a se ter presente o quanto pode ser tolerado 

na discrepância entre as predições da teoria matemática e os dados numéricos. Esta prática, hoje comum, 

de assinalar limites quantitativos de precisão a dados numéricos medidos, foi introduzida na ciência 

experimental por Tycho Brahe.43
  

Brahe, contudo, não se limitou apenas a observar. Ao estabelecer um modelo para o sistema 
planetário, ele evita toda a série de problemas associados a uma Terra não estacionária, ao mesmo 
tempo que nele incorpora aspectos do heliocentrismo de Copérnico que lhe parecem con-
venientes. Em seu modelo geocêntrico, a Terra se encontra em repouso com a Lua girando ao seu 
redor. Os cinco planetas conhecidos giram em torno do Sol que, por sua vez, revoluciona ao redor 
da Terra. Como se pode constatar através da Fig. 4.3, que ilustra esse modelo, a ordem de afasta-

                                                 
41 O fenômeno da paralaxe pode ser melhor compreendido da seguinte forma: erga o indicador à altura dos olhos 
observando-o, primeiro, com o olho esquerdo, mantendo o direito fechado, e depois realizando a operação inversa. 
Você verá que a posição do dedo em relação ao fundo dos objetos que existem à sua frente altera-se, 
significativamente. Em uma nova experiência, considere um objeto bem ao longe. Dê, a seguir, um passo lateral e 
novamente o observe. Neste caso, constatará que a posição do mesmo praticamente não muda em relação aos demais, 
que constituem o quadro de fundo. Na primeira situação há uma paralaxe observável, isto é, um deslocamento 
angular detectável do dedo; na segunda, em que o objeto está muito distante, não. 
42 Uma nova é uma estrela que sofre uma explosão repentina, aumentando, temporariamente, a sua luminosidade em 
centenas de milhares de vezes.  
43 BLANPIED, 1969, p. 58. 
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mento dos planetas a partir do Sol é a mesma que a proposta no modelo copernicano. Com isso, a 
relatividade do movimento Terra-Sol permitiria a um observador no Sol julgar-se centro do mo-
vimento planetário, apontando para a Terra uma órbita circular entre as órbitas de Vênus e de 
Marte.  

Mas não é pelo seu modelo, que ele sabia necessitar de arranjos que só um competente 
matemático seria capaz de introduzir a fim de compatibilizá-lo com os dados de que dispunha, e 
sim pela precisão de suas observações que Brahe deixa o nome na história do pensamento 
científico. É baseado nos dados desse astrônomo dinamarquês acerca das posições dos planetas 
que Kepler infere que a eles se ajustam órbitas elípticas ao redor do Sol, dando com isso um fim 
definitivo ao postulado secular grego do movimento circular uniforme para os corpos celestes. 
 

  
Fig. 4.5 - O sistema tychônico. 
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5.1 Introdução  
A física e a astronomia aristotélicas, articuladas em um sistema de conhecimento de notável 

coerência interna e profunda base filosófica, vêm, hegemonicamente, impondo-se a toda a sorte 
de obstáculos e dificuldades ao longo dos tempos, como se viu nos capítulos anteriores.  

Atribuindo ao sistema ptolomaico uma função meramente instrumental, os filósofos 
aristotélicos não poupavam críticas àqueles arranjos geométricos que para salvar os fenômenos 
não mantinham a exclusividade do movimento circular a órbitas apenas em torno da Terra. Por 
outro lado, há muito, a filosofia natural aristotélica resistia a contestações sobre as explicações 
causais que imputava a certos movimentos. 

Os cometas e as novas, que de acordo com alguns eruditos expressavam inequívocas 
alterações na região celeste, não abalaram a confiança dos filósofos em seu sistema. A ausência 
de paralaxe atribuída a esses fenômenos era produto de uma técnica baseada em ‘regras terrres-
tres’ estendida à estimativa de distâncias siderais, concluíam os aristotélicos, ‘algo’, portanto, to-
talmente estranho a seus princípios. Galileu, mais tarde, vai contestar fortemente essa argumenta-
ção aristotélica, perguntando aos filósofos o que eles podiam saber acerca da medida de qualquer 
coisa. “Era aos matemáticos, dizia ele, que se tinha de confiar no que respeitava a medições, e 
estes não se importavam se a coisa vista era feita de quinta-essência ou de polenta, porque isso 
não ia modificar a sua distância.”1

Quanto ao sistema copernicano, estruturalmente, ele é muito semelhante a seu rival 
ptolomaico. 

 

Ptolomeu fundamenta, no consenso da ciência da época, as premissas básicas de sua teoria: 
o movimento dos corpos celestes são todos circulares e uniformes, o céu e a Terra possuem forma 
esférica, a Terra, imóvel, ocupa posição central na esfera celeste etc. A partir daí, busca resolver 
os problemas que interessam e preocupam a astronomia da observação, como as irregularidades 
do movimento planetário, a velocidade variável do Sol em sua órbita e tantos outros. Na execução 
dessa tarefa adota procedimento típico do astrônomo que visa deixar seus cálculos em 
conformidade com a Natureza, servindo-se de movimentos que, embora circulares, não estão 
centrados na Terra, como o excêntrico, o epiciclo-deferente e o equante. 

Já Copérnico, opondo-se ao pensamento tradicional, concebe a mobilidade da Terra e 
estabilidade do Sol como o cerne de seu sistema. Ele não a institui como uma hipótese inicial 
potencialmente promissora para salvar as aparências, à moda do astrônomo, como querem os que 
se opõem ao heliocentrismo. Ao contrário, ela reflete o que Copérnico verdadeiramente pensava 
ser uma realidade no campo da astronomia. Com esse ‘ponto de partida’, ele desenvolve a funcio-
nalidade de seu modelo, fazendo uso, como Ptolomeu, de todo um conjunto  de artifícios mate-
máticos bem conhecidos, com exceção do equante. 

                                                 
1 DRAKE, 1981, p. 69. 
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Alicerçados em princípios que explicitam diferentes visões de mundo, a superação do 
sistema ptolomaico pelo copernicano implicaria no fim de todo um sistema de conhecimento vi-
gente, como logo se apercebem os aristotélicos. O ‘perigo’, contudo, não é imediato. Contribuem 
para isso: 

a) o prefácio de Osiander;  
b) a complexidade matemática do De revolutionibus; 
c) a tese central do heliocentrismo, amplamente contrária ao senso comum.   
“O mensageiro das estrelas”, um livro publicado em 1610 por um professor de matemática 

da Universidade de Pádua, que conclamava a todos, especialmente aos filósofos e aos 
astrônomos, à contemplação de “grandes, insólitos e notáveis espetáculos”, desvendados a partir 
de “observações realizadas com um novo óculo astronômico”, acirrou a disputa entre os dois 
grandes sistemas de mundo. Seu autor, Galileu Galilei (1564-1642), já era reconhecido, tanto por 
seus conhecimentos matemáticos, quanto por suas contestações à fisica aristotélica. 

 

  
Fig. 5.1 – “Galileo Galilei florentino”, quadro do pintor italiano Ottavio Leoni (1578-1630). 
 
Quando ainda era estudante, em Pisa, Galileu observou, durante uma tempestade de 

granizo, que pedras pequenas e grandes chegavam juntas ao solo. Supondo, com razão, que elas 
se precipitavam de uma mesma altura, considerou absurda a proposição aristotélica que atribuía 
aos objetos em queda velocidades proporcionais a seus pesos. Anos depois, e isto teria acontecido 
em 1589, quando era professor na Universidade de Pisa, Galileu retornaria a esse assunto, 
segundo se diz, realizando a famosa experiência da torre para mostrar a um seleto grupo de 
professores e estudantes o erro de Aristóteles. Tal demonstração, contudo, não tem o referendo de 
historiadores da ciência, que a vêem como um mero episódio lendário... 

A física galileana, enfim, será examinada em detalhes no próximo capítulo. São as 
descobertas propiciadas pelo telescópio, que não se restringem àquelas descritas no mensageiro, e 
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sua repercussão, que serão apresentadas e discutidas nas próximas seções. Afinal, como se posi-
cionam os que continuam advogando a imutabilidade do mundo celeste quando se argumenta 
existirem estrelas que nunca se viu, irregularidades na superfície lunar, satélites em Júpiter, 
‘protuberâncias’ em Saturno, manchas no Sol e fases em Vênus?   

A caracterização precisa de dois diferentes domínios do conhecimento, com verdades 
próprias e que não se contradigam, um relativo aos fenômenos da natureza e o outro concernente 
ao campo da salvação, é a resposta que Galileu dá aos que, na defesa do geocentrismo, buscam 
refúgio nas Sagradas Escrituras para defender a sua ciência.  

A Bíblia não pode se constituir em árbitro de disputas filosóficas, enfatiza Galileu. Não 
cabe, desse modo, alegar serem as proposições copernicanas heréticas e condenáveis por, 
supostamente, contradizerem certas passagens do Livro Sagrado. 
 
5.2 As descobertas de Galileu com o uso do telescópio  

Em 1609, Galileu teve notícias de que, na Holanda, havia sido construído um instrumento 
que possibilitava a uma pessoa enxergar de perto objetos distantes. Percebendo a importância de 
um dispositivo desse tipo para observações celestes, interessou-se pelo assunto e, no mesmo ano, 
construiu o seu primeiro telescópio (uma luneta, na verdade). Após aperfeiçoá-lo, Galileu fez 
notáveis descobertas no campo da astronomia, divulgando as primeiras delas em seu livro 
Sidereus Nuncius (“O mensageiro sideral”, que se pode traduzir, também, como “O mensageiro 
das estrelas” ou “A mensagem das estrelas”), publicado em março do ano seguinte. O resultado 
de seus achados causou um grande impacto em relação à propalada perfeição do mundo dos céus 
proclamada por Aristóteles e defendida pelos seus seguidores. 

Ao investigar a Lua com o seu instrumento, Galileu constatou que a sua superfície não era 
lisa, uniforme e perfeitamente esférica, como se pensava; mas áspera e desigual, cheia de 
cavidades e saliências, à semelhança da Terra, com suas cadeias de montanhas e vales profundos. 

Em fases de lua crescente ou minguante, quando o disco lunar está parcialmente iluminado, 
a borda que separa a região escura da iluminada não se encontra representada por uma linha oval, 
como seria de se esperar caso a superfície lunar fosse lisa, mas por um traçado desigual e sinuoso, 
indicando um relevo bastante acidentado. Altas montanhas podiam ser claramente inferidas a 
partir dos pontos luminosos que salpicavam a região escura próximo à parte iluminada, por 
analogia com o que acontece na Terra quando, em lugares montanhosos, os primeiros raios 
solares atingem os picos mais altos enquanto permanecem à sombra as superfícies menos ele-
vadas. Elas também explicavam a existência de pequenas manchas escuras na região iluminada, 
que diminuiam e desapareciam à medida que o ângulo de incidência do Sol sobre a superfície da 
Lua, aumentava. 

Quanto às estrelas chamadas fixas, Galileu observou com o telescópio que, diferentemente 
das errantes (os planetas), as quais mostravam seus globos perfeitamente redondos e bem 
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definidos, elas continuavam a ser vistas como simples pontos luminosos, não se conseguindo ne-
las divisar nenhum contorno circular. Assim, não podia haver dúvida de que as estrelas distavam 
imensamente mais da Terra do que os planetas. A ausência de paralaxe estelar mensurável corro-
borava essa asserção: vista de qualquer lugar no globo terrestre, ou de uma mesma posição por 
observações separadas de seis meses (de forma a se ter a Terra em pontos diametralmente opostos 
de sua órbita, admitindo o seu movimento), uma estrela não acusava mudança de posição em rela-
ção a um ‘fundo’ de outras estrelas. 

A supernova2

Galileu viu-se igualmente surpreendido pelo grande número de estrelas que se fazia visível 
ao telescópio, mas não à vista desarmada. Para ilustrar isso, ele assinalou a existência de oitenta 
novas estrelas na constelação de Órion, localizando-as em um diagrama juntamente com as três 
estrelas do cinturão e as seis da espada, já conhecidas (Fig. 5.2). Também especificou outras 
trinta, invisíveis a olho nu (das mais de quarenta que observou) na constelação das Plêiades (Fig. 
5.3).

, aparecida na constelação da Serpente, em 1604, e a nova, registrada por 
Tycho Brahe, em 1572, ambas com paralaxe nula, apresentavam-se, assim, como fortes 
evidências de mudanças em pontos muito afastados da Terra. 

3 

 
Fig. 5.2 - Neste diagrama, as três estrelas do cinturão e as seis da espada, visíveis a olho nu, 
na constelação de Órion, encontram-se desenhadas em contorno duplo. Em linha única e 
tamanho menor, Galileu reproduz as estrelas que observou, preservando as suas distâncias 
relativas.  

                                                 
2 Estrela que aumenta temporariamente a sua luminosidade (entre centenas de milhares a centenas de milhões de 
vezes) em decorrência de uma gigantesca explosão. 
3 GALILEI, 1987, p. 54-55. 
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Fig. 5.3 - Às seis estrelas de Touro denominadas Plêiades (a sétima não se enxerga), 
desenhadas em contorno duplo, Galileu adiciona trinta outras, imperceptíveis à vista 
desarmada. 

 
A questão da Via Láctea também foi abordada por Galileu, que com o seu óculo (como ele, 

inicialmente, chamou o seu telescópio) pensava em dirimir “todas as controvérsias que têm 
atormentado durante tantos séculos os filósofos, libertando-os das disputas verbais”: A Via 
Láctea nada mais é do que “um conglomerado de inumeráveis estrelas reunidas em nuvens. A 
qualquer região que se dirija o óculo, imediatamente se apresenta à vista uma enorme quantidade 
de estrelas (...)”4

Da mesma forma, argumentava Galileu, as nebulosas dispersas pela galáxia  
 

 
(...) são agregados de estrelinhas admiravelmente espalhadas, cujos raios, por sua mescla, escapam do 

alcance da vista pela pequenez ou pelo grande afastamento de nós; assim surge aquela brancura que até 

agora se tinha tomado por uma parte mais densa do céu, capaz de refletir os raios do Sol ou das estrelas.5   

A nebulosa de Praesepe, segundo Galileu, é um conglomerado de mais de quarenta estrelas 
(Fig. 5.4)6

A última e mais contundente descoberta de Galileu, anunciada no Sidereus nuncius, foi a de 
que quatro pontos luminosos acompanhavam Júpiter em seu deslocamento pelo céu, orbitando ao 
seu redor. Eram, desse modo, astros pertencentes à classe das errantes e não das fixas. 

. 

Para total espanto e incredulidade dos aristotélicos, os planetas medíceos, como Galileu os 
designou em homenagem à família real Médicis, constituíam, pela primeira vez, evidência 
observacional concreta de que havia mais do que um centro de rotação no universo.  

Não era, assim, apenas a Terra que tinha um outro corpo girando ao seu redor, o que, de 
certo modo, a tornava única em relação aos demais planetas, servindo, além disso, à crítica dos 
que não aceitavam a existência de um movimento composto: da Lua em relação à Terra e da 

                                                 
4 Id, p. 55. 
5 Id, p. 55. 
6 Id, p. 56. 
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Terra em relação ao Sol. Júpiter também possuía luas que se deslocavam com ele através do céu, 
e isso era um forte golpe à visão de mundo dominante à época. 

 

 
Fig. 5.4 - A nebulosa de Praesepe, com trinta e seis ‘novas’ estrelas assinaladas por Galileu, 
das mais de quarenta que ele observou. 

 
Galileu fez, ainda, outras importantes descobertas astronômicas. 
Ao observar Saturno, muito mais distante da Terra do que Júpiter, e sem conseguir perceber 

os seus anéis, Galileu visualizou-o como “um globo em forma de azeitona, dotado de orelhas ou 
alças”. Desse modo, pensou tratar-se de um astro triplo. Quando torna pública sua descoberta, no 
último trimestre de 1610, ele assim se expressa: “Saturno não é um astro único, mas três 
reunidos, que se tocam entre si. Com um telescópio que amplie mil vezes, os três globos podem 
ser vistos bem definidamente, quase se tocando, com apenas um pequeno espaço escuro entre 
eles.”7

  (Fig. 5.5) 

 
Fig. 5.5 - Concepção que Galileu tinha de Saturno, de acordo com as suas primeiras 
observações. 

 
Cerca de dois anos depois, quando aponta novamente o telescópio para Saturno, Galileu o 

vê, com perplexidade, completamente esférico. Sem encontrar uma explicação plausível para a 
nova e surpreendente aparição desse planeta, ele relata, em tom poético, toda a dúvida que o 
assola:   

Ao observar Saturno nestes últimos poucos dias, descobri-o sozinho, sem seus astros costumeiros, 

perfeitamente redondo e definido como Júpiter, e assim continua. Como isso é possível? Dissiparam-se os 
                                                 
7 RESTON, 1995, p. 142. 



5. Galileu e a teoria copernicana 

98 

dois astros menores como manchas solares8 ? Terão subitamente sumido e fugido? Ou terá Saturno 

devorado seus próprios filhos9? Ou foi a aparência um engano e uma ilusão? Não consigo analisar uma 

mudança tão nova, tão estranha e tão inesperada. A limitação do tempo, a fraqueza de meu intelecto, o 

terror de estar equivocado confundiram-me grandemente.10
 

  

Sem divisar os anéis de Saturno, por uma questão de limitação na resolução de seu 
instrumento, Galileu, naturalmente, não podia entender que eles não se faziam visíveis, naquele 
período, por estarem de perfil à observação terrestre. 

A investigação acurada de Vênus, por outro lado, mostrou a Galileu que esse astro 
apresentava fases, como a Lua. Brilhava, portanto, por luz refletida e não própria, à semelhança 
da Terra e dos demais planetas, que dependiam do Sol para se fazerem visíveis, pensava ele. 
Apesar de não se constituir em prova conclusiva do heliocentrismo, já que o sistema de Tycho 
Brahe também comportava o giro de Vênus em torno do Sol, as quatro fases deste planeta não 
tinham explicação no sistema ptolomaico (Fig. 5.6). Vale ressaltar que Galileu considerava o 
sistema tychônico como inaceitável do ponto de vista dinâmico pois, se o Sol movimentava todos 
os planetas, por que não haveria de mover também a Terra? 

 

 
                        ( a )                                                 ( b ) 
 

Fig. 5.611

 

 - A aparência de Vênus predita pelos sistemas ptolomaico ( a ) e copernicano        
( b ). O sistema epiciclo-deferente, atribuído pela astronomia ptolomaica a este planeta, 
sugere uma iluminação apenas parcial de seu disco. Ao contrário, no sistema de Copérnico, 
Vênus apresenta ao observador terrestre um ciclo completo de fases.  

                                                 
8 Outra ‘marca de corrupção’ nos céus, descoberta por Galileu em 1610, mas anunciada somente no ano seguinte. 
9 Uma alusão de Galileu à mitologia clássica, onde “Saturno (Cronos, em grego), filho de Urano e de Vesta, por força 
de uma promessa a Titã, devora os próprios filhos recém-nascidos” (RESTON, 1995, p. 143). 
10 Id, p. 143. 
11 GALILEI, 1989, p. 108. 
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Aperfeiçoando o sentido da visão, o telescópio ajudou a elucidar o que o olho desarmado da 
mente aristotélica-ptolomaica apontava como uma forte contestação ao heliocentrismo: o fato da 
aparência de Vênus não se alterar significativamente, apesar das grandes variações de distância 
desse planeta à Terra, previstas no sistema copernicano. Ao mostrar que Vênus apresenta fases e 
que, quanto mais iluminado o disco desse planeta, maior é o seu afastamento em relação à Terra 
(Fig. 5.7), Galileu transforma um argumento contrário à translação de Vênus e da Terra em torno 
do Sol em evidência favorável à realização desses movimentos. 

 

 
 
Fig. 5.7 - Fases de Vênus. O percentual de luminosidade do disco do planeta aumenta com 
o seu afastamento em relação à Terra. 
 
O Sol também desafiava a pretensa incorruptibilidade do domínio celeste, pois apresentava 

diminutas manchas escuras espalhadas sobre sua brilhante superfície. E mais, aqueles 
‘corpúsculos’ mostravam-se em movimento, ao telescópio. Sucessivas observações levaram Gali-
leu a concluir, com exatidão, que não eram as manchas que se moviam, mas o Sol que girava so-
bre si mesmo, completando uma revolução a cada trinta dias, aproximadamente. 
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As manchas solares foram igualmente observadas por Christopher Scheiner, um jesuíta 
alemão, que as interpretou diferentemente de Galileu.  

Não conseguindo distinguir um padrão de repetição periódica na disposição das supostas 
manchas solares, com o passar do tempo, ‘impedido’, ao que parece, principalmente por suas 
convicções filosóficas (seção 5.4), tal era o seu desejo de “libertar o Sol da ofensa das man-
chas”12

 

, Scheiner descartou a hipótese de elas se encontrarem no Sol – e, com isso, a rotação 
solar. Segundo ele, as ‘manchas’ observadas no Sol eram, na verdade, corpos que bloqueavam a 
luz que dele emanava – astros que orbitavam a seu redor ou, então, que se situavam ‘longe’ dele, 
mas entre o observador terrestre e o Sol. 

 Levando em consideração as limitações mesmo do seu mais aperfeiçoado telescópio, 
Galileu teve acesso a todas as maravilhas capazes de serem detectadas durante os primeiros anos 
de uso desse instrumento. É somente com a identificação do satélite Titã de Saturno, em 1655, 
por Christiaan Huygens (1629-1695), que a astronomia telescópica retoma o ‘ritmo’ de suas 
intermináveis e sempre surpreendentes descobertas, impusionadas, desde então, pelo aprimo-
ramento contínuo do seu instrumental. 

Com telescópios de sua própria construção, de potência e poder de resolução muito 
superiores ao de seus predecessores, Huygens conseguiu igualmente solucionar a questão das 
‘protuberâncias’ de Saturno, divisando claramente a estrutura anelar em torno do planeta e seu 
‘desaparecimento’, quando vista de perfil (Fig. 5.8). Na sua obra Systema saturnium, publicada 
em 1659, Huygens também ilustra a variada aparência de Saturno vista por ele e por outros 
observadores que o antecederam (Fig. 5.9). 

 

                                                        
                                                       ( a )                                             ( b )                                           

Fig. 5.8. Saturno, visto e representado, esquematicamente por Huygens, em seu Systema 
saturnium.13

 
 

Concluindo, pode-se dizer que Galileu não foi o inventor do telescópio, mas construiu e 
aperfeiçoou, sistematicamente, todos os instrumentos que utilizou, dispondo sempre de aparelhos 
muitas vezes superiores em qualidade, alcance e capacidade de resolução ao de qualquer outro 
observador da época.  
                                                 
12 SHEA, 1983, p. 69. 
13 HUYGENS apud BERRY, 1961, p. 201. 
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Fig. 5.9. Primeiros desenhos representativos de Saturno, conforme Huyghens.14

 
 

Galileu também não foi o primeiro a observar as irregularidades da superfície lunar. 
Thomas Harriot (1520-1621), um matemático inglês, o precedeu, por alguns meses, desenvol-
vendo, inclusive, mapas da Lua. Entretanto, foi Galileu o primeiro a publicar o resultado de suas 
observações (o que não foi feito por Harriot). 

As manchas solares parecem ter sido um fenômeno de descoberta simultânea por vários 
observadores independentes, mas é de Galileu a explicação correta de sua procedência. 

 
5.3 A força da razão e as observações impregnadas de teorias: o impacto do      

telescópio  
As revelações do telescópio não foram aceitas passivamente, como é fácil intuir face a seu 

impacto em velhas e arraigadas concepções. 
Muitos estudiosos simplesmente se recusaram a olhar através daqueles ‘tubos óticos’ 

apontados para o céu, priorizando a razão, amparada em uma concepção de mundo, à evidência 
observacional sem sustentação teórica. Um instrumento que aguçava a visão humana trazendo 
para perto objetos distantes, como castelos, igrejas e navios, não podia transferir essas suas 
                                                 
14 Id, p. 203. 
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propriedades aproximativas ao acesso de corpos situados em regiões que não obedeciam a regras 
terrestres. Os territórios sub e supralunares eram bem demarcados pela filosofia natural aristo-
télica e como tal, precisavam ser respeitados e preservados. 

A familiarização do ser humano com os objetos de seu meio, em geral, capacita-os a 
reconhecê-los, mesmo em situações adversas, quando, eventualmente, apresentam-se pouco níti-
dos ou difusos à visão. A miopia, não corrigida através de óculos, ilustra isso. 

Do mesmo modo, quando se dirige o telescópio ao mar, as silhuetas mal percebidas que se 
divisam no horizonte são prontamente identificadas como embarcações desse ou daquele tipo. 
Essa mesma prática, contudo, não se aplica quando se direciona o telescópio para o céu. Por se 
tratar de uma região nobre, não afeta a mudanças de qualquer espécie, não podem merecer 
credibilidade imagens que só são vistas através de suas lentes, desaparecendo sem elas.  

Do ponto de vista físico, a principal crítica ao telescópio era de que não havia uma teoria 
ótica fundamentando a sua construção. Como, então, dar pleno crédito ao que, eventualmente, 
pudesse ser visto através de suas lentes? Assim, o mesmo telescópio que mostrava, para uns, a 
existência de satélites em Júpiter, indicava, a outros, imperfeições ou efeitos ainda não explicados 
em um instrumento que carecia de bases teóricas para a sua plena compreensão. A estranha forma 
de Saturno representava mais uma evidência das deformidades que aquele instrumento era capaz 
de produzir, alegavam os fiéis defensores do aristotelismo. 

Dada a forma bastante rudimentar dos primeiros telescópios, sem base fixa, de uso 
inteiramente manual e com um reduzido campo visual, a operação a contento desses instrumentos 
exigia um certo grau de habilidade por parte do usuário. Isso era necessário, por exemplo, para 
localizar e acompanhar o objeto observado, especialmente se pequeno, como no caso dos plane-
tas, em rápido movimento, ‘carregados’ pela esfera celeste.  

Em função de tudo isso, “não era de todo insensato suspeitar que os pontos borrados 
surgidos ao olho forçado e raso de água encostado à lente do tamanho de uma lente de óculos 
fossem ilusões óticas da atmosfera, ou então [coisas] produzidas pelo misterioso aparelho”15

Especulações arbitrárias, pouco plausíveis, tentavam preservar, a qualquer custo, a 
perfeição dos céus. Assim, defendendo a esfericidade da Lua contra as investidas do telescópio, 
Ludovico delle Colombe, um filósofo florentino de pouca expressão, sugeriu estar este astro re-
vestido por um cristal transparente, embaixo do qual se situariam as alegadas montanhas, que 
Galileu erradamente julgara estarem localizadas na superfície lunar.

. 

16

Entretanto, as evidências do telescópio eram tão fascinantes e perturbadoras que alguns 
ferrenhos defensores do geocentrismo foram obrigados a se curvarem a elas, depois de olharem 

 Essa idéia foi aceita por 
Christopher Clavius (1537-1612), um notável e influente matemático jesuíta do prestigioso Co-
légio Romano, que também professava a sua incredulidade nos satélites de Júpiter. 

                                                 
15 KOESTLER, 1989, p. 255. 
16 DRAKE, 1981, p. 69. 
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através das lentes desse revolucionário instrumento, suplantando convicções filosóficas que pode-
riam fazê-los rejeitar, por definição, aqueles descobrimentos. 

Isso foi o que ocorreu com o padre Clavius, entre outros. Apesar de continuar rejeitando a 
doutrina copernicana, rendeu-se às descobertas de Galileu, particularmente à da existência de 
‘planetas’ girando em torno de Júpiter. Insistindo em que “tanto a astronomia quanto a Igreja 
teriam de lidar com elas”, afirma que “todo o sistema dos céus está despedaçado e precisa ser 
reparado”17
 . 

  

Fig. 5.10 - Galileu mostra o telescópio ao Dodge de Veneza. Óleo sobre tela (1846). 
 

Por outro lado, a adesão de Galileu à doutrina copernicana condicionou e até dirigiu a 
interpretação de suas observações.  

Ao inspecionar a Lua com o telescópio, o que Galileu inicialmente viu “foi um número de 
manchas maior do que ele esperava”. “Foi preciso algum tempo, como Galileu nos conta, para 
transformar estes dados sensoriais ou imagens visuais em um novo conceito: a superfície lunar 
com montanhas e vales, origem e causa daquilo que vira através do telescópio.”18

A descoberta de um sistema solar em miniatura, constituído por Júpiter e seus satélites, 
exigiu de Galileu a postura de um estudioso crítico, com convicções definidas, que aborda com 

 Essa 
transformação ocorre através da hipótese sustentada por Galileu de que as superfícies dos dois 
astros têm relevos idênticos e, portanto, o mesmo comportamento no que se refere a sombras 
projetadas por grandes elevações e a cavidades que se iluminam com a elevação do Sol. 

                                                 
17 RESTON, 1995, p. 149. 
18 COHEN, 1988, p. 234. 



5. Galileu e a teoria copernicana 

104 

cautela e precisão dados observacionais que, como era do seu conhecimento, contaminariam 
ainda mais os fundamentos de um sistema filosófico que se mostra irremediavelmente 
insustentável. 

Ao proceder a observação de Júpiter com um instrumento mais aperfeiçoado, Galileu 
constatou a existência de três pontos luminosos em linha reta, nas suas imediações, que não 
tinham a aparência de estrelas. Sucessivas e cuidadosas observações indicaram a Galileu que as 
posições desses astros se alteravam de uma noite para outra (e até em uma mesma noite, como 
verificou posteriormente) e que não eram três, mas quatro, os pontos luminosos que 
acompanhavam Júpiter em seu movimento pelo céu. 

Esses mesmos pontos luminosos, é forçoso admitir, mesclados a dezenas de outros 
‘semelhantes’, seguramente seriam indistinguíveis dos demais para um adepto da imutabilidade 
do cosmo aristotélico que, no lugar de Galileu, tivesse eventualmente olhado para aquela região 
do céu. 

As diferentes interpretações que Scheiner e Galileu dão às manchas solares, sob marcos 
conceituais bem definidos, ilustram, também, com notável propriedade, o fato de que não existem 
observações neutras, isto é, todas as observações que, de uma maneira ou outra, ‘fazem sentido’, 
encontram-se impregnadas de teorias. 

Depois de excluir as hipóteses de defeito nas lentes do seu telescópio, falhas em seus olhos 
e perturbações na atmosfera terrestre, Scheiner se viu diante de duas alternativas: 

a) As manchas pertencem ao Sol; em decorrência disso, esse astro gira em torno de si 
mesmo. 

b) As manchas não pertencem ao Sol; devem-se ao movimento de corpos, astros que se 
interpõem entre o Sol e o observador terrestre.  

De acordo com Scheiner, se as manchas fossem um fenômeno solar, elas deveriam retornar 
à mesma posição e ordem a cada quinze dias19

 

. Tendo observado as manchas solares durante dois 
meses e constatado que isso não ocorria, concluiu que elas não se localizavam no Sol. Contudo,  

ele não levou em conta que a forma e o tamanho das manchas variavam consideravelmente, a ponto de 

ficarem irreconhecíveis, durante o período em que eram visíveis, algo que se podia claramente notar nos 

diagramas que elaborou. Também era óbvia a implicação de que elas podiam ter se tornado 

irreconhecíveis durante os quinze dias seguintes; mas só para uma mente disposta a aceitar a premissa 

necessária, ou seja, que era possível ocorrer uma mudança real nos céus, e não uma mera reorganização 

das partes. Não se pode acusar Scheiner de ignorar essa possibilidade, mas devemos dizer que nunca a 

considerou seriamente. Educado para pensar dentro do marco de referência cosmológico tradicional, 

                                                 
19 Galileu mostrou que o período de rotação do Sol é de aproximadamente trinta dias.  
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resistia a admitir qualquer imperfeição no Sol. Desde o começo, havia pensado em preservar a 

imutabilidade dos céus, adequando os novos dados à velha teoria.20
   

Assim, para Scheiner, as manchas solares derivavam de corpos que eclipsavam o Sol. Era, 
afinal, menos problemático para o cosmo aristotélico aceitar a existência de corpos que se 
colocavam à frente do Sol, ainda que não fossem visíveis, do que admitir gigantescas perturba-
ções em um astro pertencente ao domínio da perfeição. 

Galileu, ao contrário, sem preconceitos bloqueadores, conseguiu divisar um padrão de 
regularidade na disposição das manchas. Levando em conta que elas variavam em número e 
forma durante os períodos de observação, interpretou-as corretamente, como um fenômeno solar. 

 
5.4 Galileu e o copernicanismo: os primeiros conflitos com a Igreja  

As primeiras expressões de apoio de Galileu à teoria copernicana ocorreram em 1597, 
quando, já tendo deixado Pisa, ele lecionava em Pádua, situada na República de Veneza, a 32 km 
de Veneza. Representam, na realidade, dois episódios bastante fortuitos, pois logo em seguida 
Galileu se retrai, vindo a se manifestar publicamente favorável ao copernicanismo apenas em 
1615. 

O primeiro deles envolve Jacopo Mazzoni, uma velha amizade de Galileu, que escrevera 
um livro comparando as filosofias de Platão e Aristóteles e o encaminhara a Galileu, para 
considerações. Nessa obra, o autor abordava com impropriedade alguns aspectos do heliocen-
trismo, colocando-se contra a teoria de Copérnico. Considerando-os errôneos, Galileu procedeu a 
sua correção, remetendo suas críticas a Mazonni. 

Alguns meses depois, chegava às mãos de Galileu um outro trabalho, o Mysterium 
cosmographicum, de um astrônomo alemão, Johannes Kepler (1571-1630), a quem a história 
reservaria, mais adiante, a glória de ter sido o responsável pela quebra do monopólio do movi-
mento circular na astronomia. O livro era “uma mistura sofisticada de ciência e misticismo” que, 
segundo seu autor, “continha a prova intuitiva do jovem Kepler de que o Sol, e não a Terra, era o 
centro do universo”21

Um novo referendo à tese copernicana é claramente manifesto na correspondência que 
Galileu dirige a Kepler:  

. 

 
É realmente lastimável que tão poucos procurem a verdade, mas não cabe aqui lamentar as misérias de 

nosso tempo. Lerei seu livro com especial prazer, pois tenho sido um adepto do sistema copernicano por 

muitos anos. Ele me explica as causas de muitos aspectos da natureza totalmente ininteligíveis dentro das 

hipóteses comumente aceitas.22
  

                                                 
20 SHEA, 1983, p. 69. 
21 RESTON, 1995, p. 79. 
22 Id, p. 79. 
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Ao concluir, Galileu explica porque não torna público o seu apoio a Copérnico:   
Coletei inúmeros argumentos para refutar a teoria [aristotélica], mas não os publico temendo compartilhar 

o destino de nosso mestre Copérnico. Embora ele tenha alcançado a fama imortal para alguns, para outros 

(tamanho é o número de tolos) ele se tornou um objeto de ridículo e escárnio. Se houvesse mais pessoas 

como você, eu publicaria minhas especulações. Não sendo esse o caso, eu me reprimo.23
  

Como se observa, não é à autoridade da Igreja Católica, reafirmada pelas decisões do 
Concílio de Trento (1546-1563), e à Inquisição instituída como juíz implacável de opiniões 
heréticas que Galileu dirige os seus temores. Por não possuir provas convincentes do sistema co-
pernicano, ou, ao menos, argumentos que pudessem abalar as seculares convicções aristotélicas, 
Galileu adota uma postura cautelosa, evitando o desprezo de seus colegas professores e a 
desconfiança de outras autoridades. 

É dificil saber a partir de quando Galileu aderiu às idéias de Copérnico. Desde cedo, em 
seus primeiros estudos, as suas contestações se dirigiam à dinâmica aristotélica, e não ao 
geocentrismo, propriamente dito.  

Não é improvável que tenha acontecido com Galileu o que se verificou com Antonio 
Santucci, um professor de matemática da Universidade de Pisa que, para refutar a doutrina 
copernicana, estudou-a tão minuciosamente que acabou aderindo às suas teses24

Mesmo no Sidereus nuncius, não há um posicionamento de Galileu em favor de Copérnico. 
Ao concluir a descrição minuciosa do ciclo de observações dos satélites de Júpiter, ele destaca 
isentamente, isto é, sem qualquer adesão ao fato em si, ter excluído uma forte objeção interposta 
pelos opositores do heliocentrismo, qual seja, a de ser a Terra o único planeta centro da revolução 
de um outro corpo celeste. Assim, escreve que:  

. Afinal, deve-se 
admitir que a hipótese copernicana é amplamente contrária ao senso comum, pois qualquer pes-
soa, valendo-se dos sentidos, pode ver, e até sentir, que a Terra não se movimenta. 

 
Temos um excelente e esplêndido argumento para eliminar os escrúpulos daqueles que, tolerando com 

comedimento a revolução dos planetas em torno do Sol no sistema copernicano, se sentem tão 

perturbados pela presença de uma Lua circulando a Terra enquanto ambas completam uma órbita anual ao 

redor do Sol, que concluem ser impossível, e portanto dever ser descartada, esta constituição do universo; 

pois se tem somente um planeta girando em torno de outro [a Lua em torno da Terra] enquanto ambos 

percorrem um grande círculo em volta do Sol. Mas nossa visão nos oferece quatro estrelas [as luas de 

Júpiter] errando em torno de Júpiter, como a Lua ao redor da Terra, enquanto todos eles percorrem juntos 

com Júpiter uma grande órbita em volta do Sol, no espaço de doze anos.25
   

                                                 
23 Id, p. 80. 
24 DRAKE, 1981, p. 17. 
25 GALILEI, 1989, p. 84. 
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Entretanto, seria necessário esperar um apoio público de Galileu a Copérnico, como ocorre 
em sua famosa “Carta a Cristina de Lorena”26

De qualquer modo, a correspondência que Galileu dirige à grã-duquesa Cristina de 
Lorena

, para considerá-lo oficialmente membro da 
doutrina copernicana, ou isto é inteiramente irrelevante, por já se encontrar explícito na inter-
pretação do conjunto de suas observações, como se viu? 

27

Dessa vez, não são objeções puramente científicas que Galileu tem de rebater. Uma série de 
acontecimentos precipitam uma advertência oficial à Galileu, por parte da Igreja, e tornam 
proibido o De revolutionibus. 

, é o resultado de um contra-ataque de Galileu às acusações que vinha sofrendo por parte 
de alguns filósofos que viam nele um perigoso divulgador e propagador de teses heréticas e con-
denáveis. Em substituição às já desgastadas e debilitadas respostas dos aristotélicos às 
descobertas da observação astronômica e de suas conseqüências, surge o recurso da Biblia 
Sagrada como árbitro supremo, capaz de dirimir todas as dúvidas. Para os defensores da filosofia 
vigente, a mobilidade da Terra encontrava-se em clara contradição com certas passagens bíblicas, 
como mostrava, particularmente, o bem conhecido milagre de Josué. 

Um episódio importante nas intrigas em que Galileu se vê envolvido se localiza em uma 
ceia no palácio dos Médicis, ocorrida em dezembro de 1613, da qual participaram, além dos 
membros da corte, diversos estudiosos, entre os quais Benedetto Castelli (1578-1643), discípulo e 
colaborador de Galileu e Cósimo Boscaglia, professor de filosofia.  

Ao final da cerimônia, Benedetto explica a Cristina de Lorena que o milagre de Josué, 
interpretado corretamente, não contradiz o heliocentrismo. O interesse da grã-duquesa prendeu-se 
ao fato de que durante a ceia Boscaglia havia dito acreditar na existência dos ‘planetas medíceos’, 
mas que negava o movimento da Terra por contradizer as Sagradas Escrituras.  

No mesmo mês de dezembro, Galileu escreve a “Carta ao padre Benedetto Castelli”28, em 
resposta ao relato de Benedetto sobre o incidente na corte. Nessa correspondência ele elogia o 
desempenho de Benedetto, ao mesmo tempo em que complementa os argumentos utilizados por 
seu colaborador à grã-duquesa. Assim, Galileu enfatiza que as Sagradas Escrituras jamais 
incorrem em erro, mas que podem errar os que interpretam literalmente o significado de suas 
palavras. Acrescenta também acreditar que “seria prudente não permitir a ninguém o emprego das 
Escrituras de forma a que venham a sustentar como verdadeiras algumas conclusões naturais 
quando a experiência racional e necessária evidenciar o contrário”29

Um ano depois, um jovem dominicano ambicioso, Tommaso Caccini, aspirando uma 
nomeação em Roma e desejando destaque, ataca Galileu, aludindo ao milagre de Josué para 

.  

                                                 
26 GALILEI, 1988, p. 41-81. 
27 Mãe do grão-duque de Toscana, Cósimo II, a quem Galileu dera aulas, na mocidade, quando príncipe. 
28 Id, p. 17-24. 
29 Id, p. 20. 
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referendar a imobilidade da Terra30. Em seu sermão, do púlpito da Igreja Santa Maria Novella, 
em Florença, ele cita textualmente o décimo capítulo de Josué31

 : 

Então Josué disse na presença dos israelistas: 
Sol, detém-te em Gibeom, 
e tu, Lua, no vale de Aijalom. 
E o Sol se deteve, e a Lua parou,  
até que o povo se vingou de seus inimigos. 
O Sol, pois, se deteve no meio do céu, 
e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. 
Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele,  
tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem.  

Preocupado com as repercussões das acusações de Caccini, Castelli divulga amplamente a 
carta que Galileu lhe escrevera32

A denúncia de Lorini resulta na abertura de um processo contra Galileu. Baseado no parecer 
dos qualificadores que investigaram a sua procedência, a Congregação conclui que a “Carta a 
Castelli” não é portadora de qualquer tese condenável pela Igreja Católica e encerra o caso. 

. A boa intenção de Benedetto tem um efeito resultante contrário 
ao pretendido, pois uma cópia da carta acaba batendo às portas da temível Inquisição Romana, 
encaminhada por Niccolò Lorini, um dominicano que, já em 1612, atacara os seguidores de 
“Ipérnico, ou como se chame”, por defenderem doutrina contrária à Bíblia. 

Sentindo-se difamado pelas injúrias caluniosas de heresia, Galileu amplia os conteúdos de 
sua “Carta a Castelli”, detalhando-os minuciosamente e dirigindo, política e astuciosamente, o 
produto desses seus escritos à Grã-duquesa mãe, de Toscana, tendo em vista o interesse que ela 
havia anteriormente manifestado em relação ao milagre de Josué, quando em conversa com 
Benedetto. Na “Carta a Cristina de Lorena”, Galileu deixa claramente explícita a sua adesão ao 
sistema copernicano, afirmando, tacitamente, sem rodeios, que “a respeito da constituição das 
partes do mundo, sustento que o Sol, sem mudar de lugar, permanece situado no centro das revo-
luções dos orbes celestes e que a Terra, que gira sobre si mesma, se move em torno dele”33

                                                 
30 DRAKE, 1981, p. 98-99. 

. Mas 
é, acima de tudo, a autonomia da ciência que Galileu defende entusiástica e convictamente nessa 
carta (seção 5.5). A ciência, definitivamente, não pode admitir a ingerência da teologia em seus 
domínios, muito menos submeter-se a ela. 

31 RESTON, 1995, p. 194. 
32 Uma atitude comum, naquele tempo, já que certas cartas, como a que Galileu dirige a Lorena Cristina, eram 
redigidas, propositadamente, para circularem de mão em mão, entre os estudiosos. Cumpriam assim, de alguma 
forma, um papel semelhante ao das atuais revistas científicas. (GONZÁLES in GALILEI, 1987, p. 30) 
33 GALILEI, 1988, p. 43. 
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Pressionado a adotar uma atitude mais drástica em relação a Galileu, a partir da divulgação 
de sua “Carta a Cristina”, na qual o sábio italiano ousava pretender ensinar aos teólogos o que 
lhes competia na interpretação da Bíblia, o cardeal Roberto Bellarmino, consultor do Santo Ofício 
e membro da Inquisição, disposto a evitar um indesejável e iminente conflito entre ciência e 
religião, procurou buscar na postura dos astrônomos matemáticos a solução para o impasse cri-
ado. Assim, sugeriu a Galileu e ao copernicano P. A. Foscarini, “que havia escrito um livro 
defendendo com detalhe a compatibilidade do sistema copernicano com a Bíblia”, que adotassem 
e expusessem a doutrina copernicana como uma teoria astronômica que não tinha pretensões de 
fazer inferências sobre a verdadeira organização do mundo, ou seja, como uma construção 
matemática edificada tão somente com o fim de salvar as aparências. Com isso preservar-se-iam 
de qualquer condenação os seus adeptos e não haveria igualmente conflito com as Sagradas 
Escrituras.34

Defensor de uma interpretação realista do sistema copernicano, Galileu não podia 
concordar em promover alterações que deturpassem a essência das idéias de Copérnico. Por que 
fazer isso em um texto publicado já há setenta anos e contra o qual a Igreja, até então, nada lhe 
opunha? 

 

Enfatizando a tese central do heliocentrismo – a da mobilidade da Terra e estabilidade do 
Sol – Galileu defende a realidade física dos epiciclos e dos excêntricos. Afinal, argumenta ele, o 
epiciclo nada mais é do que a circunferência descrita por um astro que não tem a Terra na posição 
central. Como mostra a inspeção do céu através do telescópio, quatro de tais circunferências são 
geradas pelo movimento de quatro astros em torno de Júpiter. Vênus também descreve uma 
circunferência tendo como centro o Sol e não o globo terrestre. O que isso representa se não um 
epiciclo? “Ademais, sendo o excêntrico uma circunferência que, de fato, circunda a Terra, mas 
não a contém em seu centro, não há que duvidar que o curso de Marte seja excêntrico à Terra, 
encontrando-se este ora mais próximo e ora mais afastado dela”35

Galileu, contudo, concorda com aqueles que rejeitam existir no céu “uma estrutura de orbes 
sólidos divididos e separados entre si que, atritando-se e se friccionando carregam juntos os 
corpos dos planetas”, referindo-se, certamente, ao modelo aristotélico do universo. Essas 
concepções, continua ele “são introduzidas pelos fabricantes de artifícios teóricos para auxiliar a 
inteligência dos principiantes e o cômputo dos calculadores”.

. 

36

Dada a resistência de Galileu em se manter fiel aos princípios realistas da teoria 
copernicana, foi instituída uma comissão de teólogos para examinar a tese central do heliocen-
trismo. O veredito da Congregação do Santo Ofício foi o seguinte: quanto à proposição de que “o 
Sol está colocado no centro do mundo e, por conseguinte, carece de movimento local”, ela é 

   

                                                 
34 GONZÁLEZ in GALILEI, 1994, p. 26. 
35 GALILEI, 1988, p. 33. 
36 Id, p. 33. 



5. Galileu e a teoria copernicana 

110 

condenável por ser tola e absurda do ponto de vista filosófico; é também formalmente herética, já 
que contradiz expressamente afirmações da Sagrada Escritura em muitas passagens. Já no que se 
refere a afirmação de que  “a Terra não está colocada no centro do mundo, nem é imóvel, mas se 
move como um todo, inclusive com movimento diário”, merece uma censura idêntica do ponto de 
vista filosófico; do ponto de vista teológico é errônea, no que se refere à fé.37

Assim, no início de 1616, Galileu foi expressamente proibido de sustentar ou defender as 
proposições condenadas pela Igreja, sob pena de enfrentar as severas punições da Inquisição. O 
livro de Copérnico, temporariamente proibido, só teve novamente autorizada a sua circulação 
quatro anos depois, após corrigido no sentido de converter em hipotética a teoria que apre-
sentava.

 

38
  

              
Fig. 5.11 - O Cardeal Bellarmino e Cristina de Lorena. 

 
5.5 Ciência e fé  

Em qualquer discussão de natureza científica, como as que se travam, por exemplo, entre os 
defensores do sistema ptolomaico e os adeptos do sistema copernicano, ou entre os que 
argumentam pela física do impetus contra a física aristotélica, deve-se ter, como pressuposto im-
plícito e tacitamente aceito entre os protagonistas dos debates, a apresentação e defesa dos dife-
rentes pontos de vista envolvidos pautadas em considerações que se situam no âmbito da ciência. 
Recorrer a passagens bíblicas como força de persuasão a determinadas idéias, em detrimento de 
outras, não faz parte das regras do jogo científico ‘moderno’, que Galileu ajudou a instituir. 

A Bíblia não é um texto científico. Sendo assim, não se deve constituir em árbitro de teorias 
que se confrontam entre si. Se os escritores que a redigiram, orientados pelo Espírito Santo, 
tivessem a intenção de persuadir o povo sobre a disposição e o movimento dos corpos celestes, 

                                                 
37 GONZÁLEZ in GALILEI, 1994, p. 28. 
38 Id, p. 29. 
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não teriam abordado esse tema de forma tão incipiente, “que é como que nada em comparação 
com as infinitas conclusões, dignas de admiração, que estão contidas e se demonstram na ciência 
da astronomia”.39

Ao dotar o homem de razão e intelecto, Deus o torna apto a buscar compreender os 
fenômenos naturais por sua própria capacidade de investigação. Não se pode “fechar o caminho 
ao livre filosofar a respeito das coisas do mundo e da Natureza como se elas já tivessem sido 
todas descobertas e patenteadas com certeza”.

 Analogamente, é nas obras de Euclides (∼330-260 a.C.) e Galeno (129-199), 
respectivamente, que se podem encontrar conhecimentos específicos e detalhados sobre geo-
metria e medicina, e não nas Escrituras. 

40

O conhecimento humano é dinâmico, suscetível a alterações que não devem ser 
obstaculizadas ou chanceladas pela autoridade eclesiástica. O texto bíblico deve ser invocado, 
apenas, em matéria de fé, para “persuadir os homens daqueles artigos e proposições que, sendo 
necessários à sua salvação e colocando-se acima de qualquer possibilidade da mente humana, não 
se podem fazer críveis por nenhum outro meio senão pela palavra do próprio Espírito Santo”

 Por muitos séculos, o tema relativo à mobilidade 
da Terra e à estabilidade do Sol esteve afastado do ensino e dos debates filosóficos, dado o 
domínio absoluto e a plena aceitação do sistema ptolomaico. Esse assunto, contudo, como se 
recorda, já foi objeto de uma viva e intensa polêmica, nas idéias de Pitágoras, Filolau, Hiketas, 
Heráclides e Aristarco, entre outros. Com Cusa, Copérnico e Bruno, e as descobertas recentes 
propiciadas pelo telescópio, que refutam o geocentrismo, ele volta, novamente, com força, à 
discussão.  

41

Essa é uma parte importante do pensamento que Galileu procura deixar claro àqueles que 
misturam ciência e fé, particularmente aos filósofos e teólogos que consideram o heliocentrismo 
em contradição com algumas passagens da Bíblia. Lendo-se na Sagrada Escritura que o Sol se 
movimenta e a Terra é fixa, e admitindo-se como inquestionável a veracidade da palavra do 
Espírito Santo, argumentam eles, seguem-se como inverídicas e heréticas as opiniões de quem 
sustenta o oposto, ou seja, a de estar o Sol em repouso e a Terra em movimento. 

. 

Conforme adverte Galileu em sua “Carta a Cristina”, as proposições bíblicas não podem ser 
interpretadas literalmente, pois foram redigidas para se adequarem à capacidade de entendimento 
do homem comum. A imagem de Deus que o Santo Texto evoca, por exemplo, é a de um ser 
fisicamente semelhante ao homem, provido de sentimentos e fraquezas, como a ira, o 
arrependimento, o ódio e o esquecimento, entre outras imperfeições. Além disso, se o ‘rude e 
iletrado’ já se vê suficientemente envolvido com tantos mistérios da fé, não parece ser, de fato, 
pertinente mesclar a essas noções que contradizem o senso comum, a observação imediata, como 
a de ir contra a crença popular de que o Sol se move e a Terra permanece parada.  

                                                 
39 GALILEI, 1988, p. 50. 
40 Id, p. 54. 
41 Id, p. 20. 
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Ao discutir a passagem bíblica mencionada por Lutero (seção 4.4) e outros, na qual Deus 
teria atendido às preces de Josué e parado o Sol, Galileu mostra que ela é incompatível com o 
geocentrismo e plenamente consistente com o heliocentrismo.  

No sistema ptolomaico, o observador terrestre atribui ao Sol dois movimentos: um próprio, 
de oeste para leste (como as demais estrelas), responsável pelas estações do ano; outro diurno, de 
leste para oeste, que ocasiona os dias e as noites pelo fato do Sol ser ‘carregado’, juntamente com 
os demais astros, pelo movimento rotativo da esfera celeste. Desse modo, para prolongar o dia, 
fazendo com que o Sol permanecesse estacionário acima do horizonte, afim de que dispusesse de 
um maior tempo de luz natural para combater os inimigos com o seu exército, Josué deveria ter 
ordenado que se detivesse a esfera celeste, e não o Sol. Ou, então, que o Sol se acelerasse, 
movendo-se com uma velocidade muitas vezes maior do que a de seu deslocamento anual, para 
compensar o movimento contrário da grande esfera e, assim, fazer-se imóvel. 

Dirigindo suas palavras a pessoas com dificuldades para entender o simples movimento do 
Sol do oriente para o poente e não tendo a intenção de lhes ensinar a organização das esferas, mas 
a de ressaltar a grandeza do milagre feito no alongamento do dia, Josué se expressou de forma a 
que o compreendessem, e não como o faria se dirigindo a homens cultos. 

Sendo intocável o texto da Sagrada Escritura, isto é, não passível de alterações em sua 
redação, há que se buscar em uma estrutura planetária distinta da proposta por Ptolomeu um 
melhor entendimento desse milagre. 

Para Galileu, o Sol é o regente máximo da natureza, alma e coração do mundo, que dá luz e 
movimento aos planetas. É ele, e não a Terra, que ocupa a posição central no universo, girando 
sobre si mesmo (completando uma revolução a cada trinta dias, aproximadamente), como mostra 
Galileu em suas “Cartas sobre as manchas solares”42

Adotando o heliocentrismo, mas partindo de uma premissa falsa sobre o Sol – a de que, 
parando a sua rotação cessam, igualmente, os movimentos dos demais astros, assim como 
parando de bater o coração de um animal cessam todos os seus movimentos – Galileu apresenta a 
seguinte explicação sobre o episódio bíblico que envolve Josué:  

. 

 
Sendo, pois, o Sol tanto fonte de luz como princípio dos movimentos, querendo Deus que, à ordem de 

Josué, todo o sistema do mundo permanecesse por muitas horas imóvel no mesmo estado, bastou deter o 

Sol [isto é, fazê-lo parar de girar]. Com sua imobilidade, pararam todas as outras revoluções; tanto a Terra 

como a Lua e o Sol permaneceram no mesmo arranjo, bem como todos os outros planetas; nem o dia 

declinou para a noite por todo este tempo, mas, milagrosamente, se prolongou. Desta maneira, com a 

paralisação do Sol, sem alterar num ponto ou confundir os outros aspectos e arranjos recíprocos das 

                                                 
42 DRAKE, 1957, p. 87-144. 
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estrelas, pôde-se prolongar o dia na Terra, em excelente conformidade com o sentido literal do texto sa-

grado.43
  

O que esse episódio ilustra, enfim, é que as palavras do texto bíblico devem ser examinadas 
com muito cuidado, para não se extrair delas conclusões precipitadas e imprecisas. Muitas de 
suas proposições têm um significado literal diferente do ‘verdadeiro’.  

A ciência não pode tolerar a ingerência da teologia em sua área de atuação. Como diferentes 
domínios em que se manifesta a verdade, uma em relação aos fenômenos da natureza e outra no 
campo da salvação, não devem ser superpostos. Isso não quer dizer que devam ser incompatíveis 
ou excludentes. Ao contrário! É função dos sábios estudiosos da Igreja empenharem-se em 
esclarecer aos homens cultos o contexto em que se situam aquelas citações que alimentam 
interpretações polêmicas, explicando porque foram proferidas e redigidas sob a forma em que se 
encontram. Nessa tarefa, devem estar atentos às conclusões evidenciadas pela ciência, fundamen-
tadas na razão, em experiências sensíveis e em demonstrações astronômicas e geométricas, para 
chegarem ao genuíno significado das verdades contidas na Bíblia. Desse modo, se há alguma su-
bordinação ou compromisso entre ciência e religião, é a última que deve olhar para a primeira, e 
não, como querem os teólogos e outros estudiosos, o oposto. 

Galileu condena o uso indiscriminado e irresponsável de citações bíblicas para definir 
conclusões acerca da natureza. Essa praxe, utilizada por aqueles que se valem de enunciados que 
sequer entendem bem quando se sentem acuados e sem argumentação para defender as suas falsas 
opiniões, expõe a sérios riscos as Escrituras e a Igreja.  

Evidentemente, o conhecimento sobre as coisas da Natureza não é propriedade dos cristãos. 
Assim,   

quando sábios infiéis [ateus] surpreendem um cristão em erro sobre assuntos que lhes são perfeitamente 

conhecidos, e o vêem afirmar o que diz como sendo tirado de nossos livros, poderão eles crer nestes livros 

quando nos falam da ressurreição dos mortos, da esperança da vida eterna e do reino dos céus, vendo-os 

cheios de erros sobre coisas que eles podem conhecer por experiência ou descobrir por razões 

indubitáveis?44
  

A mobilidade ou estabilidade da Terra ou do Sol, ou qualquer outra questão concernente à 
Natureza, não é matéria de fé. É assunto da ciência e nesse campo, com as regras vigentes, devem 
ser examinadas e julgadas as proposições de cunho provável, as conjecturas verossímeis e a 
certeza indubitável, amparada pela experiência. 

Contudo, a advertência do Santo Ofício a Galileu é uma realidade e as conseqüências de sua 
desobediência são bem previsíveis. Assim, Galileu é obrigado a conter, temporariamente, os seus 
esforços no sentido de continuar minando os alicerces da filosofia vigente. 

                                                 
43 GALILEI, 1988, p. 79. 
44 Id, p. 73. 
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5.6 Os caminhos da condenação  

Em 1623 Galileu publica “O ensaiador”, em resposta a uma obra provocativa do padre 
jesuíta Orazio Grassi. Em seu “Balança astronômica e filosófica”, Grassi atribuía a Galileu não só 
as idéias mas a própria autoria de um trabalho apresentado por um discípulo e amigo, Mario 
Guiducci, à Academia de Florença, sobre a constituição, localização e o movimento dos cometas.   

No “Ensaiador”, Galileu não apenas rebate, uma a uma, as críticas e os argumentos 
apresentados por Grassi como também o expõe ao ridículo, zombando com uma mordaz ironia 
dos conceitos defendidos por esse homem que a história mostraria ser “o mais notável adversário 
científico e institucional de Galileu”45

Por essa conduta arrogante e intempestiva, Galileu atraiu para si a ira dos jesuítas, que 
acorreram à defesa de um dos mais brilhantes membros de sua ordem, o ilustre matemático que, 
anos depois, iria assinar o majestoso projeto arquitetônico da Igreja de Santo Inácio, anexa ao 
Colégio Romano. Projetada para ser incorporada ao prédio principal sem qualquer separação, “de 
modo a criar uma área ao mesmo tempo intelectual e religiosa”, essa edificação e o Colégio, 
juntos, iriam simbolizar “a materialização arquitetônica de uma visão de mundo e a celebração de 
uma prestigiosa supremacia” – a da submissão da ciência aos dogmas da Igreja.

.  

46

Como irá mais tarde registrar um dos membros desse Colégio, considerado uma das mais 
importantes instituições científicas, à época

 

47: “Se Galileu tivesse sabido preservar as boas graças 
dos padres deste Colégio, gozaria de renome diante do mundo; poderia ter sido poupado de todos 
seus infortúnios e poderia ter escrito sobre tudo, até sobre o movimento da Terra”48

Com a eleição para papa do cardeal Maffeo Barberini, que se torna Urbano VIII em agosto 
de 1623, Galileu começa a sondar o ambiente político para novas investidas a favor da teoria 
copernicana, pois de há longo tempo vem mantendo uma relação de cordialidade e amizade com a 
família Barberini e, particularmente, com o homem que agora tem o comando da Igreja Católica. 

. 

O ‘balão de ensaio’ de Galileu foi a resposta a uma carta que recebera de um prelado de 
nome Francesco Ingoli, na qual o autor tecia diversas críticas ao copernicanismo. Rebatendo os 
frágeis argumentos científicos de Ingoli, a carta é habilmente redigida para os fins a que se 
destina. Ao mesmo tempo que professa que “Por reverência às Sagradas Escrituras e aos Pa-

                                                 
45 REDONDI, 1991, p. 138. 
46 Id, p. 135. 
47 O Colégio Romano era uma das mais prestigiosas universidades européias do século XVII, motivo de orgulho dos 
jesuítas. Com um ensino científico de alta qualidade, estabeleceu uma forte tradição no domínio da matemática, “com 
cursos que se estendiam da astronomia à óptica geométrica, da geometria de Euclides à aritmética, da arquitetura à 
geografia”, ministrados por professores de grande notoriedade acadêmica, como Christopher Clavius, Orazio Grassi e 
Christopher Scheiner, entre outros. Contudo, o ensino da filosofia natural, isto é, da física e da cosmologia 
(aristotélica) não se distinguia, como o da matemática, ao de outras instituições, abrigando professores competentes, 
mas não extraordinários. (REDONDI, 1991, p. 143) 
48 RESTON, 1995, p. 352. 
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triarcas da Igreja, e pelo meu zelo por nossa santa fé, jamais sustentaria a teoria copernicana 
como verdadeira, independentemente de sua probabilidade”, Galileu revela que “Conheço certos 
fatos que não foram observados por mais ninguém, além de mim. Com base neles, dentro dos 
limites de minha sabedoria humana, a correção do sistema copernicano me parece incontestá-
vel”.49

 Por insistência de Galileu, a carta acabou chegando ao conhecimento do ‘santo’ papa. 
Seguramente, pelo clima de festividades e descontração que reinava com a eleição do novo 
pontífice, Urbano VIII não viu nela qualquer ofensa aos dogmas da Igreja. 

 

Iludido por uma má avaliação dos fatos, e ignorando o potencial acumulado de ira dos 
jesuítas – e nele também se inclui a do astrônomo e matemático Christopher Scheiner, que 
advogava a precedência, sobre Galileu, da descoberta das manchas solares – Galileu deu 
seqüência ao seu novo projeto científico – um diálogo sobre as duas principais visões de mundo.  

A idéia estava profundamente enraizada em sua própria vida, em sua obra e em sua cultura. Tratar-se-ia 

de uma síntese. Seu diálogo conectaria as principais realizações de toda a sua vida científica, abordaria 

suas muitas controvérsias e exporia suas crenças mais profundas. Sua essência seria a discussão entre as 

visões convencional e revolucionária da galáxia, entre Aristóteles e Copérnico, entre a Idade Média e o 

Renascimento, entre ele e todos os seus críticos no decorrer dos anos. Seria uma obra-prima que vinha 

sendo prometida por quatorze anos, desde que anunciara a intenção no “Mensageiro estelar” de escrever 

um tratado sobre o seu sistema de mundo.50
  

O “Diálogos” ocupou Galileu por um período de seis anos, de 1624 a 1630. Seus 
protagonistas, constantemente envolvidos em um caloroso e dinâmico debate de idéias e 
princípios, são Sagredo, homem ponderado e de educação elevada, que investiga livremente a 
verdade das proposições apresentadas à discussão, Salviati, um intelecto sublime, homem de 
ciência, sempre ávido por finas especulações e Simplício, que tem na fama adquirida pelas 
interpretações aristotélicas o maior obstáculo à compreensão da verdade. 

Sagredo e Salviati são figuras literárias inspiradas em personagens reais, Gianfrancesco 
Sagredo (1573-1620) e Filippo Salviati (1582-1614) – duas expressivas e muito prezadas 
amizades do contexto da vida científica e social de Galileu. O próprio diálogo se desenvolve no 
palácio de Sagredo, em Veneza. Já Simplício é um ‘oponente universal’, que não se identifica 
com nenhum adversário em particular das novas idéias. Pode-se dizer que ele representa todos e 
ao mesmo tempo nenhum  deles. 

É na cidade de Veneza que, em fevereiro de 1632, resulta publicado o “Diálogos sobre os 
dois principais sistemas do mundo”. Nessa obra, Galileu não mede esforços na defesa da teoria 
copernicana: 

                                                 
49 Id, p. 261. 
50 Id, p. 264. 
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▪ criticando os princípios fundamentais da física aristotélica e o sistema ptolomaico; 
▪  contestando as objeções físicas ao movimento da Terra; 
▪  apresentando a teoria das marés que ele julgava, erradamente, ser uma prova conclusiva 

da mobilidade terrestre; 
▪  enfatizando o resultado de suas descobertas astronômicas e suas conseqüências.  
A reação aos “Diálogos” não se fez esperar. Articulando uma trama verdadeiramente 

sinistra, a vingança jesuíta foi fulminante. Liderados por Christopher Scheiner e Orazio Grassi, 
desenvolveu-se um minucioso e preciso trabalho cirúrgico de convencimento ao papa de que o 
Simplício dos “Diálogos” era o próprio Urbano VIII – um absurdo total, mas que teve o efeito 
pretendido. “O Santo Padre seria o bobalhão, o simplório, o alvo das gozações. Em contrapartida, 
o gênio da peça seria o copernicano Salviati – que na verdade era Galileu.”51

A raiva papal pareceu, por muito tempo, não ter limites. Por ordem expressa da Inquisição, 
foi suspensa a venda dos “Diálogos”. Disposto a fazer de um sábio ilustre, como Galileu, (mais) 
um exemplo de punição a todos que ousavam defender teorias contrárias à Igreja, a Inquisição, 
uma vez acionada, procedeu com todo o rigor que lhe era costumeiro. A acusação contra Galileu 
era a de desobediência à ordem que lhe fora pessoalmente dada pelo cardeal Bellarmino, em 
1616, pois em seu último trabalho havia sustentado e defendido uma doutrina já condenada como 
falsa e herética. 

 

 

  
Fig. 5.12 - “Galileo frente ao Tribunal da Inquisição”, gravura de L. Paraidisi, após a tela de 
1857 de Cristiano Banti. 
 

                                                 
51 Id, p. 310. 
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Por uma especial deferência do benevolente pontífice, em atenção aos pedidos do grão-
duque de Toscana, que intercede por Galileu, o angustiado e deprimido ancião de setenta anos é 
transferido de Roma para Siena, afim de cumprir prisão em cárcere privado. O luxuoso e 
confortável castelo de um arcebispo, seu admirador e que se ofereceu para hospedá-lo, o 
esperava. 
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6.1 Introdução  
O trabalho científico de Galileu Galilei pode ser dividido, grosso modo, em três períodos 

com características bem marcantes:  
•  o primeiro começa em 1589, com a nomeação de Galileu como professor de matemática 

na Universidade de Pisa e se estende até o advento do telescópio, em 1609. Neste 
intervalo, ele desenvolve os seus principais conceitos sobre o movimento dos corpos;  

•  a publicação do “Mensageiro das estrelas”, em 1610, dá início a uma etapa de grandes 
polêmicas científicas e atritos pessoais na vida de Galileu. É o seu envolvimento na 
sustentação e defesa do sistema copernicano, que se prolonga até a publicação do 
“Dialógos sobre os dois principais sistemas de mundo”, em 1632. Imediatamente, 
Galileu é acusado de heresia, pelo Santo Ofício;  

•  a condenação de Galileu, em 1633, desencadeia a retomada de seus trabalhos sobre a 
resistência dos materiais e o movimentos dos corpos, culminando com a publicação do 
“Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências”, em 1638, sua 
última grande obra.   

Em janeiro de 1642 Galileu morre em Arcetri, com 78 anos de idade.   

  
Fig. 6.1 - Galileu, em tela do pintor flamengo Justus Sustermans, 1636 (1597-1681) 
 
O “Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências” é a obra prima de 

Galileu.   
À semelhança do Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo, Salviati, Sagredo e Simplício 

subiram novamente ao palco, mas todos mais velhos e sábios, menos confrontadores e mais afáveis. 

Salviati havia amadurecido consideravelmente, e Simplício tinha aprendido mais matemática. Em vez de 
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perguntas ignorantes ou bobas emanando “da boca de um tolo”, o novo Simplício tornou-se o jovem 

Galileu, formulando as mesmas perguntas instruídas sobre mecânica de quando jovem.1  

Muito mais do que uma síntese de resultados já obtidos no primeiro período de sua vida 
científica, os “Discursos” apresentam as conclusões de Galileu sobre a sua ciência do movimento; 
uma ciência que rompe com a tradição e estabelece as bases da moderna cinemática ao proceder a 
investigação da queda livre se abstendo de considerar o mecanismo causal desse movimento. 
Assim, ele obtém a lei da queda dos corpos, estabelecendo a proporcionalidade das distâncias 
percorridas com os quadrados dos tempos envolvidos. Com a investigação desse tema, Galileu, 
definitivamente, introduz na ciência uma física quantitativa, inteiramente diferente da física das 
qualidades de Aristóteles e seus seguidores, e também da física do impetus, bastante confusa e 
vaga. 

Galileu não chegou ao princípio da inércia, na forma newtoniana, mas seus estudos nessa 
direção fizeram com que Newton lhe atribuísse o mérito dessa descoberta. Galileu admite que um 
corpo lançado sobre um plano horizontal e não sujeito a nenhum obstáculo se desloca 
indefinidamente em movimento uniforme (e essa suposição foi fundamental para a sua dedução 
matemática da trajetória parabólica no movimento de projéteis). Contudo, ele entende por super-
fície horizontal aquela cujos pontos são todos eqüidistantes de um mesmo ponto, o centro da 
Terra. Desse modo, um movimento perpétuo, para Galileu, só ocorre para um corpo em movi-
mento circular. Esse é o que se poderia denominar de seu princípio da inércia, que é compatível 
com a sua idéia de um universo muito extenso, porém finito. A física galileana é, exatamente, o 
objeto de estudo deste capítulo. 
 
6.2 As primeiras idéias de Galileu sobre força e movimento 

 
Em seus primeiros estudos, Galileu começa a analisar os movimentos investigando suas 

causas, como lhe haviam ensinado na universidade. Em De motu (Do movimento), trabalho que 
desenvolveu quando professor de matemática na Universidade de Pisa, Galileu também considera 
necessário associar uma força a um objeto em movimento para manter esse movimento. No 
entanto, critica Aristóteles quanto ao papel que ele atribui ao meio nas suas explicações sobre o 
deslocamento de um corpo não mais em contato com o seu motor. Para explicar o movimento de 
um projétil após cessado o contato projétil-lançador, Galileu adere à idéia de força impressa. 

Para Galileu, quando um corpo pesado (tal como uma pedra) é projetado para cima, 
imprime-se ao corpo uma certa qualidade ou virtude (força, impetus). Em decorrência disso, o 
corpo adquire uma espécie de leveza, já que se elevar é próprio dos corpos leves. Essa leveza é 
perdida pelo corpo durante a sua descida. Nesse sentido, ele faz uma analogia entre a diminuição 
gradativa da força (impetus) impressa a um projétil, à medida que se processa o movimento, e o 

                                                 
1 RESTON, 1995, p. 142. 
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‘calor’ de uma barra de ferro que diminui gradualmente depois que a barra é retirada do fogo:   
Agora, de maneira a explicar o nosso ponto de vista, primeiro perguntemos o que é essa força motora a 

qual é impressa pelo projetor sobre o projétil. A nossa resposta, então, é a de que há uma retirada de peso 

quando o corpo é atirado para cima e uma retirada de leveza quando o corpo é arremessado para baixo. 

Mas se uma pessoa não se surpreende que o fogo pode privar o ferro do frio, introduzindo calor, ela não 

se surpreenderá que o projetor pode, atirando um corpo para cima, despojá-lo de peso e fazê-lo leve. O 

corpo, então, é movido pelo projetor para cima enquanto está em sua mão e é despojado do seu peso; da 

mesma maneira o ferro é movido, em um movimento alternativo, em direção ao aquecimento enquanto 

está no fogo e é despojado do frio. Força motora, isto é, leveza é preservada na pedra quando o movedor 

não está mais em contato; calor é preservado no ferro depois que o ferro é removido do fogo. A força 

impressa gradualmente diminui no projétil quando ele não está mais em contato com o projetor; o calor 

diminui no ferro quando o fogo não está presente.2  

Em outras palavras, quando um projétil é arremessado verticalmente para cima ele sobe 
porque a força (impetus) que lhe foi impressa é maior do que o seu peso natural. À medida que o 
projétil continua subindo, essa força vai diminuindo, gradativamente, até chegar a um ponto da 
trajetória em que ela não pode mais sobrepujar a tendência natural do projétil. A partir daí, inicia-
se a sua queda. Durante a mesma, a força impressa ao projétil continua diminuindo. Com isso, a 
tendência natural do projétil sobrepuja a força impressa, o que explica a sua aceleração. A partir 
do momento em que a força impressa se anula, o projétil se move com velocidade constante. 

Esses fatos sugerem um vínculo indispensável entre a aceleração de um corpo em queda e a 
força a ele impressa quando do seu lançamento para cima. No caso de um objeto solto de uma 
certa altura, como então se explica as suas variações de velocidade já que, segundo Galileu, “se 
dispuséssemos de uma torre suficientemente alta veríamos (lançando pesos do alto dessa torre) o 
movimento acelerado transformar-se em movimento uniforme.”3

De acordo com Galileu, quando um corpo atirado para cima é, posteriormente, retido pelas 
mãos de uma pessoa, ou por um anteparo qualquer, ‘leveza’ e peso natural resultam iguais. Essa 
leveza é conservada (mantida inalterada) pelo corpo enquanto ele permanece detido nessa 
posição. “Aliás, esse corpo, no alto da torre, não experimenta, por parte do seu suporte, uma 
pressão para cima (que o impede de descer) exatamente igual ao seu peso?”

? 

4

                                                 
2 FRANKLIN, 1976. 

 Soltando-o, essa 
leveza diminui, até se extingüir totalmente. Daí por diante, a sua velocidade fica constante. Desse 
modo, quando um corpo é solto de uma certa altura, ele retém, de alguma maneira, uma certa 
força (impetus) proveniente do projetor que, agindo contrariamente à tendência natural do corpo, 
até se esgotar, explica a sua aceleração. 

3 KOYRÉ, 1986, p. 83. 
4 Id, p. 87. 
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Como se vê, os argumentos apresentados por Galileu sobre o movimento vertical de um 
projétil são análogos aos de Hiparco. No entanto, não se pode precisar, ao certo, se Galileu tinha 
ou não conhecimento sobre as idéias de Hiparco em relação a esse assunto. 

 
6.3 A influência de Arquimedes e a lendária experiência da Torre de Pisa 

 
Arquimedes (287-212 a.C.), popularmente conhecido pelo seu Eureka ao encontrar a 

solução para o problema que lhe havia sido proposto pelo rei Heron, de Siracusa (que consistia 
em saber se a coroa confeccionada pelo ourives da corte era toda de ouro puro, ou se havia nela 
mistura de outros materiais), exerceu uma grande influência no trabalho de Galileu. A sua 
admiração por aquele sábio grego, que via um mundo capaz de ser entendido de forma 
quantitativa, sob leis expressas matematicamente, pode ser percebida pela maneira com que 
Galileu, em seus primeiros estudos, a ele se referia, chamando-o de ‘o divino’, ‘o sobre-humano’. 

Embora o trabalho de Arquimedes não tenha sido completamente desconhecido na Idade 
Média, foi apenas no século XVI que várias de suas obras foram traduzidas e apreciadas. A 
redescoberta de Arquimedes abriu uma nova e viva visão de mundo que exerceu a fascinação da 
novidade sobre um homem jovem que, até então, vinha sendo sujeito ao tédio da desgastada força 
do aristotelismo. A par disso, o modo como estava estruturada a Universidade no final do século 
XVI deu uma maior liberdade intelectual a Galileu. Como professor de Matemática, ele não tinha 
as mesmas obrigações que seus colegas professores de Filosofia. Enquanto Galileu explicava, em 
suas aulas, os trabalhos de Euclides e Ptolomeu, cabia aos professores de Filosofia manterem 
acesa a doutrina aristotélica, fornecendo aos estudantes os elementos de que necessitavam para 
interpretar o mundo físico.5

Com Arquimedes, nasceu a ciência da Hidrostática, e foi através de sua obra “Sobre os 
corpos flutuantes” que Galileu se inspirou para relacionar a velocidade de queda ou de subida de 
um corpo em um dado meio (dependendo, respectivamente, se o corpo é mais pesado ou mais 
leve do que o meio) com o peso específico do corpo e do meio por onde ele se desloca. Para isso, 
Galileu adotou a relação de Filoponos 

  

 
).  (    RFv −∝                                                                                                   ( 1 ) 

 
O uso dessa relação passa pela compreensão que Galileu tem da relatividade dos conceitos 

leve e pesado. Um corpo, dependendo da situação e do meio onde ele se encontra, pode ser 
considerado como leve ou pesado. Um pedaço de madeira, por exemplo, quando solto no ar, cai 
por ser pesado; quando imerso em água e depois solto, emerge e flutua, por ser leve. Ao assumir a 
relatividade desses conceitos, para um dado corpo, Galileu mais uma vez discorda de Aristóteles. 
Para Aristóteles, o peso de um corpo é uma propriedade absoluta, intrínseca. Galileu, 
distintamente, salienta que, o que deve ser considerado no estudo do movimento é o peso do 
                                                 
5 SHEA, 1977, p. 2. 
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corpo relativamente ao meio onde ele se encontra, que é o que vai determinar a sua velocidade 
nesse meio. 

Ao empregar a relação de Filoponos, Galileu considera que a principal influência do meio 
não é a de opor resistência ao movimento de um corpo, mas sim a de exercer sobre ele um 
empuxo. Em decorrência disso, para saber se um corpo sobe ou desce em um dado meio, Galileu 
compara o peso do corpo com o peso do meio, tomando iguais volumes dos mesmos. Para iguais 
volumes de um corpo de peso cP  e de um meio de peso mP , os quocientes VPc  e VPm  são, 
respectivamente, os pesos específicos do corpo, cρ , e do meio, mρ . Assim, se mc ρρ >  o corpo 
desce no meio; se mc ρρ <  o corpo sobe. 

Desse modo, por volta de 1590, Galileu acreditava que a velocidade natural de queda de um 
corpo em um dado meio era proporcional à diferença dos pesos específicos do corpo e do meio. 
Isto é,  

).  (    mcv ρρ −∝                                                                                                ( 2 ) 
 

As grandezas cρ  e mρ , em (2), desempenham, respectivamente, na relação ( 1 ), os papéis 

de F (força reponsável pelo movimento) e de R (resistência a esse movimento). 
A partir da relação ( 2 ), conclui-se que a velocidade máxima de um corpo em queda se dá 

no vazio, onde a diferença mc ρρ −  se reduz a cρ . Portanto, no vazio, a velocidade natural de um 

corpo em queda não é infinita, como apregoavam os aristotélicos, mas sim máxima e propor-
cional ao seu peso específico. 

A relação ( 2 ) também exprime a idéia de que, no vazio, todos os corpos são pesados. No 
vazio, portanto, não é possível nenhum movimento ascencional natural, nem mesmo o do fogo. 

Por outro lado, a razão entre as velocidades 1v  e 2v  de dois corpos de iguais volumes e de 
pesos específicos 1ρ  e 2ρ , que caem em um meio de peso específico mρ , (sendo 1P , 2P  e mP , 

respectivamente, os pesos de iguais volumes dos corpos e do meio), é expressa por 
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Caso os objetos estejam subindo, o que ocorre quando mρ  é maior do que 1ρ  e 

2ρ , a razão entre as velocidades dos dois corpos fica 
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Nesse último caso, como se percebe, o empuxo do meio sobre o objeto é a força 
responsável pelo seu movimento, atuando o peso do objeto como força de resistência. 

Da equação ( 3 ) resulta que, se dois objetos de mesmo tamanho são deixados cair no ar, de 
uma mesma altura, o mais pesado cai primeiro. No De motu, Galileu lida especificamente com 
essa situação, quando descreve experimentos com bolas de chumbo e de madeira, de mesmo 
tamanho, soltas de uma mesma altura. Ele constatou que as bolas caíam com diferentes 
velocidades, mas que essas velocidades, no começo da queda, não aderiam rigorosamente à 
equação ( 3 ), devido à aceleração a que ficavam sujeitas enquanto não se extingüia aquela 
qualidade impressa às bolas quando de seus lançamentos. 

É oportuno, nesse momento, comentar a suposta participação de Galileu na realização de 
experiências do alto da famosa torre inclinada de Pisa para provar que dois corpos de pesos 
diferentes caem juntos, quando soltos simultaneamente. 

Exceto pelo relato de Vincenzio Viviani, um de seus últimos alunos e quem também 
escreveu a primeira biografia de Galileu, não há outro testemunho, à época, de que Galileu tenha 
se envolvido em experiências dessa natureza. Ao estudar, posteriormente, a queda livre, Galileu 
não faz nenhuma menção a experiências envolvendo o lançamento de objetos do alto de qualquer 
torre. Ao invés disso, relata experimentos com bolas movimentando-se sobre planos inclinados. 

Contudo, admitindo-se, hipoteticamente, que Galileu tivesse subido à Torre e realizado 
experiências para uma incrédula platéia de professores e estudantes, seus objetos de prova seriam 
corpos de pesos diferentes mas de mesmo material (mesma densidade), pois somente neste caso 
eles chegariam aproximadamente juntos ao solo (na equação ( 4 ), para 21 ρρ = , resulta 21 vv = ). 

Ele não teria tentado mostrar que objetos de mesmo tamanho e de pesos diferentes (densidades 
diferentes) caíam com a mesma velocidade quando soltos simultaneamente porque, como foi 
visto acima, ele sabia que isso não acontecia (é interessante observar que, quando duas bolas de 
mesmo tamanho, uma de ferro e outra de borracha, são soltas simultaneamente de uma mesma 
altura de 38m, a bola mais leve está a mais de 7m do chão quando a mais pesada atinge o solo. 
Essa experiência, feita por Adler & Coulter6

Em todo o caso, o texto em que Viviani descreve a realização dessa lendária experiência 
tem a seguinte redação:   

, dois pesquisadores americanos, revela uma 
significativa diferença entre a distância relativa dos objetos quando o mais pesado atinge o solo). 

 
Naquele tempo (1589-1590), ele estava convencido de que a investigação dos efeitos da natureza exigia 

necessariamente um conhecimento verdadeiro da natureza dos movimentos, de acordo com o axioma ao 

mesmo tempo filosófico e vulgar ‘ignorato motu ignoratur natura’7

                                                 
6 ADLER; COULTER, 1978. 

. Foi então que, para grande indignação 

de todos os filósofos, ele demostrou – com o auxílio de experiências, provas e raciocínios exatos – a 

7 ‘Ignorar o movimento é ignorar a natureza’. 
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falsidade de numerosíssimas conclusões de Aristóteles sobre a natureza do movimento, conclusões que, 

até então, eram tidas como perfeitamente claras e indubitáveis. Assim, entre outras, a de que as velocida-

des de móveis da mesma matéria, mas desigualmente pesados e movendo-se através do mesmo meio, não 

obedecem à proporção de seus pesos, como é declarado por Aristóteles, mas se movem, todos, com a 

mesma velocidade. O que demonstrou em repetidas experiências, feitas no alto do campanário de Pisa, na 

presença de todos os outros professores e filósofos e de toda a Universidade (...)8  
 

 
 

Fig. 6.2 - Na presença do Grão-Duque, Galileu realiza a experiência da Torre de Pisa, sobre 
a queda dos graves.  

 
Como enfantiza Koyré, “as experiências de Pisa são um mito”9

 

. Para defender a sua 
completa improcedência, ele examina as condições de hierarquia da universidade à época e a 
importância que nela podia ter um jovem professor de matemática recém contratado, além do 
impacto que poderia representar (mais) uma contestação à dinâmica aristotélica:  

Entretanto... um pouco de reflexão e de bom senso, um pouco de conhecimento teórico, um pouco de 

conhecimentos físicos, bastaria para reconhecer a inverossimilhança do relato de Viviani. E até de sua im-

possibilidade. Realmente, é preciso ser verdadeiramente um pouco ingênuo demais ou ter uma demasiada 

ignorância dos usos e costumes das Universidades e dos universitários para admitir que a assembléia dos 

professores, seguida do conjunto dos estudantes, pudesse dirigir-se ‘in corpore’ a uma praça pública com 

a finalidade única de assistir a uma experiência ridícula para a qual a tivesse convidado o último dos 

professores auxiliares – o mais novo, o de menor graduação e menor remuneração – da última de suas 

faculdades. Por outro lado, para indignar e consternar ‘todos os filósofos’, não bastaria por em dúvida o 

ensinamento de Aristóteles. Com efeito, havia cem anos que não se fazia outra coisa.10

                                                 
8 KOYRÉ, 1982, p. 200-201. 

 

9 Id, p. 200. 
10 Id, p. 201. 
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Um outro resultado que advém do uso por Galileu da relação de Filoponos é o que diz 

respeito às velocidades de um corpo em diferentes meios. Assim, a razão entre as velocidades de 
um mesmo objeto, de peso específico ρ , em meios com pesos específicos 

1mρ  e 
2mρ  é dada por  
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se ρ  é maior do que 

1mρ  e  
2mρ , isto é, quando o corpo desce, ou  por    
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caso ρ  seja menor do que 

1mρ  e 
2mρ  , o que acontece quando o corpo sobe. 

A citação a seguir ilustra a equação (7), quando Galileu aborda o movimento de subida de 
um mesmo corpo em dois meios de densidades diferentes, criticando a posição de Aristóteles 
acerca da relação entre as citadas velocidades:   

Se, por exemplo, um pedaço de madeira, cujo peso é 4, move-se para cima na água e o peso de um 

volume de água igual àquele da madeira é 6, então a madeira se moverá com uma velocidade que 

podemos representar como 2. Mas se agora o mesmo pedaço de madeira é conduzido para cima em um 

meio mais pesado do que a água, um meio tal que um volume dele igual ao volume da madeira tenha um 

peso de 10, o peso subirá neste meio com uma velocidade que podemos representar como 6. Mas ele se 

move no outro meio com uma velocidade 2. Portanto, as duas velocidades estarão uma para a outra como 

6 e 2 e não (como Aristóteles mantinha) como os pesos ou densidades dos meios que estão um para o 

outro como 10 e 6 (Fig. 6.3). Está claro, então, em todos os casos, que as velocidades do movimento para 

cima estarão uma para a outra como o excesso de peso de um meio sobre o peso do corpo que se movi-

menta está para o excesso de peso do outro meio sobre o peso do corpo.11
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Fig. 6.3 - Relação entre as velocidades de subida de um mesmo objeto (de peso específico 

4=ρ ) em dois meios distintos (de pesos específicos 10
1
=mρ  e 6

2
=mρ ), segundo as 

concepções galileana e aristotélica.  
 

                                                 
11 FRANKLIN, 1976. 
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Essa discussão explicita mais uma contestação de Galileu à física de Aristóteles. Para 
Galileu, não pode haver nenhum movimento natural para cima, pois   

(...) os corpos que se elevam nunca se elevam por si mesmos, espontaneamente: se se elevam é porque são 

empurrados por outros mais pesados do que eles. O único movimento natural que Galileu doravante reco-

nhece é o dos corpos pesados (e todos o são, mesmo o ar, mesmo o fogo) para baixo, isto é, para o centro 

do mundo. É também o único movimento que ainda possui um fim natural, o qual falta ao movimento para 

cima.12

 
 

6.4 O movimento acelerado e a queda dos corpos 
 

Continuando a desenvolver os seus estudos sobre o movimento, Galileu conclui que a 
queda dos corpos se dá de forma acelerada em todo o trajeto e não apenas em parte dele, como 
havia pensado anteriormente.  

Em uma carta que dirige a Paolo Sarpi, em 1604, Galileu afirma que um corpo em 
movimento natural aumenta de velocidade proporcionalmente à distância de seu ponto de partida. 
No “Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências”, Galileu reformula essa 
concepção errada da queda livre, já que, como entendeu ‘depois de longas reflexões’, a 
velocidade é proporcional ao tempo e não à distância de queda. 

Por considerar que a natureza sempre se manifesta na sua forma mais simples, Galileu 
associou a queda dos corpos a um movimento com aceleração constante, definindo-o logo a 
seguir.  

Quando, portanto, observo uma pedra que cai de uma certa altura a partir do repouso e que adquire pouco 

a pouco novos acréscimos de velocidade, por que não posso acreditar que tais acréscimos de velocidade 

não ocorrem segundo a proporção mais simples e mais óbvia? Se considerarmos atentamente o problema, 

não encontraremos nenhum acréscimo mais simples do que aquele que sempre se repete da mesma 

maneira. O que entenderemos facilmente, se considerarmos a estrita afinidade existente entre o corpo e o 

movimento: do mesmo modo, com efeito, que a uniformidade do movimento se define e se concebe com 

base na igualdade dos tempos e dos espaços (com efeito, chamamos movimento uniforme ao movimento 

que em tempos iguais percorre espaços iguais), assim também, mediante uma divisão de tempo em partes 

iguais, podemos perceber que os aumentos de velocidade acontecem com simplicidade; concebemos no 

espírito que um movimento é uniformemente acelerado quando, em tempos iguais quaisquer, adquire 

aumentos iguais de velocidade.13
  

Matematicamente, pode-se escrever que 
 

                                                 
12 KOYRÉ, 1986, p. 90-91. 
13 GALILEI, 1935, p. 127. 
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,  
t
va
∆
∆

=     ,                                                                                                     ( 8 ) 
 

onde, para qualquer intervalo de tempo, a razão tv ∆∆  é constante. 

Galileu, no entanto, não tinha como provar diretamente, através da experiência, essa sua 
suposição, pois isso exigiria medidas de velocidade instantânea, o que não era possível em sua 
época. Poderia, assim, objetar-se quanto à validade dessa sua hipótese, concebida e admitida em 
abstrato, sobre o movimento natural de queda de um corpo. 

Para superar essa dificuldade, Galileu representa geometricamente, como Oresme e outros 
estudiosos do século XIV já haviam feito, um movimento com aceleração constante por um 
triângulo retângulo e um movimento com velocidade constante por um retângulo (Fig. 6.4). A 
partir desses primitivos ‘gráficos’ tv x , Galileu mostra um resultado já conhecido da cinemática 
medieval, ou seja, que   

a distância percorrida por um corpo, a partir do repouso, em movimento retilí-
neo uniformemente acelerado, em um intervalo de tempo ff ttt =−= 0∆ , 
 

é igual  
à distância que este mesmo corpo percorreria em movimento retilíneo 
uniforme, caso estivesse animado de uma velocidade igual àquela do 
movimento uniformemente acelerado no instante médio do tempo (isto é, em 

2ft ). 
 

                
     ( a )                                                                 ( b ) 
 

Fig. 6.4 - O triângulo retângulo e o retângulo representam, respectivamente, movimentos 
retilíneos com aceleração uniforme e com velocidade uniforme. Perpendiculares levantadas 
a partir das bases destas figuras (AB) até interceptarem o segmento inclinado AC ( a ), e o 
segmento retilíneo ED ( b ), evidenciam isso. As áreas destas figuras estão relacionadas às 
distâncias percorridas pelos móveis com estes movimentos. 

 
Na Fig. 6.5, os pontos A, F e B correspondem, respectivamente, aos instantes 0=t , 

2ftt =  e ftt =  do eixo temporal de um gráfico tv x  e os pontos E e C às velocidades 'v  e fv . 
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Como os triângulos retângulos AEG e GDC são iguais, resultam idênticas as áreas do triângulo 
ABC e do retângulo ABDE e também as distâncias percorridas pelos movimentos com aceleração 
e velocidade constantes, isto é, 
 

,  ABDCABC AA =  
 

 , .  = 
2

 . BDBC ABAB  

 

.  )')((  )
2

)(( dvt
v

t f
f

f ==                                                                                      ( 9 ) 

  
Fig. 6.5 - Superpondo o triângulo retângulo e o retângulo da Fig.2, e associando as 
grandezas tempo a pontos do segmento horizontal e velocidades à dimensão vertical, 
verifica-se, facilmente, a igualdade das áreas destas figuras geométricas e a equivalência 
das distâncias percorridas nos dois movimentos, na medida em que a velocidade do 
movimento uniforme é igual à metade da velocidade máxima do movimento 
uniformemente acelerado. 

 
Tendo em vista que, de acordo com a relação ( 8 ), a velocidade de um corpo que parte do 

repouso e se desloca com aceleração constante é proporcional ao tempo do movimento,  
 

,    ff tv ∝                                                                                                       ( 10 ) 
 

segue, de ( 10 ) em ( 9 ), que 
 

,    2td ∝                                                                                                         ( 11 ) 
 

Assim, a partir dos seus estudos sobre as propriedades de um movimento com aceleração 
constante, Galileu conclui que as distâncias percorridas por um móvel, a partir do repouso, são 
proporcionais aos quadrados dos tempos gastos para percorrê-las. 

Com a equivalência das relações ( 8 ) e ( 11 ) para um movimento uniformemente 
acelerado, Galileu transfere o problema de medidas de velocidades instantâneas para medidas de 
distâncias, que ele podia fazer.  
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Como, porém, a queda livre se dá de uma forma muito rápida, o que dificultava medidas 
mais precisas de tempo, Galileu pensou no plano inclinado para diluir a rapidez dessa descida. A 
hipótese que fez foi a de que, qualquer que fosse a aceleração de um objeto deslizando sobre um 
plano inclinado o seu movimento seria, assim como o de um corpo em queda livre, um 
movimento uniformemente acelerado. Essa é uma hipótese bem aceitável, pois um corpo que 
desce um plano com uma certa inclinação está, em termos de variação de velocidade, em uma 
situação intermediária a outras duas: a que envolve uma superfície horizontal (neste caso um 
objeto nela colocado em repouso permaneceria aí parado), de um lado, e a que se refere a uma 
superfície com 90° de inclinação (caso em que o objeto cairía como se não existisse a referida 
superfície), de outro. 

Portanto, restava a Galileu mostrar, através da experiência, a validade da relação 2td ∝  
para o movimento de um corpo sobre um plano inclinado para, a partir deste resultado, corroborar 
a sua hipótese inicial de que a natureza se serve de um movimento com aceleração constante na 
queda dos corpos. 

O tipo de dispositivo utilizado por Galileu e o resultado das suas experiências é o seguinte, 
segundo as suas próprias palavras:  

Numa ripa, ou melhor dito, numa viga de madeira com um comprimento aproximado de 12 braças14, uma 

largura de meia braça num lado e três dedos no outro, foi escavada uma canaleta neste lado menos largo 

com pouco mais de um dedo de largura. No interior desta canaleta perfeitamente retilínea, para ficar bem 

polida e limpa, foi colocada uma folha de pergaminho que era polida até ficar bem lisa; fazíamos descer 

por ela uma bola de bronze duríssima perfeitamente redonda e lisa. Uma vez construído o mencionado 

aparelho ele era colocado numa posição inclinada, elevando sobre o horizonte uma de suas extremidades 

até a altura de uma ou duas braças, e se deixava descer (como afirmei) a bola pela canaleta anotando, 

como exporei mais adiante, o tempo que empregava para um descida completa: repetindo a mesma 

experiência muitas vezes, para determinar exatamente a quantidade de tempo, na qual nunca se encontrava 

uma diferença nem mesmo da décima parte de uma batida de pulso. Feita e estabelecida com precisão tal 

operação, fizemos descer a mesma bola apenas por uma quarta parte do comprimento total da canaleta; e, 

medido o tempo de queda, resultava ser sempre rigorosamente igual a metade do outro. Variando a seguir 

a experiência, e comparando o tempo requerido para percorrer todo o comprimento com o tempo 

requerido para percorrer metade, ou os três quartos, ou, para concluir, qualquer outra fração, através de 

experiências repetidas mais de cem vezes, sempre se encontrava que os espaços percorridos estavam entre 

si como os quadrados dos tempos e isso em todas as inclinações do plano, ou seja, da canaleta, pela qual 

se fazia descer a bola.15
  

                                                 
14 1 braça ≈ 2,2 m (antiga unidade de comprimento). 
15 Id, p. 140. 
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As figuras 6.6 e 6.7 sintetizam os resultados dos experimentos de Galileu com o plano in-
clinado. 

Quanto às medidas dos tempos, Galileu diz:   
(...) empregávamos um grande recipiente cheio de água, suspenso no alto, o qual através de um pequeno 

orifício feito no fundo deixava cair um fino fio de água, que era recolhido num pequeno copo durante todo 

o tempo em que a bola descia pela canaleta ou por suas partes. As quantidades de água assim recolhidas 

eram cada vez pesadas com uma balança muito precisa, sendo as diferenças e proporções entre os pesos 

correspondentes às diferenças e proporções entre os tempos; e isto com tal precisão que, como afirmei, 

estas operações, muitas vezes repetidas, nunca diferiam de maneira significativa.16    

  
Fig. 6.6 - Mantendo o ângulo fixo e considerando um plano bastante polido e uma esfera 
dura e lisa, Galileu mediu os tempos de queda da esfera para diferentes distâncias 
percorridas. Após inúmeras medidas, ele obteve que as distâncias percorridas pela esfera 01 
eram proporcionais aos quadrados dos tempos de queda. 
 

 
Fig. 6.7 - Aumentando continuamente o ângulo de inclinação do plano, Galileu constatou 
que uma mesma distância era percorrida em tempos cada vez menores, mas sempre 
envolvendo a proporcionalidade distância-tempo ao quadrado. 

 
Galileu, de fato, obteve experimentalmente a proporcionalidade 2td ∝ , mas deve-se notar 

que um relacionamento qualquer entre variáveis pode ser estabelecido em diversos níveis de 
aproximação. Galileu sabia das limitações de seu experimento, isto é, dos efeitos retardadores do 
meio no deslocamento dos corpos e das medidas aproximadas da variável tempo; por isso não 
                                                 
16 Id, p. 141. 
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procurava uma proporcionalidade exata entre as variáveis distância e tempo ao quadrado. A rela-
ção experimental por ele obtida é, sem dúvida, aproximada, mas muito importante porque, a 
partir dela, Galileu inferiu que o movimento uniformemente acelerado não é, rigorosamente, o 
movimento que um corpo executa ao cair. A queda de um corpo com aceleração constante 
(equivalente a um ‘movimento’ em um plano com 900 de inclinação, como se disse), só ocorre na 
situação especial (ou ideal) na qual não existe nenhuma resistência ao seu deslocamento, isto é, 
quando o seu movimento se processa no ‘vácuo’. Somente aí se tem, com exatidão, a 
proporcionalidade 2td ∝ .   

A experimentação feita em condições concretas – no ar e não no vazio, sobre uma prancha lisa e não 

sobre um plano geométrico, etc. – não pode dar os resultados previstos pela análise do caso abstrato. Daí 

ele não o exigir. O caso abstrato é um caso suposto. E a experiência deve confirmar que a suposição é 

boa. No caso limite dos meios.17
   

E isto Galileu fez. 
Essas considerações levaram Galileu a concluir que quando dois corpos, indepen-

dentemente de seus pesos e do material do qual são constituídos, são soltos de uma mesma altura, 
ambos atingem o solo simultaneamente. Os adversários de Galileu argumentaram contra esse re-
sultado alegando que uma esfera de chumbo e uma pena cairiam de uma mesma altura em tempos 
completamente diferentes. Galileu retrucou afirmando que elas cairiam exatamente ao mesmo 
tempo (isto é, com a mesma aceleração) se o atrito de ambos com o ar fosse nulo. 

 

  
Fig. 6.8 - Demonstrações de Galileu com o plano inclinado para uma platéia incrédula. 
 

                                                 
17 KOYRÉ, 1986, p. 192. 
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Admitir que o movimento natural de um objeto, como o de sua queda, por exemplo, possa 
se dar no vazio, tem contra si toda uma argumentação fortemente estruturada e defendida pelos 
aristotélicos. Além do problema referente à causa desse movimento (“o vácuo não é um meio 
físico e não pode receber, transmitir e manter um movimento”18

 

), e da velocidade infinita que 
resultaria em tal movimento hipotético (para Aristóteles e seus seguidores), há um outro tão forte 
quanto esses dois e que tem sérias implicações em relação à própria filosofia aristotélica. 

No vácuo (como no espaço da geometria euclidiana) não há lugares privilegiados ou direções. No vácuo 

não há, e não pode haver, lugares naturais. Por conseguinte, um corpo colocado no vácuo não saberia para 

aonde ir, não teria nenhuma razão para se dirigir numa direção mais do que em outra e, portanto, 

absolutamente nenhuma razão para se mover.19
   

Como se vê, é contra todo um sistema filosófico que Galileu tem que lutar para defender as 
suas idéias. 

As previsões de Galileu sobre o movimento no vazio foram confirmadas posteriormente, 
com a invenção da bomba de vácuo. Colocando-se, por exemplo, uma pena de ave e uma moeda 
em um recipiente e extraindo-se o ar de seu interior, pode-se verificar, facilmente, que ambos os 
corpos chegam exatamente juntos ao fundo do recipiente, se soltos simultaneamente de uma 
mesma altura (Fig. 6.9).  

 
 
 
 

                                                                    
 
 

 
Fig. 6.9 - Comprovação experimental das previsões de Galileu sobre o movimento no 
vazio. A pena e a moeda chegam juntas ao fundo do recipiente pois, sendo (praticamente) 
nulo o atrito com o ar, ambas ficam sujeitas, durante a queda, à mesma aceleração. 

 
Não se pode deixar de admirar o rompimento de Galileu com a praxe secular dos filósofos, 

que consistia em iniciar qualquer discussão sobre o movimento dos corpos indagando sobre suas 
causas. Ao perceber que a chave para a compreensão da queda livre estava em não abordá-la do 
ponto de vista dinâmico, Galileu assim se manifestou:   

Não me parece ser este o momento oportuno para empreender a investigação da causa da aceleração do 

movimento natural, a respeito da qual vários filósofos apresentaram diferentes opiniões... Estas fantasias, 

                                                 
18 KOYRÉ, 1982, p.161. 
19 Id, p. 61 
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e muitas outras, conviriam ser examinadas e resolvidas com pouco proveito. Por ora é suficiente... estudar 

e demonstrar algumas propriedades de um movimento acelerado (qualquer que seja a sua aceleração) de 

tal modo que a intensidade da sua velocidade aumenta, após ter saído do repouso, com aquela simplíssima 

proporção com a qual cresce a continuação do tempo, que é o mesmo que dizer que em tempos iguais se 

fazem acréscimos iguais de velocidade.20
  

Galileu deixa de lado as causas e busca a descrição matemática do movimento. 
 
6.5 O movimento neutro e a lei da inércia de Galileu  

Em uma época em que os movimentos ainda eram considerados como naturais ou vio-
lentos, Galileu notou que um corpo poderia se movimentar de uma terceira maneira, isto é, sem 
exibir movimento violento e sem estar, necessariamente, aproximando-se ou se afastando do cen-
tro da Terra. Como exemplo desse tipo de movimento, que ele denominou de movimento neutro, 
apontou a rotação de uma esfera homogênea em torno de um eixo fixo que passa pelo seu centro. 
Desprezando-se o atrito esfera-eixo, esfera-meio e colocando-se a esfera em movimento, através 
de um breve impulso inicial, ela permanece girando indefinidamente. Como para cada parte da 
esfera que se aproxima da Terra existe uma outra que se afasta da mesma, a esfera, como um 
todo, não se aproxima nem se afasta da Terra. Nessas condições, o movimento da esfera é um 
movimento neutro (Fig. 6.10). 

                                                         
Fig. 6.10 - Para cada par de pontos da esfera simétricos em relação ao eixo de rotação (que 
passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano desta página), quando um deles se 
aproxima da Terra (ponto B) o outro se afasta da mesma (ponto A). 

 
Através de seus estudos com o plano inclinado (em que se incluem alguns experimentos 

efetivamente realizados e outros meramente de pensamento), Galileu também concluiu ser pos-
sível a existência de um movimento neutro em uma superfície plana com inclinação nula. 

Assim, quando um objeto é situado sobre um plano inclinado e a seguir solto ele desce o 
plano, devido à tendência natural que tem, como corpo pesado, de se movimentar para baixo. 
Esse mesmo objeto, colocado em repouso sobre a base do plano inclinado não pode subir, por si 
mesmo, o plano; para isso, ele precisa ser projetado para cima, com uma certa força. É também 
necessária uma força para mantê-lo imóvel em um ponto qualquer sobre o plano inclinado. 
                                                 
20 GALILEI, 1935, p. 131. 
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Se este objeto (ou um outro qualquer) for colocado em repouso sobre uma superfície 
horizontal (um plano com inclinação zero), ele permanecerá aí parado. Não é preciso nenhuma 
força para mantê-lo nessa posição, já que não há nenhuma tendência do objeto para se 
movimentar. No entanto, caso seja posto em movimento, através de um impulso inicial, de que 
forma ele se moverá quando não estiver mais sob a ação da força que o impulsionou? Neste caso, 
se todo e qualquer atrito for desprezado, ele deslocar-se-á na direção em que foi projetado, até 
onde a superfície se estender, pois não estará nem acelerado (que é o que ocorre quando desce um 
plano inclinado) nem desacelerado (que é o que acontece quando ele é projetado para cima em 
um plano inclinado). Assim, para uma superfície horizontal infinitamente extensa, o objeto 
deslocar-se-ia permanentemente com velocidade igual à que foi originalmente lançado. 

Esses fatos, à primeira vista, parecem sugerir que Galileu tenha chegado ao princípio da 
inércia. Um exame mais detalhado, investigando o que Galileu entendia por uma superfície 
horizontal, revela que ele não chegou, rigorosamente, ao princípio da inércia. 

Para Galileu a superfície do globo terrestre era horizontal (sendo todos os seus pontos 
eqüidistantes do centro) por não ser inclinada nem para cima e nem para baixo. Por conseguinte, 
se a superfície terrestre fosse totalmente lisa, um corpo nela colocado em movimento deslocar-se-
ia com velocidade constante e perpetuamente (como um navio em águas tranquilas após ter 
sofrido um impulso inicial (Fig. 6.11). 

 
Fig. 6.11 - Sob a ação de um impulso inicial, e livre de qualquer impedimento ao seu 
deslocamento, o movimento de um navio sobre a superfície da Terra seria um movimento 
neutro. Em seu movimento perpétuo ele não se aproximaria e nem se afastaria do centro da 
Terra.  
Assim, claramente, o que pareceu ser a princípio um plano infinito, reduziu-se na discussão a um trecho 

da superfície esférica da Terra. E aquele movimento que se dizia perpétuo e parecia ser movimento 

uniforme ao longo de um plano infinito, termina por ser o movimento de um navio em mar calmo, ou de 

qualquer outro objeto que se move ao longo de uma esfera lisa como a Terra.21

 
 

6.6 A questão do movimento de um projétil em um navio em movimento  
Na física aristotélica, como se recorda, um movimento violento representa uma perturbação 

na ordem natural das coisas. O movimento natural que se segue a qualquer movimento 
engendrado pela violência representa um retorno à situação de ordem que deve existir em um uni-
                                                 
21 COHEN, 1967, p. 127. 
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verso hierarquicamente organizado, como o imaginado por Aristóteles. Nessa passagem de um 
corpo de um lugar para o seu lugar, está presente a idéia de movimento como um processo de mu-
dança, que afeta o corpo que se move e que só se extingüe quando cessa o motivo da sua existên-
cia. Assim, um corpo retorna ao seu lugar natural, depois de ter sido de lá retirado por violência, 
devido a uma ‘tendência’, a um ‘desejo’, enfim, a algo intrínseco ao corpo, que o obriga a se 
dirigir para lá o mais rápido possível, e de lá permanecer em seu estado natural de repouso. 

É sobre este prisma que se deve julgar as conclusões de Aristóteles sobre o movimento de 
queda de um objeto no interior de um navio em movimento. Para Aristóteles, soltando-se uma 
pedra de cima do mastro de um navio que se desloca em águas tranquilas, esta cairá não na base 
mas em algum ponto afastado da base do mastro (Fig. 6.12). Isso acontece porque, enquanto o 
navio se movimenta, a pedra cai verticalmente em direção ao barco, já que o movimento natural 
de qualquer corpo se dá sempre segundo uma linha reta, que é o trajeto que envolve a menor 
distância que separa o objeto do seu lugar natural. Dessa forma, o movimento do navio não tem 
nenhuma influência no movimento de retorno da pedra ao seu lugar natural, isto é, como a pedra 
não compartilha do movimento horizontal do navio, ela fica ‘para trás’. Assim, a pedra somente 
cairá diretamente na base do mastro se o navio se encontrar em repouso (Fig. 6.13). 

 
                                   A       Movimento do barco              • A 
 
                                    Movimento 
                                     da pedra 
                                • B 
 
 
               ( b )                                                        ( a ) 
 

Fig. 6.12 - Soltando-se uma pedra do ponto A no interior de um barco em movimento (a), a 
pedra cairá verticalmente segundo a linha AB (b) ficando, portanto, ‘para trás’. 

 
                                                          A 
  
 
 
                                                          • B   
       
  

Fig. 6.13 - Para o navio em repouso, o ponto de onde a pedra é solta e o ponto onde ela se 
choca com o barco encontram-se sob a mesma vertical. 
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A questão do navio e da pedra é resolvida por Giordano Bruno de uma forma totalmente 

diferente. Para Bruno, o movimento do navio tem influência no movimento de uma pedra solta do 
seu interior. Afim de mostrar isso, ele faz uso da física do impetus ao discutir uma experiência 
(imaginária, é claro) envolvendo a queda de duas pedras soltas simultaneamente de uma mesma 
altura, uma delas por uma pessoa situada dentro de um navio em movimento (uniforme) e a outra 
por uma pessoa fora do navio. Segundo suas próprias palavras:   

Imaginem-se dois homens: um no navio que está a andar e outro fora deste: que um e outro tenham a mão 

no mesmo ponto do ar e que desse mesmo lugar, ao mesmo tempo, um deixe cair uma pedra, e o outro, 

outra, sem lhes dar impulsão alguma; a pedra do primeiro, sem perder um ponto e sem se desviar da sua 

linha (vertical), irá para o lugar fixado antecipadamente; e a do segundo será transportada para trás. O que 

provém somente do fato de a pedra que parte da mão daquele que é levado pelo navio e que, por 

conseguinte, se move segundo o movimento deste, possuir uma certa virtude impressa que a outra não 

possui, a que vem da mão daquele que está fora do navio; e isto ainda que as (duas) pedras tenham a 

mesma gravidade e que, já que elas partiram – tanto quanto isto é possível – do mesmo ponto e sofreram a 

mesma impulsão, tenham o mesmo ar a atravessar. Desta diversidade não podemos dar nenhuma razão a 

não ser a de que as coisas que estão ligadas ao navio por uma ligação ou por uma tal presença se movem 

com ele; e que uma das pedras, a que se move com o navio, leva consigo a virtude do motor, enquanto a 

outra não tem aí participação.22
  

A noção de sistema físico delineia-se claramente nos argumentos de Bruno, que continua:   
(...) se alguém que se encontre na margem atirar uma pedra diretamente no navio falhará o seu alvo, e isto 

na proporção da velocidade do navio. Mas esteja alguém colocado no mastro deste navio, e corra este tão 

depressa quanto se queira, o seu arremesso não será desviado um ponto sequer. De tal maneira que a 

pedra, ou qualquer outra coisa grave (pesada), lançada do mastro para um ponto situado no pé do dito 

mastro... irá em linha reta. Da mesma maneira, se alguém que se encontre no navio atirar em linha reta 

(vertical) uma pedra para o cimo do mastro ou para o cesto da gávea, essa pedra voltará para baixo pela 

mesma linha, mova-se o navio da maneira que se mover, desde que este não sofra oscilações.23
  

Assim como os aristotélicos se valem dos acontecimentos que têm lugar no navio em 
movimento para alegar a imobilidade da Terra, Bruno os utiliza, de uma forma diferente, para 
refutar essa imobilidade. E a noção de sistema físico que ele introduz, que acarreta uma ‘ligação’ 
entre os corpos de um sistema, mesmo na ausência de contato entre eles, é decisiva na sua 
argumentação. Portanto, quando um corpo cai sobre a Terra esta, em movimento, não o deixa 
para trás como imaginavam os aristotélicos porque, como Bruno salienta, todos os corpos na 
Terra participam do seu movimento já que, juntamente com ela, fazem parte de um mesmo 

                                                 
22 KOYRÉ, 1986, p. 216-217. 
23 Id, p. 214-215. 
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sistema físico. A situação presente na Terra é análoga à encontrada no navio em movimento. Na 
argumentação de Bruno, percebe-se a importância do papel desempenhado pela força impressa. 
Sem esta qualidade, esta virtude movente, ele não poderia  sustentar a noção de sistema físico. 

 
6.7 Galileu e o movimento de projéteis  

Tendo estudado o movimento neutro sobre um plano horizontal e o movimento na-
turalmente acelerado sobre planos de qualquer inclinação e do qual, como se viu, a queda livre se 
constitui em um caso particular, Galileu volta a sua atenção para o movimento de um projétil lan-
çado horizontalmente de uma certa altura em relação ao solo. 

Inicialmente, ele imagina um corpo projetado com uma certa velocidade sobre um plano 
horizontal finito e livre de qualquer impedimento. Nessas circunstâncias, o corpo deslocar-se-ia 
com velocidade constante até aonde se estendesse o plano, percorrendo distâncias iguais em 
intervalos de tempos iguais. Por outro lado, argumenta Galileu, se esse mesmo corpo fosse solto 
de uma certa altura em relação ao solo, ficando sujeito apenas à ação da gravidade, ele percorreria 
distâncias proporcionais aos quadrados dos tempos envolvidos. A seguir, Galileu considera o seu 
‘corpo de prova’ sob a ação simultânea desses dois movimentos. Isto é, se o plano horizontal por 
onde o corpo se move com velocidade constante estivesse a uma certa altura do solo, este corpo, 
uma vez chegado à extremidade do plano, acrescentaria àquele movimento uniforme e indestrutí-
vel a tendência de ir para baixo, devido à sua própria gravidade. Os afastamentos horizontal e 
vertical do projétil da borda do plano representam, evidentemente, as suas coordenadas em rela-
ção a este ponto, as quais estão sujeitas, respectivamente, às leis tx ∝  e 2ty ∝ . Galileu, então, 

mostrou que da combinação desses dois movimentos perpendiculares resulta um movimento de 
trajetória parabólica (Fig. 6.14).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6.14 - A trajetória de um corpo projetado horizontalmente de uma certa elevação em 
relação ao solo, em um meio não resistente, é uma parábola. 
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É também oportuno, nesse momento, examinar a questão da pedra solta do alto do mastro 
de um navio em movimento uniforme à luz das idéias de Galileu sobre o movimento plano de um 
projétil 

Quando a pedra é solta, ela fica sujeita à ação simultânea de dois movimentos: um 
horizontal, com velocidade constante, e outro vertical, com aceleração constante. O movimento 
horizontal da pedra pode ser entendido atentando-se para o fato de que antes da pedra ser solta ela 
se encontrava em repouso em relação ao navio e, portanto, deslocando-se em relação à água com 
a mesma velocidade da embarcação. Ao deixar a mão do lançador, a pedra conserva o seu movi-
mento horizontal em relação à água porque, nessa direção, não existe nada (desprezando-se a re-
sistência do ar) que a faça alterar o seu estado de movimento uniforme. Assim, como na direção 
vertical a pedra fica sujeita à ação da gravidade e na direção horizontal a velocidade relativa da 
pedra e do navio é nula, a pedra se choca contra o navio em um ponto diretamente abaixo daquele 
em que foi solta (Fig. 6.15). 

 
Fig. 6.15 - A velocidade relativa da pedra e do navio na direção do movimento deste é nula. 
Por conseguinte, a pedra não se atrasa e nem se adianta em relação ao barco, caindo ao pé 
do mastro. 
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7.1 Introdução  
De Aristóteles a Copérnico, a separação do mundo em duas regiões distintas, a terrestre e a 

celeste, havia tornado sem sentido qualquer indagação a respeito das causas físicas dos 
movimentos dos astros. A distinção entre a física e a astronomia, como campos independentes do 
conhecimento, restringia o trabalho dos astrônomos à tarefa de observar, descrever e predizer 
eventos, o que os conduzia   

(...) a uma simples geografia descritiva do céu, com a elaboração de mapas das estrelas fixas e tabelas de 

horário dos movimentos do Sol, da Lua, dos planetas e de acontecimentos especiais como eclipses, 

solstícios, equinócios etc. As causas físicas dos movimentos, as forças da natureza por trás deles não 

interessavam ao astrônomo1
 .  

Um reflexo bastante contundente da dicotomia entre estas duas ciências está espelhado no 
sistema de Copérnico que, tal como o ptolomaico, quatorze séculos antes, limitava-se somente à 
descrição cinemática do movimento. 

A física do impetus, atribuída como causa da possível rotação da Terra e de outros corpos 
celestes, por filósofos do século XIV, estendia ao céu um conceito extraído do movimento 
quotidiano terrestre, é bem verdade, mas representava uma idéia de repercussão limitada junto ao 
meio acadêmico, pois a própria questão da rotação da Terra não estava ainda resolvida, permane-
cendo, para muitos, no campo da hipótese. 

O fim do divórcio entre a astronomia e a física teve início com Johannes Kepler (1571-
1630) que, desde a mocidade, sentiu-se fortemente atraído pelo sistema copernicano. Procurando 
justificar por que as velocidades orbitais dos planetas decrescem segundo a ordem em que distam 
do Sol, Kepler considera o Sol não apenas fonte de luz e calor e referencial para as órbitas 
planetárias, mas também o agente responsável pelo movimento dos planetas. “Se o Sol se acha no 
centro do mundo, é preciso que os movimentos dos planetas não sejam ordenados em relação a 
ele apenas de uma forma geométrica ou ótica, como em Copérnico, mas também de uma maneira 
física e dinâmica”2

Universalizando o conceito de força, isto é, aplicando ao domínio celeste um conceito 
extraído da mecânica terrestre, e procurando entendê-lo tanto qualitativa como quantitativamente, 
Kepler inaugura o estudo da física do sistema solar. Ao fazer isso, ele vai contra a praxe secular 
de explicar assuntos de astronomia de acordo com os métodos da astronomia, que se situavam no 
campo da geometria e da aritmética, nada tendo a ver com causas e hipóteses físicas. 

. As diferentes velocidades dos planetas, então, se devem a diferentes forças 
exercidas pelo Sol sobre cada planeta, que diminuem com a distância desses astros ao Sol. 

O universo kepleriano é extenso, como sustentam os que advogam o movimento orbital da 
Terra, de modo a explicar a ausência de paralaxe estelar, mas finito. Os inumeráveis mundos de 

                                                 
1 KOESTLER, 1989, p. 187. 
2 KOYRÉ, 1982, p. 88. 
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Giordano Bruno representam, para ele, especulações sem nenhum fundamento científico. Para 
Kepler, não pode haver ordem em uma estrutura infinita, onde tudo é centro e nada tem fim.  

É em bases apriorísticas que Kepler considera que o universo é um sistema sujeito a 
regularidades que podem ser expressas em termos quantitativos; que Deus organizou o mundo 
segundo leis de harmonia matemática3; que todo conhecimento genuíno tem de ser matemático4

Antecipando os ideais da ciência moderna, Kepler impõe limites à especulação filosófica 
que deve, imprescindivelmente, compatibilizar conjecturas com o dado da experiência empírica. 
Devem-se a ele as famosas três leis (aproximadas) do movimento planetário. É através da lei das 
órbitas elípticas que, definitivamente, começa a ruir o mito do movimento circular na astronomia. 

. 

 

  
Fig. 7.1 – Johaness Kepler, pintura a óleo de artista desconhecido (1620). 

 
7.2 Os sólidos perfeitos e a estrutura do universo kepleriano  

A Fig. 7.2 mostra duas circunferências e um triângulo eqüilátero: a circunferência menor 
tangencia os lados do triângulo no ponto médio de cada um; a circunferência maior contém os 
seus vértices. Diz-se, assim, que o triângulo eqüilátero está inscrito na circunferência maior e cir-
cunscreve a circunferência menor. Essa figura contém a essência da idéia que direcionou Kepler, 
aos vinte e cinco anos de idade, à construção do que ele imaginava ser o ‘esqueleto invisível’ do 
universo. 

A inspiração ocorreu súbita e repentinamente quando, em classe, Kepler desenhava uma 
certa figura geométrica no quadro negro. O episódio, em si, parece evidenciar mais um exemplo 
de incubação seguido de iluminação, pois o seu pensamento, naquele instante, não estava voltado 
para o trabalho que já lhe consumira vários meses de um intenso esforço: o de descobrir alguma 
relação entre as óbitas planetárias tendo por base a hipótese copernicana. Conforme ele mesmo 
                                                 
3 Id, p. 88. 
4 BURTT, 1991, p. 46. 
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haveria de escrever mais tarde, referindo-se à singularidade da sensação de posse da chave de 
uma verdade da natureza, “jamais poderei descrever em palavras o deleite que experimentei com 
o descobrimento”5.  

 
Fig. 7.2 - A circunferência maior circunscreve o triângulo equilátero ABC que, por sua vez, 
circunscreve a circunferência menor. 

 
A idéia revolucionária envolvia a suposição de que o arranjo dos corpos celestes era 

regulado por figuras simétricas da geometria plana. A primeira delas, o triângulo (equilátero) 
vinculava as órbitas dos dois últimos planetas, inscrevendo-se na órbita de Saturno e circunscre-
vendo a de Júpiter. “Tentei imediatamente inscrever, no intervalo seguinte, entre Júpiter e Marte, 
um quadrado, entre Marte e a Terra um pentágono, entre a Terra e Vênus, um hexágono ...” Não 
logrando êxito, mas confiando nos rumos de sua intuição, ele redireciona o seu pensamento: “Por 
que procurar formas bidimensionais para adaptar órbitas no espaço? É preciso procurar formas 
tridimensionais, e, olha, caro leitor, tens agora em mãos o meu descobrimento!”6

Ocorre que, desde os gregos antigos, sabia-se ser em número de cinco os poliedros 
regulares, ou seja, os sólidos cujas faces poligonais são todas iguais entre si. Conhecidos como 
sólidos perfeitos, dada a simetria de suas faces (Fig. 7.3), o tetraedro (pirâmide) é constituído por 
quatro triângulos equiláteros; o hexaedro (cubo) por seis quadrados; o octaedro possui oito faces 
que reproduzem triângulos equiláteros idênticos; doze pentágonos constituem o dodecaedro e 
vinte triângulos equiláteros formam o icosaedro. 

 

        
               ( a )                      ( b )                     ( c )                       ( d )                                ( e ) 
 

Fig. 7.3 - Os cinco poliedros regulares: ( a ) tetraedro, ( b ) hexaedro, ( c ) octaedro, (d ) 
dodecaedro e o ( e ) icosaedro. 

                                                 
5 KOESTLER, 1989, p. 168.  
6 Id, p. 169. 
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Os poliedros regulares podem ser inscritos em uma esfera. Isto se verifica quando todos os 
vértices do poliedro se situam sobre a superfície da esfera que lhe circunscreve. Um poliedro 
regular tem igualmente a propriedade de circunscrever uma esfera. Nesse caso, cada uma das 
faces do poliedro é tangenciada em seu ponto central pela superfície esférica. 

Assim, Kepler julgou não se tratar de mera coincidência o fato do número de sólidos 
regulares corresponder ao número dos intervalos de separação entre os seis planetas, e de 
poderem estes sólidos inscrever e circunscrever esferas. Em sua obra o Mysterium 
cosmographicum (“Mistério cósmico”), publicada em 1596, Kepler inscreve e circunscreve os 
cinco sólidos regulares em esferas, intercalando-os em uma seqüência pertinente e com as 
dimensões apropriadas, visando o acordo entre as distâncias médias dos planetas ao Sol e os raios 
dessas esferas. A disposição estabelecida por Kepler foi a seguinte (Fig. 7.4): 

 
Esfera de Saturno  

Hexaedro regular (Cubo)  
Esfera de Júpiter   

Tetraedro regular (pirâmide)  
Esfera de Marte   

Dodecaedro regular  
Esfera da Terra  

Icosaedro regular  
Esfera de Vênus  
Octaedro regular  

Esfera de Mercúrio 
           

Ou seja, a esfera de Saturno circunscreve o hexaedro regular; o cubo, inscrito na esfera de 
Saturno, circunscreve a esfera de Júpiter, que circunscreve o tetraedro regular e assim por diante, 
até chegar à esfera de Mercúrio, que está inscrita no octaedro regular. 

Sendo a distância dos planetas ao Sol variável, cada esfera tem uma espessura. As paredes 
interna e externa da carapaça esférica que delimita o movimento de um planeta são determinadas, 
respectivamente, pelos afastamentos mínimo e máximo do planeta ao Sol. 

Evidentemente, Kepler não acreditava na existência real dessas esferas planetárias; 
tampouco atribuía realidade física aos sólidos que as separavam. A harmonia do universo, con-
tudo, só pode ser entendida em termos matemáticos, e é isso que está presente no pensamento de 
Kepler, desde os seus primeiros estudos. 

A certeza a priori de uma intuição claramente pitagórica, que se centra em argumentos de 
simetria e aposta na simplicidade do funcionamento da natureza, que aspira à compreensão dos 
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segredos do universo em termos matemáticos, geométricos, quantitativos, dá toda a sensação a 
Kepler de ter encontrado a resposta do porquê serem seis, ‘e não vinte ou cem’, os planetas do 
sistema solar e de distarem esses astros um do outro da forma como o fazem.  

 

 
Fig. 7.4 - O universo kepleriano. 
 
Mas o lado místico de Kepler é contrabalançado por um espírito crítico que sabe ser 

indispensável o confronto das idéias com o veredito da experiência. Assim, no mesmo livro em 
que ele diz não ter palavras para expressar o sentimento de alegria e de satisfação que se apoderou 
do seu espírito ao compreender o mistério cósmico, ele afirma, algumas páginas depois, cautelo-
samente, que se a determinação astronômica das órbitas não referendar a sua tese, “terão sido inú-
teis todos os nossos esforços prévios” – “a verdade ou a mentira decidida pelos fatos observados: 
sem transição, em um único surpreendente salto, atravessamos a fronteira entre a especulação 
metafísica e a ciência empírica.”7

O modelo kepleriano do universo não suportou o confronto com os fatos, como 
compreenderia mais tarde Kepler, para a sua frustração, ao ter acesso ao acervo das observações 
precisas de Tycho Brahe. 

  

 
7.3 A lei das áreas e a lei das órbitas elípticas 

 
Ao começar a trabalhar com Tycho Brahe, em 1600, Kepler recebeu deste conceituado 

astrônomo a difícil tarefa de determinar a órbita do planeta Marte, que tanto no sistema  de 

                                                 
7 KOESTLER, 1989, p. 174. 
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Ptolomeu como no de Copérnico apresentava discrepâncias bastante pronunciadas entre o que 
previam estes modelos e a trajetória do planeta no céu, a partir de uma extensa série de observa-
ções deste astro feitas por Brahe e sua equipe durante vários anos. 

Sendo um copernicano, Kepler, a contragosto, iniciou a sua missão adotando como 
referencial teórico o modelo tychoniano, um meio termo entre o sistema copernicano e o 
ptolomaico, “recomendado a todos que relutavam em antagonizar a ciência acadêmica mas que 
desejavam salvar os fenômenos”8

Mantendo o círculo da astronomia grega, Kepler buscou o acordo com os dados utilizando 
o modelo do equante (Fig. 7.5), refutado por Copérnico. O que ele precisava então encontrar era o 
raio da órbita circular, a direção (em relação às estrelas fixas) da reta que passa pelos pontos de 
aproximação máxima e mínima de Marte relativamente ao Sol (periélio e afélio, respectivamente) 
e a posição de três pontos sobre esta reta: o centro da órbita marciana, o ponto equante e a 
localização do Sol.

. Ao fim de muitas tentativas, ele concluiu que não era possível 
ajustar os dados de que dispunha a nenhuma órbita circular, como almejava Brahe. Voltou-se, 
então, para o sistema copernicano.  

9  

  
Fig. 7.510

 

 - O modelo do equante, utlilizado por Kepler na procura de uma órbita circular 
para Marte.  

Após um extenso e árduo trabalho, Kepler concluiu que algumas posições previstas 
teoricamente para o planeta apresentavam uma discordância de 8 minutos de arco em relação às 
observações de Brahe. Ptolomeu e Copérnico podiam aceitar uma discrepância entre observação e 
teoria desta magnitude, pois as observações de que se valeram para o teste de suas teorias apre-
sentavam uma margem de erro de dez minutos de arco. Mas não Kepler, apoiado em medidas que 
ele não colocava em dúvida e cuja precisão se situava em torno dos quatro minutos de arco.  

O seu pouco convívio com Tycho, que morreu em 1601, fora suficiente para mostrar a 
Kepler a obstinação e o cuidado deste astrônomo com relação às medidas que registrara. A 

                                                 
8 Id, p. 203. 
9 Id, p. 219. 
10 Adaptada da referência KOESTLER, 1989, p. 219 
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diferença entre observação e teoria indicava, assim, que o seu modelo tinha que ser modificado 
ou mesmo abandonado. Para alterá-lo, ele teria que aumentar a sua complexidade matemática, o 
que o levaria a mais um daqueles sistemas puramente geométricos (como os de Ptolomeu e 
Copérnico), sem realidade física. Kepler, que desejava encontrar uma órbita que refletisse a real 
trajetória de Marte no céu e acreditando na simplicidade da natureza, optou, então, por abandonar 
o seu modelo. Assim, “uma teoria construída sobre anos de trabalho e tormento foi 
imediatamente deixada de lado por uma discordância de oito míseros minutos de arco. Em vez de 
amaldiçoá-los como uma pedra de tropeço, Kepler transformou-os na pedra fundamental de uma 
nova ciência”11

Esse momento da obra de Kepler ilustra, com rara propriedade, a marca de um novo tempo 
na história da ciência, no qual se define como condição fundamental à plena aceitação de uma 
teoria a sua harmonia com o fato empírico: “Anteriormente, quando um pormenor de menos peso 
não se ajustava a uma hipótese de maior importância, era dissimulado ou posto fora. Essa 
indulgência consagrada pelo tempo deixa de ser permissível.”(9) Começam a soprar os ventos de 
uma nova era de ‘austeridade e rigor’ na ciência. 

.  

Fiel à crença do heliocentrismo e baseado nos dados observacionais de Brahe, Kepler 
percebeu que um novo ponto de partida para a correta determinação da órbita de Marte passava, 
primeiro, por uma determinação da forma da órbita da própria Terra, pois as observações de 
Marte haviam sido realizadas a partir de uma Terra em movimento e não estacionária, como o 
imaginava Brahe. Assim, ele poderia saber as posições de Marte em relação à Terra nas datas em 
que foram feitas as observações do planeta vermelho.  

A órbita que Kepler encontrou para a Terra era muito próxima de um círculo, com o Sol um pouco 

deslocado do ponto central. Pelo seu traçado e a partir dos registros das posições aparentes do Sol para 

cada data do ano ele pode localizar a posição da Terra na sua órbita e [estimar] a sua velocidade ao longo 

da mesma.12
   

Desse modo, Kepler constatou que a Terra se movimentava mais rapidamente quando 
estava mais próxima do Sol. Isso significava que, para um mesmo intervalo de tempo, os 
comprimentos dos arcos por ela descritos para pontos de sua órbita mais afastados do Sol eram 
menores do que aqueles por ela determinados quando estava mais próxima do mesmo. A Fig. 7.6, 
que mostra dois trechos da órbita da Terra, ilustra esse fato. O que Kepler descobriu de 
extraordinário, a partir dessa evidência13

)( CDSABS AA =
, foi que uma linha traçada da Terra ao Sol gerava áreas 

iguais em iguais intervalos de tempo , na Fig. 7. 6). Mesmo sem ainda conhecer a 

órbita de Marte, Kepler constatou que essa mesma regra também se aplicava a este planeta. 

                                                 
11 Id, p. 221. 
12 RUTHERFORD; HOLTON; WATSON, 1970, cap. 7,  p. 58. 
13 Superpondo erros que, cancelando-se mutuamente, terminaram por conduzí-lo ao resultado correto. 
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“Acredita-se que Kepler tenha de fato calculado tais áreas somente para as posições mais 
próximas e mais distantes dos planetas Terra e Marte; contudo, a simplicidade e beleza desta 
relação levou-o a concluir pela sua validade geral, isto é, para todas as partes das órbitas”.14

  

      
Fig. 7.6 - Para um mesmo intervalo de tempo )( 3412 tttt −=− , a Terra se move mais 

rapidamente no trecho AB e mais lentamente no trecho CD de forma a que as áreas ABS e 
CDS sejam iguais. 

 
Havia sido descoberta, então, a primeira propriedade que se mantinha constante no 

movimento de um planeta (pois se valia para a Terra e para Marte deveria se aplicar, também, ao 
movimento de qualquer outro planeta): “Uma linha traçada do Sol a um planeta varre áreas iguais 
em iguais intervalos de tempo”. Esta é a segunda lei de Kepler do movimento planetário ou lei 
das áreas. 

Restava ainda a Kepler descobrir a forma da órbita de Marte. O que  era evidente, pela lei 
das áreas, é que seu formato deveria ser ovalado, o que representava nada mais nada menos que a 
destruição por completo de um mito de dois mil anos de crenças e associações do movimento 
circular ao movimento dos planetas. 

Para determinar a órbita de Marte, Kepler utilizou dados observacionais deste planeta 
separados por um período marciano. Pelo fato da Terra se encontrar em diferentes posições de sua 
órbita para um dado período de Marte, a interseção das retas que passam pelos dois planetas 
especifica uma posição de Marte em sua órbita (Fig. 7.7). Assim, Kepler conseguiu obter vários 
pontos da órbita que ele precisava determinar. Após muitos meses de trabalho, ele concluiu que a 
órbita de Marte em torno do Sol era uma elipse, uma cônica cujas propriedades já eram conheci-
das desde o século II antes de Cristo. 

Deve-se ressaltar que “o que Kepler descobriu não foi simplesmente que a órbita de Marte é 
uma elipse, uma descoberta extraordinária por si só, mas também que o Sol está em um dos focos 
(o outro está vazio)”15

                                                 
14 Id, p. 58. 

 Kepler acabou estendendo este resultado aos demais planetas em sua lei 
das órbitas elípticas, também conhecida como a primeira lei de Kepler do movimento planetário: 
“Cada planeta do sistema solar tem por órbita uma elipse com o Sol em um dos focos”. 

15 Id, p. 61. 

3412 ttttt −=−=∆  

CDSABS AA =  

AB>CD 
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               ( a )                                                        ( b ) 
 

Fig. 7.716

 

 - A ilustração ( a ) mostra as posições A e B ocupadas pela Terra em sua órbita 
após um período marciano (durante este tempo a Terra não chega a executar duas voltas 
completas). As interseções das semiretas r e s especificam um ponto da órbita de Marte em 
torno do Sol (ponto 1). A determinação de um outro ponto dessa órbita ( b ) exige um novo 
par de dados observacionais de Marte separados de um período e o conhecimento das 
respectivas posições da Terra em sua órbita nesse intervalo de tempo.  

7.4 A elipse: elementos e excentricidade 
 

A elipse é uma curva fechada, plana, obtida pela interseção de um plano com um cilindro 
ou cone circulares, da maneira mostrada na Fig. 7.8. 

 

 
Fig. 7.8 - A elipse. 

 
O seu traçado pode ser feito de uma maneira bastante simples, com o auxílio de dois 

suportes fixos, um fio e um lápis, como indica a Fig. 7.9. À medida que o lápis se movimenta, 
sujeito ao vínculo do fio que está preso aos dois suportes 1F   e 2F , ele gera o lugar geométrico 

dos pontos que caracterizam a elipse. Como se observa, para cada ponto P da elipse vale a relação 
fio do ocomprimentconstante21 ==+ PFPF . 

                                                 
16 Adaptada da referência RUTHERFORD; HOLTON; WATSON, 1970, cap. 7, p. 59. 
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Fig. 7. 9 - O traçado de uma elipse. 

 
A Fig. 7.10 mostra os elementos de uma elipse. Os parâmetros a, b e c estão relacionados 

através da equação 
 

.    222 cba +=                                                                                                    ( 1 )        

  
Fig. 7.10 - Elementos de uma elipse. 

 
Para demonstrar a eq. ( 1 ), considere os pontos P e P’ da elipse apresentada na Fig. 7.11 e a 

distância de cada um deles aos focos, que é constante. Assim, 
 

constante.  '  '    2121 =+=+ FPFPPFPF                                                                ( 2 ) 
 

  
Fig. 7.11 - O parâmetro z, nesta elipse, especifica a distância do ponto P aos focos 1F  e 2F  
e se constitui em uma grandeza auxiliar para a demonstração da eq. ( 1 ). 
 
Expressando estas distâncias em função de a, c e z, obtém-se: 

 
),  (  )  (    cacazz −++=+  

focos os entre distância da metade  :             
menor eixo-semi  :             
maior eixo-semi  :             

focos  :    e  21

c
b
a

FF
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,2  2 az =  
 

.  az =                                                                                                               ( 3 ) 
 

Do triângulo retângulo de catetos b  e c e hipotenuza z, resulta 
 

.    222 cbz +=     .                                                                                      ( 4 )  
De ( 3 ) em ( 4 ), 

  
,    222 cba +=                                                                                            ( 5 ) 

 
como se queria demonstrar. 

A excentricidade de uma elipse, e , que determina o seu maior ou menor grau de 
achatamento, é definida por 

 

.  
a
ce =                                                                                                    ( 6 ) 

 
Quando 0=c , ba =  e 0=e . Neste caso, os dois focos coincidem e a curva resultante 

apresenta todos os pontos eqüidistantes do ponto central. A circunferência, portanto, é uma elipse 
de excentricidade nula. Quanto mais próximo de a for o valor de c, isto é, quanto mais próximo 
de  1 for a excentricidade de uma elipse, mais achatada será a sua forma (Fig. 7.12). No caso 
limite de ac = ,  ou 1=e , os focos delimitam um segmento de reta. 
 
7.5 A excentricidade dos planetas do sistema solar 

 
Dos planetas conhecidos até Kepler, Mercúrio é o que apresenta a maior excentricidade (e = 

0,206). Seguem-se, em ordem decrescente, Marte (e = 0,093), Saturno (e = 0,056), Júpiter (e = 
0,048), Terra (e = 0,017) e Vênus (e = 0,007)17. Com estas pequenas excentricidades, as órbitas 
planetárias apresentam-se como quase circulares. Estes dados, e o perfil das elipses mostradas na 
Fig. 7.12, dão uma idéia das  dificuldades encontradas por Kepler para chegar à elipse como 
curva representativa da trajetória de Marte (e, por extensão, dos demais planetas) em torno do 
Sol. Conforme ele próprio menciona na sua “Nova astronomia”, “creio que foi um ato da Divina 
Providência ter eu chegado exatamente na hora em que Longomontanus18 se entretinha (já 
desanimado face à complexidade da tarefa) com Marte. Sim, porque somente Marte é que nos 
permite penetrar os segredos da astronomia, os quais, diversamente, nos ficariam ocultados para 
sempre”19

 
.  

                                                 
17 As excentricidades das órbitas dos planetas Urano e Netuno, descobertos em 1781 e 1846 são, respectivamente, 
0,047 e 0,009. A excentricidade de Plutão, descoberto em 1930, é 0,249.  
18 Membro da equipe de Brahe, a quem Kepler vai substituir no estudo de Marte.  
19 KOESTLER, 1989, p. 215. 
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Fig.1220

 
 - Elipses de diversas excentricidades. 

7.6 A lei dos períodos 
 

As duas primeiras leis de Kepler foram publicadas em 1609, em seu livro “Nova as-
tronomia”. Somente em 1618 é que resulta divulgada a sua terceira lei, na obra Harmonice mundi 
(A harmonia dos mundos). O fato das velocidades orbitais dos planetas decrescerem com a 
distância ao Sol, com o conseqüente aumento dos correspondentes períodos de revolução, fez 
Kepler intuir que deveria haver uma relação de dependência entre esses dois parâmetros do movi-
mento planetário. De fato, tal relação existe e Kepler a encontrou para a sua satisfação pessoal, já 
que ansiava por alguma lei que ‘ligasse’, por assim dizer, as diversas órbitas planetárias. A lei dos 
períodos ou terceira lei de Kepler, como veio a ser conhecida, tem o seguinte enunciado: “A 
razão entre o cubo da distância média de um planeta ao Sol e o quadrado do seu período de 
revolução é a mesma para todos os planetas do sistema solar.” Assim, 

 

.  2

3
k

T
r

=                                                       ( 7 ) 
 

k  é uma constante que tem o mesmo valor para todos os planetas. 

                                                 
20 RUTHERFORD; HOLTON; WATSON, 1970, cap. 7, p. 61. 
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A distância média de um planeta ao Sol é igual à metade da distância entre o periélio e o 
afélio, pontos, respectivamente, de menor e de maior afastamento do planeta em relação ao Sol. 
Em outras palavras, r  é igual ao semi-eixo maior da órbita elíptica (Fig. 7.13). Isto é, 

 

,
2
    máxmín ddr +

=  

 

,
2

)  (  )  (  cacar ++−
=  

 
.  ar =                                                                                          ( 8 )         

 

 
Fig. 7.13 - A distância média de um planeta ao Sol é igual ao semi-eixo maior da órbita 
elíptica do planeta.  

 
7.7 A física celeste kepleriana 

 
Com a lei das órbitas elípticas chega, finalmente, ao fim o mito da associação de 

movimentos circulares aos planetas. Já a lei das áreas explica porque um planeta se movimenta 
com velocidade variável em sua órbita. A lei dos períodos, por outro lado, relaciona o tempo de 
revolução com a distância média de um planeta ao Sol. Mas, e quanto à causa do movimento pla-
netário? Isto é, que tipo de força proveniente do Sol vincula os planetas a órbitas elípticas e faz 
com que as suas velocidades orbitais decresçam segundo a ordem em que dele distam? Qual o 
mecanismo de ação dessa força e como ela varia com a distância Sol-planeta? Ao lidar com essas 
questões, Kepler foi influenciado pela obra do físico inglês William Gilbert (1540-1603) sobre o 
magnetismo, De Magnete21

Para Gilbert, a Terra era um gigantesco ímã envolto por uma camada superficial de água, 
solo e rochas. A ação desse ímã sobre a matéria ordinária impedia os corpos de se projetarem para 
o espaço, assegurando a unidade da Terra como um todo. Em outras palavras, era o magnetismo 
que mantinha a matéria coesa e reunida. De acordo com essa concepção, a queda de uma pedra 
para o solo se devia a uma força magnética exercida pela Terra sobre a pedra. Essa força, no 

, publicada em 1600. 

                                                 
21 GILBERT, 1958.  
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entanto, não envolvia nenhuma ação à distância entre a Terra e a pedra. Um fluido sutil era o 
agente mediador dessa interação. 

Através de experiências com ímãs de diferentes tamanhos e formas, Gilbert constatou que, 
quanto maior era o tamanho de um ímã (isto é, quanto maior era a sua massa), mais longe se fazia 
sentir os seus efeitos. No caso da Terra, face às suas dimensões, significava que ela poderia 
exercer influência sobre corpos bem distantes, como a Lua, por exemplo. 

Gilbert também observou que a ação entre dois ímãs era recíproca: não era apenas o corpo 
de maior massa que atraía o menor; ambos se atraíam. Dessa forma, se a Terra exerce uma força 
magnética sobre a Lua, a Lua também exerce uma força magnética sobre a Terra. A ação é mútua, 
mas as intensidades das forças são diferentes. O corpo de maior massa é quem exerce maior 
força. 

A gravidade de Gilbert é um conceito novo, diferente da gravidade copernicana. Enquanto 
que, para Copérnico, a gravidade é simplesmente uma inclinação natural da matéria para se 
concentrar em uma esfera, para Gilbert são pedaços concretos de matéria que são considerados 
como centros de gravidade, exercendo entre si forças de natureza magnética. 

O trabalho de Gilbert se restringiu à experimentação e à discussão qualitativa. Os resultados 
de suas experiências e conjecturas sobre a força magnética não foram matematizados. Mesmo 
assim, seus estudos são parte integrante do caminho que leva à moderna teoria da gravitação. À 
sua época, e mesmo depois, foi também bastante considerado por aqueles para quem o fenômeno 
das marés indicava uma clara influência da Lua sobre a Terra. 

Kepler, como Gilbert, também considerou a Terra como um grande ímã, que atraía os 
corpos para a sua superfície por meio de forças magnéticas. Foi igualmente adepto da ação 
recíproca entre dois corpos. Segundo suas próprias palavras, “Se duas pedras fossem colocadas 
em qualquer lugar do espaço, uma perto da outra, e fora do alcance de um terceiro corpo cognato, 
unir-se-iam, à maneira dos corpos magnéticos, num ponto intermediário, aproximando-se cada 
uma da outra em proporção à massa da outra.”22

“A fim de explicar o movimento dos planetas, Kepler supôs que o Sol emitia eflúvios 
magnéticos que, à semelhança dos raios de uma roda, giravam com ele no plano de rotação dos 
planetas. Essas emanações magnéticas os impeliam em seus cursos devido a forças tangen-
ciais.”

 Mas o interesse de Kepler estava no Sol e nos 
planetas, na explicação do mecanismo físico do sistema solar, e não na Terra. 

23

                                                 
22 KOESTLER, 1989, p. 231. 

   Como se observa, força e velocidade estão intimamente relacionados no pensamento de 
Kepler, que, dessa forma, não pode aceitar um movimento sem força. Por outro lado, essas forças, 
que como braços gigantes arrastam os planetas em suas órbitas, devem sua existência ao movi-
mento de rotação do Sol. Se o Sol não girasse, nenhum planeta poderia se mover em torno dele. 

23 MASON, 1962, p. 154-155.  
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Analogamente para o sistema Terra-Lua: se a Terra não girasse, a Lua não poderia se mover em 
torno da Terra. 

Ao especular sobre as razões de serem elípticas as órbitas dos planetas, Kepler descreveu o 
Sol como um enorme ímã esférico com um pólo no centro e o outro distribuído sobre a sua 
superfície e os planetas como magnetos bipolares. Apresentando eixos com orientação fixa no 
espaço, cada planeta seria, então, alternadamente atraído e repelido pelo Sol, e a circularidade de 
sua órbita deformada em uma elipse, conforme apontasse para o Sol, no curso de sua órbita, o 
pólo que por atração o aproximaria ou por repulsão o afastaria do mesmo.24,25

As discussões de Kepler sobre os mecanismos do sistema solar e suas causas não ficaram 
restritas apenas ao nível qualitativo. Ao buscar uma relação de dependência da força atrativa do 
Sol com a distância, Kepler inicialmente supôs que a intensidade dessa força variava com o 
inverso do quadrado da distância média do planeta ao Sol. As conseqüências dessa variação, no 
entanto, fizeram Kepler mudar de idéia. Uma força do tipo 

 

21 r , deveria ‘espalhar-se’ em todas 

as direções através do espaço, como ocorre com a luz, e não apenas restringir sua ação ao plano 
das órbitas planetárias, como ele julgava ocorrer. 

Com as leis das áreas e a proporcionalidade entre força e velocidade da física aristotélica 
Kepler obteve a dependência de F com r. Através da sua segunda lei, constatou que, para 
qualquer ponto da órbita elíptica de um planeta, o produto da velocidade do planeta neste ponto 
pela sua distância ao Sol é uma constante. Isto é,  

 
constante.  =rv                                 ( 11 )  

Assim,  
.1    

r
v ∝                                                                                                          ( 12 ) 
 

Da proporcionalidade entre força e velocidade da física aristotélica,  
 

,    vF ∝                                                                                                         ( 13 ) 
 

da qual Kepler compartilha, segue que 
 

.1    
r

F ∝                                                                                                         ( 14 ) 
 

O que importa ressaltar aqui é o esforço e a originalidade da abordagem dinâmica do 
sistema solar desenvolvida por Kepler e não, evidentemente, o conteúdo específico da sua física 
que não está correto. De qualquer modo, é de inquestionável importância a contribuição científica 

                                                 
24 Id, p. 155.  
25 HOLTON, 1956. 
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de Kepler na escalada dos conhecimentos que culmina com a lei da gravitação universal 
newtoniana. 

 
 
7.8 Epílogo: a aceitação científica das leis de Kepler  

Atribuindo à órbita dos planetas uma curva que jamais havia sido cogitada por qualquer 
estudioso, até então, Kepler se insurgia contra um dogma da ciência – o do movimento circular. 
Sua condição de copernicano confesso, além disso, atraía, naturalmente, uma maior rejeição a 
qualquer de suas idéias. Em decorrência disso, a elipse kepleriana não podia ser vista de outra 
forma senão com desconfiança e má vontade pelos conservadores, que sentiam ameaça-
dos/questionados os valores fundamentais da sua ciência. 

Mesmo os copernicanos, em que pese todas as entusiastas exaltações de Kepler ao Sol, 
como regente da marcha planetária, viram com cautela e reservas o surgimento da aplicação 
revolucionária ao movimento orbital daquela oval que, há tanto tempo, Apolonio de Perga havia 
dissecado as propriedades. 

Galileu, por exemplo, nunca se referiu às leis de Kepler em seus textos científicos, nem 
para elogiá-las nem para criticá-las.26

A aparentemente paradoxal reação copernicana a Kepler, além da novidade em si, que 
contrariava o dogma, pode estar relacionada à reintrodução, em uma parte de seu trabalho, como 
se viu, do ingrediente da astronomia ptolomaica que Copérnico sempre rejeitou com grande 
veemência – o equante.

 

27

Até a publicação da primeira edição da obra-prima de Newton, em 1687, o “Princípios 
matemáticos da filosofia natural”, foi bastante diversificada a aceitação das três leis de Kepler no 
contexto científico. 

 

A terceira lei não sofreu praticamente objeções, por ser de fácil comprovação e exprimir um 
resultado sem qualquer conseqüência catastrófica aos costumes vigentes. 

A lei das órbitas elípticas, obtida ‘rigorosamente’ por Kepler para Marte, não podia ser 
simplesmente estendida aos demais planetas por um processo de generalização indutiva de uma 
única ‘experiência’. Mesmo assim, apareceu enunciada em alguns livros de astronomia. Neles,  

(...) a nova elipse kepleriana se harmonizava com a tradicional astronomia epicíclica mediante à sua 

construção não como uma seção de um cone (ao estilo de Apolônio), nem como um lugar relativo a dois 

pontos (ao estilo de Kepler), mas sim como a curva traçada por um epiciclo com período de rotação igual 

ao período de revolução do seu centro ao longo do deferente28
 . 

                                                 
26 COHEN, 1988, p. 178. 
27 Id, p. 178-179. 
28 COHEN, 1983, p. 247-248.  
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Com relação à lei das áreas, pode-se dizer que, em grande medida, permaneceu ignorada.29

É somente quando Newton mostra, no Principia, o significado físico e as condições de 
generalidade e aplicabilidade da cada uma das leis de Kepler, deixando inequivocamente clara a 
relevância desse conhecimento na estruturação de uma nova física, que o valor científico destas 
leis é finalmente reconhecido. 

  

Por outro lado, não se pode julgar ou taxar Kepler como um empirista-indutivista a partir 
do seu procedimento na formulação da primeira lei. O tratamento que ele dispensa aos dados, 
como se viu, está impregnado de teorias (o modelo tychônico, o modelo copernicano, a tentativa 
com o equante...). Um outro episódio pouco comentado de seus estudos, em que Kepler 
demonstra que o plano da órbita de Marte não oscila no espaço, como previa a teoria copernicana, 
ilustra com bastante ênfase a presença de uma concepção teórica forte e previamente estruturada 
submetida ao teste dos dados. Assim, a partir das observações de Brahe, Kepler deduz que o ân-
gulo entre os planos das órbitas terrestre e marciana é constante e igual a 10 50’, contendo ambos 
o Sol. Rejubilando-se com a sua demonstração, ele afirma que “as observações postaram-se ao 
lado das minhas idéias concebidas de antemão, como fizeram muitas vezes antes”30,31

 
. 
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