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APRESENTAÇÃO 

 

O objetivo desse produto é auxiliar o professor a trabalhar fontes primárias 

com alunos do Ensino Médio, articulando conteúdos de física com obras históricas. 

No caso da presente proposta, o tema central foi a discussão entre dois dos 

principais modelos planetários, o modelo geocêntrico, considerando a Terra como o 

centro do Universo, sistematizado por Claudio Ptolomeu (90-168), e o modelo 

heliocêntrico, representado principalmente por Nicolau Copérnico (1473-1543).  

A utilização da história e da filosofia da ciência é considerada hoje uma 

importante ferramenta para a contextualização e a interdisciplinaridade no ensino de 

física. Com uma abordagem histórica, o aluno consegue perceber a evolução do 

conhecimento científico ao longo dos anos, concatenando o raciocínio físico com 

suas causas e efeitos tendo em vista fatores que envolvem história e filosofia.  

O emprego de fontes primárias é uma forma dessa abordagem, pois através 

do uso de textos originais de filósofos e cientistas, o professor consegue indicar as 

relações existentes entre as pesquisas e os confrontos políticos, sociais e culturais 

sucedidos durante a evolução do pensamento científico e da ciência, de forma geral. 

Essa proposta é uma sugestão de utilização de fontes primárias no ensino de 

física por meio de trechos extraídos de obras de Galileu Galilei. Dessa forma, o 

professor pode complementar o ensino de sistemas do mundo com todos os 

benefícios que uma abordagem histórica fornece para o ensino de física na 

atualidade.   
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1 LEVANTAMENTO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

Para início do trabalho pedagógico, sugere-se que seja feito um levantamento 

das ideias iniciais dos alunos, a fim de direcionar de maneira mais efetiva as 

atividades seguintes. Essa etapa deve ter a duração de uma aula de 50 minutos, 

aproximadamente, podendo ser estendida para duas, caso seja necessário. As 

perguntas devem ser respondidas livremente pelos alunos, sendo este um momento 

de diagnóstico de aprendizagem, importante para conhecer as ideias de cada um e 

não as avaliar.  

 

1.1 Perguntas para levantamento dos conhecimentos prévios  

 

A seguir estão as perguntas sugeridas. Após cada uma, são discutidas 

brevemente quais respostas podem ser obtidas e como o professor pode lidar com 

cada uma delas. 

1) Existe algum corpo que esteja em repouso ou movimento ao mesmo 

tempo? Dê exemplos. 

Os conceitos de repouso e movimento dependem do contexto em que 

ocorrem. Um móvel pode estar em movimento em relação a um determinado ponto 

de referência e, ao mesmo tempo, estar em repouso relativamente a outro. Esse 

conceito, na construção do modelo físico em estudo, é normalmente ensinado nos 

capítulos iniciais de Cinemática, quando o professor discute a definição de Repouso 

e Movimento para, logo em seguida, explicar Velocidade Escalar Média.  

2) Nesse exato momento, olhando para o céu, você diria que o Sol está em 

repouso ou em movimento em relação a você?  

3) Olhando para o céu, quem gira em torno de quem? A Lua gira em torno da 

Terra ou a Terra gira em torno da Lua? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira 

em torno do Sol?  

Essas duas perguntas funcionam como uma extensão da reflexão da 

pergunta anterior, sobre os conceitos de repouso e movimento. O objetivo principal é 
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averiguar como  e se  o aluno entende os movimentos da Terra, da Lua e do Sol.  

De acordo com a percepção do alunado, as res

repetindo visões de senso comum, sem questionamento sobre sua veracidade. Um 

aluno pode apresentar a resposta correta, com a Terra girando em torno do Sol e a 

Lua girando em torno da Terra, mas é provável que tenha dificuldades para justificar 

a sua resposta com os seus conhecimentos de física, uma vez que, 

tradicionalmente, aspectos mais específicos de astronomia não são discutidos em 

aulas de física. Essas dificuldades estão relacionadas também com a concepção de 

movimento relativo planetário do século XVI. Essa comparação é bastante válida, 

pois mostra que talvez não tenha sido tão absurdo assim acreditar, no século XVI, 

em que a Terra fosse o centro do universo.  Ao fazer esse tipo de provocação, o 

professor situa o aluno em um patamar semelhante ao dos pensadores dos séculos 

anteriores em relação aos conceitos sobre o céu.  

Nesse momento, o professor pode até contestar as concepções dos alunos, 

mostrando que muitas das colocações apontadas por eles como evidências são 

consideradas insuficientes para as justificativas. 

4) O que seria o modelo geocêntrico e como você o diferencia do modelo 

heliocêntrico?  

Nesse questionamento, é possível ter uma boa ideia do quanto os alunos 

conhecem sobre o assunto, já que esse é o tema central da proposta. É provável 

que as turmas já tenham ideia da diferença entre os dois modelos, por ser um 

aspecto estudado, na maioria dos casos, no Ensino Fundamental. 

O professor pode começar a interligar as informações das perguntas 

anteriores com as respostas dos seus alunos nessa ocasião. Essa interligação pode 

fazer com que o questionamento proposto não se encerre apenas com uma resposta 

simples e, talvez, os alunos comecem a desenvolver teorias vinculando as respostas 

apresentadas com a explicação dos modelos citados.  

Podem ser apontados desafios às justificativas dos alunos, sempre com 

caráter provocador, instigando-os a pensarem mais sobre as respostas dadas. 

Como é indicado para essa etapa, o desenvolvimento do raciocínio dos alunos deve 

ser livre para se captar o quanto os envolvidos sabem sobre o tema. Também é 

possível que ninguém tenha conhecimento sobre os assuntos propostos. Caso isso 
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aconteça, para que a discussão não se encerre abruptamente, o professor pode 

colaborar com, por exemplo, uma explicação bem simples sobre a origem das 

7. A partir disso, a discussão pode ser retomada 

com interligações sugeridas. 

5) Em sua visão, qual dos dois modelos está certo e qual está errado? 

Consegue justificar sua resposta? 

6) Se uma pessoa dissesse a você que o Sol gira em torno da Terra, como 

você justificaria a ela que isso não ocorre?  

Talvez por estarem acostumados a fornecer a resposta que os professores 

querem receber e não as que consigam evidenciar ou justificar como verdadeiras, os 

alunos podem classificar o modelo heliocêntrico como certo e o modelo geocêntrico 

como falso. O principal ponto do questionamento sugerido é o pedido da justificativa, 

ao incentivar novamente os estudantes a refletirem mais profundamente sobre o 

tema. Essa justificativa não é tão fácil assim, pois, pela simples observação do céu, 

sempre se vê o Sol girar ao redor da Terra, parecendo ser essa a realidade.  

Nesse momento da discussão, o professor pode perguntar sobre alguns 

filósofos naturais que buscaram justificar sua escolha por um ou outro modelo 

planetário. Assim, é importante citar que o modelo geocêntrico foi sistematizado por 

Ptolomeu e o modelo heliocêntrico por Copérnico. Porém, há associações históricas 

que relacionam essa discussão à Galileu Galilei, com suas obras e publicações, até 

mesmo sua condenação por parte da igreja Católica, no tribunal do Santo Ofício. 

Nessa ocasião, então, introduz-se o estudo biográfico do filósofo, bem como 

algumas de suas obras com a indicação das perguntas seguintes. 

7) Vocês conhecem (ou já ouviram falar de) Galileu Galilei? Sabem qual a 

relação da história de sua vida com os modelos geocêntrico e heliocêntrico?  

8) Pensando na vida de Galileu Galilei e na sua obra, quanto tempo você 

acredita em que ele possa ter levado para defender ou provar a existência do 

                                            
7 O professor talvez tenha que explicar a origem da palavra, do grego Hélios, que quer dizer 

S ao nome da divindade da mitologia 
grega, representada por um homem de cabelos louros e rosto resplandecente, a percorrer o céu com 
a sua carruagem de fogo puxada por cavalos. A associação ao Sol deve ser imediata e a aula pode 
seguir de maneira satisfatória.  
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modelo heliocêntrico? Essa defesa ou prova foi casual ou teve algum tipo de estudo 

por parte dele? 

A resposta da oitava pergunta está intimamente ligada à resposta da sétima. 

É possível que o aluno não tenha ideia de quem seja Galileu Galilei, ou até mesmo 

seja um conhecedor da vida do filósofo. Neste último caso, ele não terá dificuldades 

ao associar o filósofo com a questão dos modelos planetários. Já aquele que ainda 

não sabe a respeito terá uma oportunidade valiosa quando, na próxima etapa dessa 

proposta, estudar a vida e as obras do filósofo. 

Provavelmente a concepção comum de Galileu seja a de um herói que lutou 

contra a poderosa igreja católica, tentando provar ao mundo a validade do modelo 

heliocêntrico, ao contrário do modelo geocêntrico, adotado pela igreja. Caso o aluno 

não conheça os modelos geocêntrico e heliocêntrico, então essa associação com 

Galileu não é evidente. Talvez o nome do cientista tenha sido ouvido em algum 

momento, sem qualquer conexão com o que se estuda atualmente, com suas 

importâncias ou cruzamentos históricos e por isso é fundamental se aprofundar na 

história real do filósofo e no contexto fidedigno da época.  

 

1.2 Considerações finais sobre o levantamento do conhecimento prévio 

 

Feito o levantamento, vão surgir diversos perfis de turma indubitavelmente, 

pois a variedade de conhecimento é algo normal em sala de aula e essa proposta 

tem uma flexibilidade que permite a adequação do professor a essa diversidade. 

Alunos menos preparados requerem do professor um tempo maior com explicações 

técnicas ou talvez até um direcionamento mais detalhado do trabalho pedagógico, 

podendo restringir-se mais aos pontos principais de cada etapa, como a discussão 

biográfica e os aspectos sociais e históricos da obra, vinculando sempre ao ponto 

central, a diferença dos modelos planetários.  

Turmas mais avançadas possibilitam o levantamento de aspectos bem mais 

intrínsecos à discussão da proposta. O professor pode focar, em alguns momentos, 

nas justificativas apresentadas por Galileu para provar o modelo copernicano. Da 

mesma forma, é possível discutir de forma mais subjetiva as causas da condenação 

do filósofo e a não condenação do próprio Copérnico. Além disso, o professor pode 
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fazer os alunos interligarem as publicações de Galileu em italiano, em vez do latim, 

padrão na época, e a causa da sua derradeira obra (Discurso e Dimostrazioni 

Matematiche Intorno a Due Nuove Scienze  Discurso e Demonstração em torno de 

duas novas Ciências  1638) ter sido publicada em Leiden, na Holanda. 

Em algumas turmas, os modelos apresentados (Geocêntrico e Heliocêntrico) 

já serão constatados, mas é provável que as informações sobre a vida ou as obras 

de Galileu não sejam associadas a ele, ou sejam conhecidas de maneira bem 

superficial. Em outras, talvez até se saiba a biografia do cientista e, em diversos 

níveis, a sua associação aos modelos planetários.  

A singularidade do trabalho docente com essa proposta de intervenção é 

principalmente mostrar como o desenvolvimento da ciência influencia a vida de um 

cientista; expor a desconstrução de mitos vinculados ao heroísmo das 

personalidades históricas; e aventar a possibilidade de disponibilizar aos alunos 

obras originais do cientista, analisando suas tentativas de provar suas concepções, 

de acordo com conceitos aceitos em sua época.  
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2 BIOGRAFIA DE GALILEU E O INÍCIO DO PROCESSO DE CONDENAÇÃO  

 

Um dos equívocos mais comuns sobre a história de Galileu Galilei é a ideia 

defensor da verdade contra a poderosa e equivocada 

Igreja Católica. O intuito da pequena biografia a seguir é desconstruir o mito em 

torno do filósofo. Ele teve uma significativa influência na história da física e da 

ciência em geral, mas essa visão distorcida deve ser evitada, por não corresponder 

às conclusões das pesquisas historiográficas sobre sua vida e obras. A biografia 

deve ser exposta aos alunos, sendo partes do seu conteúdo discutidas em 

diferentes momentos8. 

Galileu Galilei foi um filósofo natural italiano nascido em Pisa, em 15 de 

fevereiro de 1564. Faleceu em Florença, em dia 08 de janeiro de 1642. 

É atribuído a Galileu o aperfeiçoamento significativo no telescópio, com o qual 

conseguiu-se observar manchas solares, as montanhas e vales da Lua, satélites de 

Júpiter, anéis de Saturno e as fases de Vênus. Também se confere a Galileu Galilei 

a criação do método empírico, em que os experimentos são os aspectos mais 

valorizados da construção do conhecimento científico, em detrimento da imaginação 

e das hipóteses, contrariando a metodologia aristotélica vigente, segundo a qual a 

fundamentação das teorias baseava-se na especulação ou no simples exercício de 

 

Durante seus estudos na Universidade de Pisa, no final do século XVI, Galileu 

inventou a balança hidrostática, descrito no tratado La bilancetta, publicado somente 

em 1644. Ainda nesse período, descobriu que o movimento de pêndulos não 

depende da massa, mas apenas do comprimento do fio, proporcionando os 

fundamentos conceituais para a construção futura do relógio pendular. Em Pisa, 

também realizou experiências sobre a queda de corpos em planos inclinados, 

demonstrando que a velocidade da queda não depende do peso dos corpos. 

Publicou, em 1590, o tratado De motu, acerca do movimento dos corpos. Em 1592, 

passou a lecionar matemática na Universidade de Pádua.  

                                            
8 Para mais informações sobre a biografia de Galileu, recomenda-se a obra de Naess (2015). 
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Apesar de frequentemente ser atribuída a ele a invenção do telescópio, 

Galileu apenas desenvolveu um instrumento composto de lentes em tubo, depois de 

examinar relatos sobre o uso de um instrumento parecido na Holanda, o qual servia 

para aumentar corpos que estivessem distantes. Galileu parece ter sido o primeiro a 

utilizar o telescópio em observações astronômicas. Suas observações com o 

instrumento foram relatadas no livro Sidereus Nuncius, em março de 1610. Nesta 

obra, Galileu descreveu suas observações da Via Láctea, a descoberta de quatro 

satélites de Júpiter e as montanhas e crateras da Lua. Devido à publicação, foi 

nomeado matemático e filósofo grã-ducal9, sem obrigação de lecionar.  

Com seu telescópio, também conseguiu observar as manchas solares e os 

anéis de Saturno, bem como as fases de Vênus, as quais, para ele, seriam 

evidências a favor de um sistema heliocêntrico. Apesar de a publicação do Sidereus 

Nuncius ter dado reconhecimento a Galileu, também resultou em polêmicas, como 

acusação de posse de uma descoberta que não era dele e descrédito por parte de 

alguns filósofos naturais, que não acreditaram em suas observações. 

Teve um apoio importante de Johannes Kepler (1571-1630), que mostrou a 

existência dos satélites de Júpiter na sua publicação de 1611, Narratio de observatis 

a se quattuor satellibus erronibus. Neste mesmo ano, Galileu foi a Roma, convocado 

para apresentar suas descobertas ao Colégio Romano dos Jesuítas, encontrando-se 

com o cardeal Maffeo Barberini (1568-1644), futuro Papa Urbano VIII, de quem 

Galileu passou a ser amigo pessoal, fazendo supor que a condenação do filósofo 

pode não ter sido tão dura como se verifica em alguns registros. Em 1612, escreveu 

o Discurso sobre as coisas que estão sobre a água, ou que nela se movem e nesta 

obra demonstrou, contrariando a teoria aristotélica, o mecanismo de flutuação de 

corpos segundo seu peso específico10. 

                                            
9 Galileu foi nomeado matemático e filósofo pelo grão-duque da Toscana, Cosme II de Medici (1590-
1621), abandonando assim a função de professor que exerceu em Pádua entre os anos de 1592 e 
1610. Cosme II acabou por se tornar um grande protetor de Galileu Galilei  (LEITÃO, 2010, p. 209). 
10 A física aristotélica estruturava-se na observação e na dedução lógica dela proveniente. Assim, não 
eram sistematizadas por experimentos controlados. Galileu acreditava em que a utilização da 
matemática poderia resultar em uma ciência natural de melhor qualidade, com resultados mais 
próximos da realidade. Segundo Aristóteles (384a.C 322a.C.), todos os corpos seriam formados pela 
composição de quatro elementos, o fogo, o ar, a água e a terra. O fogo e o ar se moveriam para cima, 
com a terra e a água tendo seu movimento para baixo. Existiria, então, uma tendência contrária à 

om que os corpos permanecessem flutuando 
sobre a água. Para Galileu, os corpos cairiam com velocidade proporcional à sua densidade de 
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Escreveu também, em 1612, a História e demonstração sobre as manchas 

solares e seus acidentes, contrariando as observações das manchas solares feitas 

em 1611 pelo jesuíta Christoph Scheiner (1573-1650), o qual as descrevia como 

chamas de astros rodando em torno do Sol. Galileu afirmava que as manchas eram 

causadas pela matéria fluida pertencente ao Sol, rotacionando a estrela na sua 

superfície. Entre 1613 e 1615, escreveu as cartas copérnicas, com passagens 

controversas para a época, como fatos que deviam ser interpretados na Bíblia sob a 

visão de um sistema heliocêntrico. Galileu parece ter tomado uma posição parecida 

à de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho (354-430), afirmando 

que  a Bíblia deveria ser considerada um texto religioso, e não um texto sobre 

filosofia natural. Dessa maneira, os escritos bíblicos não poderiam ser interpretados 

de maneira literal, pois analisar a estrutura do universo não fazia parte de seus 

objetivos. 

Em 1616, a Inquisição colocou-se contrária à teoria heliocêntrica e inseriu o 

livro de Copérnico, De revolutionibus orbim coelestim, no Índice dos livros proibidos. 

Galileu foi convocado novamente a Roma para expor os seus novos argumentos 

sobre a teoria heliocêntrica. Para o Tribunal do Santo Ofício, então, não havia 

provas suficientes à conclusão de que a Terra se movia e, assim, Galileu não 

poderia mais defender as ideias de Copérnico, apenas utilizá-las como ferramenta 

matemática para descrever o movimento dos corpos celestes, tendo sido proibido de 

divulgá-las ou ensiná-las.  

Apesar de o papa Urbano VIII ter recebido Galileu em seis audiências em 

Roma e ter oferecido pensões de caráter acadêmico e apoio científico, não aceitou o 

pedido para revogar o decreto de 1616 contra o heliocentrismo.  

Foi após esse período que Galileu escreveu o Diálogo sobre os dois principais 

sistemas do mundo, publicado em 1632, defendendo o sistema heliocêntrico. Nessa 

obra, três personagens dialogam, sendo Salviati o defensor do heliocentrismo, 

Simplício o defensor do geocentrismo, e Sagredo, um personagem neutro, mas da 

mesma opinião de Salviati. Essa obra foi decisiva ao processo da Inquisição contra 

Galileu.  

                                                                                                                                       
locomoção. Então, de acordo com Galileu, os corpos flutuariam por ter uma gravidade específica (ou 
massa específica) menor do que a água. (NAESS, 2015)  
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O papa havia sugerido a Galileu que ele escrevesse um livro em que os dois 

pontos de vistas sobre os sistemas planetários fossem defendidos em igualdade de 

condições. Em 1630, Galileu levou o livro pronto para o papa, que o encaminhou 

para os censores da igreja. Sua obra foi interpretada como um obstáculo, já que o 

modelo heliocêntrico não foi empregado apenas como ferramenta matemática, mas 

defendido enfaticamente por Galileu. Assim, o papa o convocou novamente a Roma 

para ser julgado. 

 O filósofo foi condenado a negar publicamente suas ideias e a uma prisão 

por tempo indefinido. Além disso, seus livros foram inclusos no Índice dos livros 

Proibidos, embora tenham sido publicados em países protestantes, tais como a 

Holanda.  

Galileu conseguiu alterar sua pena de prisão para um confinamento, primeiro 

no palácio do embaixador do Grão-duque da Toscana, Fernando II de Medice (1610-

1670), em Roma, depois na casa do arcebispo Ascânio Piccolomini (1590-1671), em 

Siena e, mais tarde, na sua própria casa de campo, em Arcetri.  

Sua última obra foram os Discursos sobre as duas novas ciências, publicada 

em 1638, e aborda a descrição de experimentos com um plano inclinado e estudo de 

movimentos de corpos. Ele já estava completamente cego na época e sua obra foi 

publicada na Holanda.  

 Ele faleceu em 1642, em Arcetri, ao lado de sua filha Maria Celeste e de seus 

discípulos. Os livros de Galileu foram retirados, pelo Vaticano, do Índice de livros 

proibidos somente em 1846. Em 1983, o Vaticano decidiu pela absolvição de 

Galileu, contudo, a revisão da condenação não teve relação com a aceitação do 

sistema heliocêntrico, pois a veracidade desse modelo nunca foi objeto dos 

processos. A igreja não tinha qualquer objeção ao uso do sistema heliocêntrico, 

apenas proibia a sua referência como uma explicação física do mundo, e autorizava 

sua utilização como um modelo matemático de auxílio à descrição do movimento 

dos planetas.  
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3 SIDEREUS NUNCIUS  MENSAGEIRO OU MENSAGEM DAS GALÁXIAS? 

 

Sidereus Nuncius11 foi publicado em março de 1610, contendo observações 

do céu realizadas com um telescópio. A apresentação dessa obra pode se tornar 

uma importante ferramenta de desconstrução de mitos a respeito do 

desenvolvimento da ciência pelos alunos, principalmente sobre a substituição de um 

modelo geocêntrico de universo por um modelo heliocêntrico. De maneira geral, 

esses mitos apregoam que Galileu, ao simplesmente observar o céu, conseguiu 

provar a validade do modelo heliocêntrico, segundo o qual o Sol, e não a Terra, está 

no centro do Universo. A análise dos trechos e desenhos a seguir busca mostrar que 

Galileu expôs boas evidências em favor do modelo heliocêntrico, mas estas não 

foram suficientes para derrubar o modelo geocêntrico aceito amplamente na época. 

A obra teve uma tiragem de 550 exemplares, esgotados em menos de uma semana, 

indicando um impacto significativo. 

O título da obra foi interpretado por alguns historiadores como um exagero em 

relação à importância dada por Galileu a suas observações e descobertas. Ademais, 

ele não se referiu a nenhum outro observador da superfície lunar além dele, nem 

mencionou como soube da criação do telescópio ou mesmo a forma de construção 

do instrumento.  

Galileu anunciou por três vezes ao longo do texto sua intenção de apresentar 

uma obra de grande envergadura sobre o sistema do mundo, já demonstrando estar  

convencido das conclusões que pretendia retirar dos novos fatos. Muitas 

descobertas de Galileu seriam mais desenvolvidas e discutidas em uma obra 

posterior, os Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e 

copernicano, publicada em 1632.  

A publicação de Sidereus Nuncius repercutiu consideravelmente na época e 

gerou bons frutos a Galileu. Na introdução, ele mencionou que a obra tratava-se de 

observações da face lunar, de inúmeras estrelas fixas, da Via Láctea e de 

                                            
11 O título pode ser traduzido como Mensageiro das Estrelas ou Mensagem das Estrelas. Apesar 
dessas duas possibilidades, alguns historiadores, como Stillman Drake, preferiram traduzir a obra 
como Mensageiro das Estrelas, pelo fato de Galileu nunca ter se posicionado oficialmente sobre qual 
tradução preferia e não ter corrigido vários de seus contemporâneos que utilizavam o termo 
Mensageiro ao se referir à obra. É importante destacar que Galileu, em alguns momentos, parece 
colocar-se como um predestinado às descobertas anunciadas por ele mesmo em seus textos. 
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Nebulosas, feitas por uma luneta construída por ele próprio. Ele também observou 

quatro pontos brilhantes circundando Júpiter, os quais resolveu nomear de Estrelas 

Mediceias, em homenagem ao Grão-duque da Toscana, Cosme II de Médice. 

Mesmo não sendo a razão principal, foi por meio dele que o autor conseguiu ser 

indicado matemático e filósofo da natureza da corte florentina.  

Um fator interessante do Sidereus é que Galileu o escreveu deliberadamente 

para causar impacto, com relatos muito diretos, demonstrações reduzidas 

praticamente ao mínimo e sem citação de fontes e referências a futuras obras que o 

autor pretendia escrever. A obra foi responsável por tornar o seu autor, até então um 

professor universitário, em um protagonista da ciência, de acordo com alguns 

mas primeiramente mudaram Galileu  (SWERDLOW, 1998, p. 246). 

O Sidereus foi um livreto de 24 páginas, divulgado rapidamente por Galileu. A 

pressa na publicação da obra pode ter sido motivada pelo fato de que muitos outros 

filósofos naturais da época poderiam fazer o mesmo, derrubando a prioridade das 

alegadas descobertas. Até os dias atuais, o Sidereus é considerado uma importante 

obra para a história da física, por apresentar com muitos detalhes os primeiros 

resultados de observações com telescópios apontados para o céu12. 

No início do século XVII, vigorava a ideia de que os planetas e todos os 

demais corpos celestes orbitavam em torno da Terra (modelo geocêntrico). Associa-

se esse modelo a Aristóteles e a Claudio Ptolomeu (100-168). Enquanto o primeiro 

elaborou as bases físicas do modelo, o segundo sistematizou a compreensão sobre 

o funcionamento do universo, aliando a estrutura conceitual aristotélica com as 

observações sobre o movimento dos corpos celestes.  

No pensamento aristotélico, havia uma divisão muito clara entre dois mundos, 

o sublunar e o supralunar. No mundo sublunar, todas as coisas seriam formadas a 

partir de uma mistura de diferentes proporções de quatro elementos primordiais: 

                                            
12 Vale destacar, contudo, que Galileu não foi o primeiro a examinar o céu. Há relatos sobre 
observação do céu desde o Egito antigo, passando pela antiguidade grega, chegando até o período 
em que viveu Galileu Galilei. Talvez o grande impacto da publicação de Sidereus esteja no fato de as 
observações terem sido feitas por meio de telescópio, incluindo ilustrações com bom grau de 
detalhamento da Lua e o relato da vista de novos corpos orbitando o planeta Júpiter. Mas, existiram 
outras investigações da Lua como, por exemplo, o relato de Thomas Harriot (1560-1621), em 1609. 
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água, ar, terra e fogo13. Corpos com mais quantidade de água ou terra seriam 

pesados e, por isso, tenderiam a cair em direção ao centro do universo, lá 

permanecendo em repouso. Corpos com mais quantidade de fogo ou ar seriam 

leves, tendendo a subir, afastando-se do centro do universo. Dessa maneira, no 

mundo sublunar, os únicos movimentos naturais seriam em linha reta, de descida ou 

subida. Não existiriam movimentos naturais circulares, sendo estes causados por 

uma violação da tendência natural dos corpos. 

Por outro lado, no mundo supralunar, todos os corpos pareceriam possuir 

movimentos circulares. Aristóteles concluiu, assim, que os corpos celestes deveriam 

ser formados por outro elemento, diferente dos quatro do mundo sublunar, e  

chamou-o de éter. Ao contrário dos quatro elementos, o único movimento natural do 

éter seria circular. Sendo assim, todos os corpos celestes eram compostos de éter e 

seriam perfeitos e imutáveis. Assim, estava demonstrada a veracidade do modelo 

geocêntrico de universo. Pelo fato de tudo no mundo sublunar ser formado pelos 

quatro elementos, a Terra deveria ser naturalmente o centro do Universo, uma vez 

que era resultado do acúmulo de corpos pesados. O ar que a rodeava era uma 

evidência da existência dos elementos leves. Já os corpos celestes, por serem 

compostos de éter, naturalmente giravam ao redor da Terra. Ptolomeu, ao constituir 

o modelo geocêntrico por meio de suas observações do céu, foi hábil em associar os 

resultados das observações com toda a estrutura conceitual descrita por Aristóteles. 

Assim, não só o modelo geocêntrico possuía sólida base conceitual, como também 

observacional. 

 

 

                                            
13 Aristóteles não foi o primeiro a propor a existência desses quatro elementos. Foi Empédocles (490 
a.C  430 a.C.) que estabeleceu quatro elementos considerados por ele como essenciais na 
composição de toda estrutura no mundo  o fogo, o ar, a água e a terra. Esses elementos foram 
nomeados por Empédocles com nomes da mitologia grega: Zeus, Hera, Nestis e Aidoneu. O termo 

 348 a.C.). 



73 

 

 

Figura 3  Exemplo de modelo geocêntrico  
Fonte:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=modelo+geoc%C3%AAntrico&title=Special
:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=d3zjsb2n5lae1noaj8v9uuohe#/media/File:Bartolome
u_Velho_1568.jpg, acesso em mai/2017. 

 

Contudo, o emprego de órbitas estritamente circulares não explicava a 

trajetória observada de vários planetas14 no céu. Muitos deles possuíam movimentos 

retrógrados ou de laço, sendo necessários alguns ajustes no desenho de suas 

órbitas. Para solucionar esse e outros problemas, Ptolomeu utilizou vários artifícios 

matemáticos, dentre eles os epiciclos, os quais são pequenos círculos formados por 

um astro em torno de um ponto imaginário de sua órbita. Assim, cada planeta teria 

uma órbita circular em torno de um ponto, que giraria em órbita circular em torno da 

Terra. Esse artifício tornava bem mais plausíveis as justificativas para os 

movimentos retrógrados feitos pelos planetas, diferentemente das demais estrelas.  

 

 

                                            
14 As estrelas, a olho nu, praticamente não se diferenciam dos planetas; o que torna possível a 
distinção entre ambos é o movimento relativo que os planetas fazem em relação aos pontos fixos no 

uele que se move.  
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Figura 4  A órbita de um planeta em um epiciclo15 
Fonte: http://demo.webassign.net/uncastro101l1/lab3_back_a_05.gif, acesso em mai/2017. 

 

Embora desenvolvido no final da antiguidade, o modelo geocêntrico só ficou 

conhecido e popularizado na Europa no final da Idade Média, por volta dos séculos 

11 a 15. Logo se tornou peça crucial da Igreja para estabelecer a posição 

fundamental do homem no universo. 

Por volta do século XVI, Nicolau Copérnico (1473-1543) propôs interpretar os 

dados observacionais utilizando um modelo heliocêntrico16, ou seja, considerando a 

Terra e todos os outros corpos celestes girando ao redor do Sol. Em 1543, publicou 

De revolutionibus orbium coelestium (Da revolução das esferas celestes), no qual 

detalhou seu modelo heliocêntrico.  

Em um texto anterior, intitulado Commentarioulus (Pequeno comentário), 

Copérnico detalhou sete postulados básicos de seu modelo: 

 Os corpos celestes não giram em torno de um único ponto;  

 O centro da Terra é o centro da esfera da órbita da Lua em torno da Terra; 

 Todas as esferas giram ao redor do Sol, que está perto do centro do 

Universo; 

                                            
15 Denomina-se deferente  a órbita que o epiciclo faz ao redor da Terra.  
16 Ao contrário do que geralmente se considera, Copérnico não foi o primeiro a propor um modelo 
heliocêntrico para o universo. O grego Aristarco de Samos (310 a.C.  230 a.C), por meio de cálculos 
geométricos e medidas de sombras da Terra na Lua em eclipses, procurou determinar os tamanhos 
entre Terra, Lua e Sol e suas distâncias, chegando à conclusão de que o Sol era maior que a Terra e, 
sendo assim, seria mais natural um astro menor orbitar um astro maior.  
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 A distância entre a Terra e o Sol é uma fração insignificante da distância 

da Terra e do Sol às estrelas. Portanto, o deslocamento aparente das 

estrelas é imperceptível;  

 As estrelas estão imóveis no céu. O movimento diário é causado pela 

rotação diária da Terra;  

 A Terra desloca-se em uma espera ao redor do Sol, causando 

deslocamentos anuais do Sol. A Terra possui mais de um movimento; 

 O movimento orbital da Terra ao redor do Sol provoca o deslocamento 

retrógrado do movimento dos planetas em relação às estrelas fixas.  

 

 
Figura 5  Modelo heliocêntrico de Copérnico 
Fonte:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=heliocentric+model&title=Special:Search&
profile=default&fulltext=1&searchToken=22x3i2qo45oqtlwkm6jdzqwn#/media/File:Copernicus_-
_Heliocentric_Solar_System.JPG, acesso em jun/2017. 

 

As conclusões de Copérnico não foram aceitas na época, principalmente 

porque ele falhou ao apresentar uma física explicativa do movimento dos corpos na 

Terra e no Universo. Por exemplo, como se explica a queda dos corpos em direção 

ao solo, se a Terra não é mais o centro do Universo? Como a física aristotélica não 

fazia sentido considerando-se um viés heliocêntrico, não havia elementos suficientes 

para apoiar a veracidade desse modelo, considerado simplesmente um modelo 

matemático que não expressava a realidade. Mesmo assim, ao longo das décadas 

seguintes, essa obra serviu para que filósofos naturais como Galileu e Kepler 

passassem a levar tal modelo com mais seriedade e tentar aprimorá-lo. A publicação 
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do Sidereus ocorreu no auge da discussão da validade entre os modelos 

geocêntrico e heliocêntrico.  

Nesse produto, apresenta-se uma discussão de trechos selecionados do 

Sidereus, com o intuito de possibilitar discussões sobre como Galileu expôs 

argumentos em prol do modelo heliocêntrico. Por meio desses debates, pretende-se 

tratar do processo de construção do conhecimento científico e das influências que os 

contextos sociais e culturais exerceram nesse processo. Dessa maneira, é possível 

mostrar o papel da criatividade do cientista e ressaltar como o conhecimento sobre o 

mundo transforma-se ao longo do tempo, com o advento de novas interpretações e 

ideias sobre os fenômenos naturais. Foram escolhidos os trechos em que Galileu 

discute as observações da superfície da Lua e das luas de Júpiter, pois, 

basicamente, esses dois aspectos representam os tópicos principais tratados no 

Sidereus. 

 

3.1 A observação da Lua 

 

Em sua obra, Galileu cita que as suas primeiras observações do céu com o 

instrumento foram da face da Lua. Ele não foi o primeiro a examinar a lua por meio 

de um telescópio. Thomas Harriot (1560-1621) estudou a lua em meados de julho de 

1609, aparentemente quatro meses antes da publicação de Sidereus e suas 

constatações só se tornaram conhecidas recentemente. Harriot nunca chegou a 

publicar uma obra sobre astronomia, sendo difícil o acesso aos seus estudos. Há 

dúvidas também em relação à data da realização de suas observações, se antes ou 

depois da publicação de Sidereus, por conta da diferença de calendários entre a 

Inglaterra e a Itália na época17. Por exemplo, há registro de uma carta a Harriot, de 

um amigo chamado William Lower, enviada em 6 de fevereiro de 1610, quando ele 

                                            
17  O calendário gregoriano, promulgado pelo Papa Gregório XIII (1502  1585), em 1582, foi adotado 
imediatamente por Espanha, Itália, Portugal e Polônia. A Grã-Bretanha e suas colônias só aceitaram 
a alteração do calendário juliano para o gregoriano no ano de 1752. A carta recebida por Harriot 
pode, então, ter sido escrita em 06 de fevereiro de 1609, de acordo com o calendário juliano, no estilo 
velho, ou 06 de fevereiro de 1611, no estilo gregoriano. A Inglaterra também adotava o primeiro dia 
do ano como 25 de março. Desse modo, a forma de escrever a data no calendário vigente na 
Inglaterra deveria ser 06 de fevereiro de 1609/1610 ou 06 de fevereiro de 1610/1611, pois se tratava 
de um dia anterior ao ano novo britânico e posterior ao ano novo nos países que já tinham adotado o 
calendário gregoriano. 
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agradecia sem mencionar a 

publicação de Galileu.  

Tanto Harriot quanto Galileu apontaram em suas ilustrações as imperfeições 

da superfície lunar, já estabelecendo alguma controvérsia para a época, na qual a 

ideia da lua como um corpo perfeito era muito presente. Porém, Galileu permitiu 

perceber, com riqueza de detalhes, as imperfeições da superfície lunar. A lua 

deixava de ser um corpo liso, ficando mais perto da imperfeição do mundo terrestre, 

com montanhas, vales, crateras etc. Provavelmente, por Galileu dominar as técnicas 

de perspectiva em ascensão na época, suas imagens da lua são muito mais 

detalhadas que as de Harriot.  

 

 

Figura 6  Ilustração da Lua feita por Thomas Harriot, em 1609.  
Fonte: http://galileo.rice.edu/sci/harriot_moon.html, acesso em jun/2017. 
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Figura 7- Ilustrações feitas por Galileu da Lua.  
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo%27s_sketches_of_the_moon.png, acesso em 
mar/2017. 

 

No Sidereus, Galileu apresentou quatro gravuras distintas da lua, em fases 

diferentes, procurando fazer uma descrição visual dos tipos de relevos da superfície 

lunar, facilitando correspondências com o relevo terrestres. Em um determinado 

trecho da obra, transcrito abaixo, existe uma clara tentativa de Galileu em estimar o 

tamanho das maiores elevações do relevo lunar, usando como parâmetros 

comparativos os mesmos efeitos na Terra.  

 
Como foi muitas vezes observado por mim que, em diferentes posições da 
Lua relativamente ao Sol, dentro da parte escura da Lua alguns cumes 
aparecem banhados de luz, mesmo estando muito longe da linha divisória 
da luz, comparando a sua distância a essa linha com o diâmetro lunar total, 
descobri que essa distância algumas vezes excede a vigésima parte do 
diâmetro. Assumindo isto, considere-se o globo lunar, cujo círculo máximo é 
CAF, e o centro é E, e cujo diâmetro, CF, está para o diâmetro da Terra 
como dois está para sete. E visto que de acordo com as observações mais 
rigorosas o diâmetro terrestre tem 7000 milhas italianas, CF será de 2000 
milhas, CE 1000 e a vigésima parte de todo CF será de 100 milhas. Seja 
agora CF o diâmetro do círculo máximo que divide a parte luminosa da 
parte escura da Lua (devido à distância muito grande do Sol em relação à 
Lua, este círculo não difere sensivelmente de um círculo máximo), e esteja 
A distante do ponto C um vigésimo do diâmetro; trace-se o semidiâmetro EA 
que, quando estendido, intersecta a tangente GCD (que representa um raio 
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de luz) no ponto D. O arco CA ou a linha reta CD serão, portanto, 100 
[partes nas unidades em que] CE vale 1000, e a soma dos quadrados CD e 
CE é 1 010 000 [destas unidades] que é igual ao quadrado de ED. Todo o 
ED será, portanto, maior que 1004, e AD mais do que 4 unidades das quais 
CE tem 1000. Portanto, a altura AD na Lua, que representa na Lua um pico 
que se eleva até ao raio do Sol GCD, e que está afastado da linha divisória 
C pela distância CD, é maior do que 4 milhas italianas. Mas na Terra não 
existem montanhas que tenham sequer altura de 1 milha vertical. É, pois, 
evidente que as proeminências lunares são mais elevadas do que as 
terrestres18 (LEITÃO, 2010, p. 168). 

 

 

Figura 8 - Ilustração utilizada para descrição do processo de obtenção da altura de montanhas 
lunares 
Fonte: LEITÃO, 2010, p. 168. 

 

Utilizando o raciocínio de Galileu, o comprimento real do segmento CD, seria, 

desse modo, de 173,7 km. Com isso, o segmento DE, utilizando Teorema de 

Pitágoras  segundo o próprio autor , teria um valor de 1745,7 km. Assim, a altura 

da maior montanha lunar teria um valor de 8,7 km aproximadamente, uma altura 

próxima à do Monte Everest, que possui cerca de 8,9 km.  

Galileu, no seu cálculo, chegou ao resultado de que a maior elevação lunar 

seria de 4 milhas italianas, ou seja, 5,912 km, e afirmou que as elevações na Terra 

                                            
18 Alguns termos e cálculos de Galileu não são mais utilizados nos dias atuais ou não são 
considerados muito precisos. Por exemplo: 

 Milha italiana: unidade de medida amplamente utilizada na época em toda a Europa, com 
, equivalente a 1,478 km.  

 Raio Terrestre: segundo informações do texto, Galileu estimou que o diâmetro terrestre fosse 
de 7000 milhas italianas, o que equivaleria a um total de 10346 km para o diâmetro e, 
consequentemente, 5173 km para o raio terrestre. Hoje, com valores mais precisos, adota-se 
o valor de 6371 km para o raio terrestre, significando um erro de aproximadamente 19%, para 
menos.  

 Raio Lunar: pela estimativa de Galileu, o raio da Lua seria de 1000 milhas italianas, o que 
equivaleria a 1478 km. Hoje, com valores mais precisos, é adotado o valor do raio lunar igual 
a 1737 km, ou seja, um erro de aproximadamente 15%, para menos.  
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não ultrapassariam 1 milha italiana, ou seja 1478 m, bem distante das alturas 

conhecidas hoje. Considerando o momento em que essas estimativas foram feitas, é 

admirável a proximidade obtida por ele, com erros da ordem de apenas 15%. A 

maior elevação lunar conhecida hoje, detectada pelo Lunar Orbiter Laser Altimeter 

(LOLA), definiu um ponto com altitude de 10,786 km acima da altitude média da Lua, 

localizado nas proximidades de uma cratera de 44 km de diâmetro. É interessante 

ao professor mostrar para os alunos que, tendo em vista os seus conhecimentos de 

trigonometria provavelmente já familiares, é possível alcançar valores próximos aos 

que Galileu conseguiu, mesmo com algumas imperfeições em relação aos valores 

conhecidos hoje.  

Além de buscar estimar a altura das montanhas da lua, Galileu supôs a 

existência de água na forma de lagos ou oceanos em sua superfície.  

 

No que respeita às manchas grandes da Lua, não se veem tão 
interrompidas e cobertas de depressões e protuberâncias, aparecendo mais 
regulares e uniformes, emergindo apenas nelas, aqui e ali, pequenas zonas 
brilhantes. Deste modo, se alguém quiser ressuscitar a antiga opinião 
pitagórica segundo a qual a Lua seria uma outra Terra, a parte mais 
brilhante seria mais apta a representar a superfície terrestre e a sua parte 
mais obscura a superfície aquosa. Quanto a mim, nunca duvidei de que, se 
o globo terrestre, banhado pelos raios solares, fosse visto de longe, a 
superfície de terra firme se ofereceria mais clara ao olhar e a parte de água 
mais escura. Além disso, na Lua, vê-se que as grandes manchas são mais 
cavadas do que as zonas mais claras, pois tanto na fase crescente como na 
fase minguante, vê-se sempre surgir no limite da luz e das trevas, aqui e ali, 
em torno das próprias manchas grandes, os bordos da parte mais clara, 
como tivemos o cuidado de mostrar nas figuras. E os contornos das ditas 
manchas não são somente mais cavados, mas também mais uniformes e 
não entrecortados por rugas ou asperezas. A parte mais iluminada, além 
disso, eleva-se muito perto das manchas, a tal ponto de que antes da 
primeira quadratura, como nas vizinhanças da segunda, enormes 
protuberâncias se elevam acentuadamente, perto de uma certa mancha 
ocupando a região superior, isto é, boreal da Lua, tanto acima como abaixo 
dela, como os desenhos aqui juntos mostram (LEITÃO, 2010, p. 159). 
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Figura 9 - Ilustrações feitas por Galileu para tentar evidenciar a existência de água na superfície lunar 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo%27s_sketches_of_the_moon.png, acesso em 
abr/2017. 

 

As colocações feitas por Galileu eram diretamente contrárias à visão exposta 

na obra de Aristóteles, já citada anteriormente, de que os elementos mais pesados 

deveriam ficar próximos ao centro da Terra (como a terra e a água) e os corpos mais 

leves deveriam ficar nas regiões mais elevadas, com os corpos celestes feitos de 

éter, sendo perfeitos e lisos.  

Fotos e textos que evidenciavam as observações da superfície lunar e os 

aspectos que confrontavam a visão existente na época da obra Sidereus Nuncius 

tornam-se ferramentas interessantes para a discussão abrangente em sala de aula.   

Podem ser apresentadas três propostas de trabalho com as ilustrações das 

imagens da Lua para serem realizadas em sala de aula:  

 1ª PROPOSTA: O professor pode imprimir as ilustrações da Lua de 

Thomas Harriot (figura 6) e de Galileu (figura 7) e pedir aos alunos que 

façam comparações entre os detalhes apresentados pelos dois cientistas. 

Também se podem suscitar questionamentos dos motivos das diferenças 

nessas ilustrações, mesmo tendo sido feitas em períodos muito próximos. 

Os alunos podem ainda discutir a respeito de quais das ilustrações 

poderiam ter provocado maior impacto em suas respectivas publicações e 

por quais motivos.  

 2 º PROPOSTA: Galileu acreditou na existência de água em estado líquido 

na Lua. O professor, utilizando a figura 9, poderia perguntar quais seriam 
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os motivos de tal crença, e se atualmente essa suposição de Galileu teria 

fundamento. É possível perguntar aos alunos acerca dos círculos que 

aparecem nas ilustrações tanto de Galileu quanto na de Harriot e qual 

seria a razão dessas aparições. O professor depois pode explicar que 

esses círculos foram causados por impactos de corpos que vagavam pelo 

espaço e se chocaram contra a Lua. Podem ser propostos 

questionamentos sobre a suposta não existência desses círculos na Terra, 

ou se eles existem e não são notados, esclarecendo-se que a razão 

desses impactos não estarem tão aparentes está relacionada à erosão por 

parte da atmosfera terrestre com o passar dos anos e a camada gasosa 

terrestre funciona como um escudo, evitando que muitos corpos colidam-

se com a superfície.  

 3ª PROPOSTA: Ao apresentar a figura 8, o professor pode demonstrar os 

cálculos efetuados por Galileu com base nos conhecimentos dos alunos 

sobre conteúdos de geometria plana, como teorema de Pitágoras e 

transformações de unidades de medida. 

 

3.2 As luas de Júpiter 

 

Em 07 de janeiro de 1610, Galileu resolveu utilizar seu telescópio para 

observar Júpiter que, segundo ele, aparecia no céu naquele momento. Ele afirmou 

que já havia examinado Júpiter com um outro instrumento de menor qualidade, mas 

essa análise não apresentara resultados significativos. Em uma das observações, o 

filósofo natural italiano notou que algumas estrelas próximas ao planeta pareciam ter 

um comportamento atípico ao das estrelas fixas. 

 

Assim, então, no sétimo dia de Janeiro do presente ano de 1610, na 
primeira hora da noite, quando eu examinava os astros do céu através da 
luneta, Júpiter mostrou-se, e, como me tinha munido de um instrumento 
excelente, vi (o que não tinha acontecido antes devido à fraqueza do outro 
instrumento) que três pequenas estrelas estavam perto dele  pequenas, 
mas muito brilhantes. Embora achasse que eram do número das estrelas 
fixas, apesar de tudo intrigaram-me, pois pareciam estar dispostas 
exatamente ao longo de uma linha reta paralela à eclíptica, e ser mais 
brilhantes do que as outras da mesma grandeza. A sua disposição entre si 
em relação a Júpiter era a seguinte (LEITÃO, 2010, p. 179): 
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Figura 10  Registro da observação de Galileu do planeta Júpiter no dia 07 de janeiro de 1610  
Fonte: LEITÃO, 2010, p. 179.  

 

 

 

Figura 11  Registro da observação de Galileu do planeta Júpiter no dia 08 de janeiro de 1610  
Fonte: LEITÃO, 2010, p. 180. 

 

 

 

Figura 12  Ilustração indicando planeta Júpiter e as estrelas observadas no dia 11 de janeiro de 
1610  
Fonte: LEITÃO, 2010, p. 180. 

 

Segundo Galileu, no oitavo dia, ele resolveu observar novamente o planeta, 

 (LEITÃO, 2010, p. 180), possivelmente 

insinuando uma influência sobrenatural sobre suas análises. Ele então examinou o 

movimento dessas estrelas e de Júpiter dia após dia, ilustrando suas observações. 

Chegou, no oitavo dia, a pensar que os dados sobre os movimentos de Júpiter 

estivessem errados, alegando que a ilustração poderia demonstrar um 

deslocamento direto do planeta em relação às estrelas fixas, acompanhando o 

movimento progressivo dos planetas, e não retrógrado, contrário à locomoção dos 

outros planetas, conforme dados disponíveis na época. Ele chegou a considerar que 

suas anotações a respeito do movimento dos planetas estavam equivocadas, pois 

denotavam um movimento retrógrado do planeta em relação às estrelas fixas (para a 

esquerda, enquanto suas observações indicavam um movimento progressivo 

(conforme figuras 10 e 11).  
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Somente ao verificar novamente a formação de Júpiter e das estrelas, no 

décimo dia, já que no nono dia o céu estava encoberto, Galileu passou a se 

convencer de que, na verdade, as estrelas próximas ao planeta estavam 

deslocando-se.  

 
Foi assim, que no dia décimo primeiro, vi a seguinte disposição: (figura 10). 
Estavam apenas duas estrelas orientais, das quais a do meio distava três 
vezes mais de Júpiter do que da mais oriental. E a mais oriental era cerca 
de duas vezes maior do que a outra, enquanto na noite anterior elas haviam 
aparecido aproximadamente iguais. Então, estabeleci e determinei, sem a 
mais pequena dúvida, que existiam no céu três estrelas errantes em torno 
de Júpiter, como Vênus e Mercúrio em torno do Sol (LEITÃO, 2010, p. 180). 

 

Os planetas são considerados estrelas errantes pois não estão fixos em 

relação a outras estrelas no céu, movendo-se diariamente com relação a esse 

referencial. Galileu então, ao examinar diariamente o posicionamento de Júpiter e 

das estrelas, descobriu, no décimo terceiro dia, a existência de uma quarta estrela 

também circundando o planeta. Foram, ao todo, 65 ilustrações, sempre destacando 

o planeta com as outras quatro estrelas. As observações foram encerradas em 02 

de março.  

Durante suas análises e explicações do posicionamento, Galileu citou, 

algumas vezes, que esses astros eram estrelas, e, em outros momentos, 

considerou-os planetas, trocando a nomenclatura de um para outro em diversas 

ocasiões. Conforme adiantou na introdução de Sidereus Nuncius, ele decidiu 

nomear as tais estrelas como Mediceias, em homenagem à Cosme II de Médice:  

E, assim, uma vez que sob os vossos auspícios, Sereníssimo COSME, 
descobri essas estrelas, desconhecidas de todos os anteriores astrônomos, 
decidi, com todo o direito, de adorná-las com o muito augusto nome de 
Vossa família. Se fui o primeiro a descobri-las, quem me negará o direito de 
também lhes atribuir um nome e as chamar ESTRELAS MEDICEIAS, 
esperando que tanta dignidade seja adicionada a estes astros por esta 
designação como foi conferida a outras estrelas por outros heróis? Pois, 
sem falar dos vossos Sereníssimos Ancestrais, de cuja glória eterna todos 
os monumentos da história dão testemunho, apenas o Vosso mérito, 
Supremo Herói, pode garantir a essas estrelas a imortalidade do nome. 
Quem, de fato, duvidará que por grande que seja a expectativa que 
suscitastes com os mais auspiciosos começos do vosso reino, não só 
mantereis e defendereis, mas a havereis de superar por larga margem, de 
modo que, uma vez vencidos os vossos pares, vos confrontareis convosco 
e dia a dia vos superareis a vós e à vossa grandeza? (LEITÃO, 2010, p. 
148).  
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Já na última página, Galileu anunciou que apresentaria uma discussão mais 

detalhada do movimento das estrelas Mediceias em torno de Júpiter em uma futura 

obra. Também se destaca o fato de, também na última página, Galileu ter colocado-

se contrário à ideia de uma 

por Kepler em 1609: (...) quanto a um movimento oval (que neste caso teria que ser 

quase direto), parece ser inconcebível e de maneira nenhuma concordante com as 

aparências  (LEITÃO, 2010, p. 206).  

Na penúltima página de Sidereus Nuncius, há uma referência direta ao 

modelo heliocêntrico proposto por Copérnico, corroborado pelas observações dos 

astros rodeando Júpiter:  

Temos, além disso, um excelente e esplêndido argumento para eliminar os 
escrúpulos daqueles que, embora admitindo tranquilamente a revolução dos 
planetas em torno do Sol no sistema copernicano, ficam tão perturbados 
pela circulação de uma única Lua em torno da Terra, enquanto as duas 
juntas completam um orbe anual em torno do Sol, que concluem que essa 
constituição do universo deve ser considerada como impossível. Pois aqui 
temos não apenas um planeta revolvendo em torno do outro enquanto 
ambos se deslocam ao longo de um grande círculo em torno do Sol, mas os 
nossos sentidos mostram-nos quatro estrelas vagueantes em torno de 
Júpiter, à semelhança da Lua em torno da Terra, ao mesmo tempo que 
todas elas com Júpiter percorrem um grande orbe em torno do Sol no 
intervalo de doze anos (LEITÃO, 2010, p. 205). 

  

Há também nesta citação um possível posicionamento contrário ao modelo 

proposto por Tycho Brahe, pois Galileu coloca-se como partidário do modelo dos 

planetas circulando em torno do Sol. Por fim, é importante destacar um 

posicionamento contrário ao geocentrismo já demonstrado desde o início da obra.  

Eis, pois, quatro estrelas reservadas para o vosso nome ilustre, e não são 
elas da multidão das menos notáveis estrelas fixas, mas da ordem ilustre 
das estrelas vagueantes, que, com movimentos sem dúvida diferentes, 
fazem os seus percursos e órbitas com uma velocidade maravilhosa em 
torno da estrela Júpiter, a mais nobre de todas elas, com uma autêntica 
descendência, enquanto todas juntas, em mútua harmonia, completam as 
suas revoluções cada doze anos em torno do centro do mundo, isto é, em 
torno do próprio Sol (LEITÃO, 2010, p. 146). 

 

Como sugestão de atividade ao se discutir o movimento das luas de Júpiter, 

indicam-se as seguintes propostas:  

 1ª PROPOSTA: O professor pode apresentar as figuras 8, 9 e 10, com as 

luas de Júpiter, e pedir para os alunos apontarem ideias a respeito da 
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justificativa dessas luas em torno do planeta. Em seguida, é possível 

suscitar uma discussão a respeito da crença existente na época sobre o 

movimento dos corpos em torno da Terra e de que maneira essa evidência 

apresentada por Galileu poderia resultar em um pensamento contrário ao 

modelo geocêntrico.  

 2ª PROPOSTA: Nessa etapa, podem ser apresentados os textos originais 

sobre as observações feitas por Galileu a respeito do movimento das luas 

de Júpiter e ser promovida uma discussão acerca das ideias de Galileu 

sobre os modelos geocêntrico e heliocêntrico, com questões como: Qual 

era o posicionamento do filósofo a respeito dos dois modelos 

astronômicos? Qual seria o provável motivo de Galileu nomear as luas 

como Estrelas Mediceias? Galileu consegue justificar sua aceitação ao 

modelo heliocêntrico apenas pela observação da existência das luas de 

Júpiter? Poderia Galileu afirmar, assim, que a Terra ou o Sol eram o 

centro do universo? Por qual motivo Galileu resolveu encerrar rapidamente 

essa obra e indicar uma futura publicação na qual faria uma discussão 

mais aprofundada a respeito do movimento dos planetas?  

 

3.3 Considerações finais sobre o Sidereus Nuncius 

 

A publicação de Sidereus Nuncius é considerada por alguns historiadores 

como um fator importante para a origem da moderna astronomia e como o primeiro 

tratado científico baseado em observações astronômicas utilizando-se telescópios. 

Porém, essas avaliações não foram unânimes na época.  

De acordo com Drake (1978), 

Galileu. Filósofos e astrônomos, na sua maioria, declararam que tudo não passava 

de ilusões de óptica e ridicularizaram Galileu. Uma notável exceção foi Kepler, de 

quem Galileu teria solicitado opinião por intermédio do embaixador toscano em 

Praga, onde Kepler era astrônomo do Sacro Imperador Romano (DRAKE, 1978). 

Galileu chegou a enviar um telescópio a Kepler, que publicou a confirmação dos 

satélites de Júpiter, por meio de constatações próprias. (LEITÃO, 2010, p. 11) 
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Leitão (2010) cita o livro de Galileu Galileu como 

qualquer exagero, ser considerada a mais emblemática, a mais perturbadora, mas 

também a mais acessível de todas quantas compõe o excepcional panteão dos 

 (LEITÃO, 2010, p.11). Exatamente por esse aspecto, 

é considerada fundamental a utilização do Sidereus como base para discutir 

aspectos a respeito da Natureza da Ciência e da História da Física em si (DRAKE, 

1980). 

O emprego de Sidereus em sala de aula é uma importante ferramenta que  

apresenta uma versão de como a ciência, e por consequência, a física, é construída, 

com suas influências sociais e culturais nas pesquisas dos filósofos e físicos. Essa 

percepção é facilitada exatamente pela simplicidade dos textos apresentados no 

trabalho e pelos pontos cruciais envolvendo a cultura ocidental da época. A 

discussão do melhor modelo planetário para o sistema solar ultrapassa a simples 

comprovação do certo ou errado, mas considera os aspectos sociais que naquele 

momento influenciavam cada pensamento.  

Conforme já comentado, a possível referência a 

lutar contra a visão da igreja é possivelmente exagerada em algumas discussões 

sobre a vida do filósofo. A reflexão a respeito dos modelos heliocêntrico e 

geocêntrico torna-se muito superficial sem uma contextualização da época e da vida 

de Galileu.  

É evidente, ao analisar essa obra, a interferência da sociedade e a forma 

como Galileu se viu influenciado por ela em sua publicação. E os motivos para a 

publicação de Sidereus nesse formato, como um relato ao Grão-duque da Toscana, 

também demonstram um interesse em uma evolução social por parte do filósofo.  

 

É importante o fato de Sidereus Nuncius ter sido peça capital na 
aproximação que Galileu vinha a desenvolver à corte do Grão Ducado da 
Toscana e à família Médice. As apuradas técnicas de ascensão social de 
gestão da sua carreira, de relação como os seus mecenas e o seu hábil 
sentido de cortesão tem recebido muita atenção nos últimos anos e é hoje 
claro que nenhuma descrição da carreira e feitos de Galileu pode prescindir 
do conhecimento desses elementos (LEITÃO, 2010, p. 26).  

 

Também é importante destacar que a adesão ao modelo heliocêntrico não 

aconteceu em um momento específico, mas demorou um tempo.  
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A adesão de Galileu às teses copernicianas parece ter sido um processo 
complicado, com hesitações, avanços e recuos. A 30 de maio de 1597, 
escrevia a Jacopo Manzoni dando aquelas que são as primeiras 
informações conhecidas acerca do seu copernicianismo e, poucas semanas 
depois, a 4 de agosto de 1597, numa bem conhecida carta a Kepler, 
declarava que havia aderido às ideias de Copérnico há já muitos anos. Os 
historiadores tem lido sempre essa afirmação com muita reserva, tanto mais 
que nessa mesma carta anunciava ter várias provas do copernicianismo, o 
que não era seguramente verdade. Nos anos seguintes, contudo, até 1610, 
pouco se pode discernir nos seus textos acerca deste assunto. Dois dos 
maiores especialistas de Galileu, os historiadores Stillman Drake e William 
Wallace, advogam que este teria suspendido ou abandonado as convicções 
copernicianas no período entre 1604 e 1610. Seriam as observações com o 
telescópio o fato crucial a tornar Galileu num defensor do copernicianismo, 
como aliás ele próprio reconhece num passo do seu Diálogo Sobre os Dois 
Máximos Sistemas de Mundo (LEITÃO, 2010, p. 24). 

 

Esse parágrafo de Leitão (2010) pode ser apresentado aos alunos como um 

argumento contrário à visão de que os fatos na física e na ciência em geral sejam 

feitos por insight ou por um momento de genialidade espontânea. Muitas das teorias 

apresentadas são reflexos de idas e vindas na evolução do pensamento científico e 

de estudos contínuos durante anos. 
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4 DIÁLOGOS SOBRE OS DOIS MÁXIMOS SISTEMAS DO MUNDO PTOLOMAICO 

E COPERNICANO 

 

4.1 Introdução 

 

Após uma discussão sobre a biografia de Galileu e a sua primeira obra, 

Sidereus Nuncius, analisa-se outra obra do filósofo, o Diálogo sobre os dois 

máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano (Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo).  

A apreciação dessa obra e sua utilização em sala de aula pode suscitar 

discussões relevantes acerca da relação entre ciência e religião, uma vez que sua 

publicação tem relação com a condenação de Galileu pela igreja na década de 

1630. A obra é considerada por alguns historiadores como uma das mais marcantes 

da revolução científica. Nela, Galileu, procurou mostrar seus pensamentos, 

deduções e evidências a respeito de vários aspectos da filosofia natural da época, 

como o movimento diurno e anual da Terra, composição de movimentos e fenômeno 

das marés, entre outros aspectos.  

Segundo Drake (1980), na biografia de Galileu Galilei, a forma de diálogo foi 

escolhida por razões diversas,  

[...] entre as quais o fato de que, durante o século XVI, essa forma tinha se 
tornado muito popular em livros destinados a educar o público. As 
conversas professor-aluno, que apareceram primeiro para esse fim, tinham 
a tendência para se tornarem catecismos aborrecidos, por isso o diálogo de 
Galileu introduzia, com efeito, dois especialistas que competiam pelo apoio 
de um terceiro participante, independente. Outra razão para escrever em 
forma de diálogo era que o autor podia afastar de um comprometimento 
com opiniões que podiam ser condenáveis. Um intérprete, principalmente, 
representava Gal

responsabilidade pessoal em certas coisas. (DRAKE, 1980, p.117)  

 

Os diálogos envolviam três personagens:  

 Salviati  Um estudioso e defensor da visão de mundo mais recente da 

época, apoiado por um olhar mais experimental e contestador da crença que 

imperava no período, fundamentada em princípios filosóficos, boas 

argumentações e lógica, sobrepondo-se a comprovações empíricas. 
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Procurava ilustrar aos outros dois interlocutores seus pensamentos por meio 

de demonstrações, como as prováveis evidências do modelo heliocêntrico, e 

era o responsável, não declarado na obra, de representar Galileu Galilei, em 

uma espécie de alter ego do filósofo natural italiano.  

 Simplício  Pensador que detinha uma visão mais próxima da filosofia natural 

vigente na época. Apoiava-se, muitas vezes, em dogmas defendidos pela 

igreja católica e contrapunha a visão de Salviati, sendo um defensor da 

imobilidade da Terra quanto à movimentação dos planetas no Sistema Solar.  

 Sagredo  Mediador das jornadas de debates; ouvia os dois lados, mas tinha 

uma visão mais próxima do pensamento de Salviati, concordando com este 

em praticamente todos os raciocínios após as explicações das visões 

divergentes. 

O Diálogo foi dividido em conversas durante quatro dias, chamadas de 

nas quais os interlocutores abordavam questões relativas à astronomia e 

à mecânica da época, como composição de movimentos. No primeiro dia, a 

discussão baseou-se, principalmente, na divisão aristotélica entre substâncias 

celestes e elementares e os seus movimentos associados. Em alguns momentos 

dessa jornada, foram discutidas características da superfície e iluminação variável 

entre montanhas e crateras da Lua, relatadas anteriormente por Galileu em Sidereus 

Nuncius.  

No segundo dia, discutiu-se a relatividade galileana, que era o principal 

argumento físico utilizado por Galileu para tentar provar o movimento de rotação 

diária da Terra. A tentativa de demonstrar que a Terra possuía seu movimento de 

rotação era fundamental para se justificar a existência do dia e da noite em um 

modelo heliocêntrico.  

O terceiro dia foi reservado para a discussão sobre o movimento anual da 

Terra em volta do Sol e certos fenômenos associados a esse movimento e à rotação 

diária da Terra. Dentre os argumentos expostos, estava a mudança cíclica de órbita 

de manchas solares durante o ano, também uma evidência, segundo Galileu, do 

modelo heliocêntrico. Galileu não citou e praticamente ignorou qualquer referência 

às obras de Kepler e Brahe.  
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Segundo Drake, o fato de Galileu não ter citado Kepler ou suas órbitas 

elípticas talvez estivesse associado ao decreto papal de 161619 e ao Concílio de 

Trento, que não autorizava tratar sobre esses movimentos  a não ser 

hipoteticamente , e o fato Kepler ser um protestante alemão, cujos livros estavam 

no Index20 dos Livros Proibidos. (DRAKE, 1980)  

No quarto dia da obra, Galileu tratou das marés. Segundo ele, o movimento 

periódico das marés só teria explicação plausível considerando-se um universo com 

a Terra não fixa. Apesar de ser incorreta atualmente, é importante ressaltar que uma 

teoria razoavelmente correta só se desenvolveu começo do século XVIII21.  

 

4.2 O fenômeno das marés 

  

Logo no início da quarta jornada, Galileu já expôs sua estimada relevância ao 

segundo trecho seguinte.  

 

                                            
19 Em 1616, Galileu foi acusado de defender o sistema heliocêntrico, sendo contrário à tradição da 
igreja que, durante séculos, afirmava que a interpretação da bíblica colocava a Terra como centro do 
universo. No Concílio de Trento (1545-1563), foi decretado que os católicos não deveriam admitir 
interpretações da bíblia contrárias às da igreja. Assim, em 1616, os livros de Nicolau Copérnico foram 
inclusos no índice de livros proibidos e Galileu foi ordenado pelo cardeal Belarmino a não manter, 
ensinar ou defender a doutrina condenada de forma nenhuma, seja oralmente ou por escrito. Não se 
sabe se essa ordem foi efetivamente proferida a Galileu, mas o fato é que ele a cumpriu naquele 
momento.  
20 Index Librorum Prohibitorum (Índice dos Livros Proibidos) foi uma lista de publicações proibidas 
pela igreja católica. Obras eram inclusas na lista caso contivessem teorias não apoiadas pela igreja 
católica. A primeira versão do Index foi promulgada pelo papa Paulo IV (1476-1559), em 1559, e uma 
versão revista deste foi autorizada pelo Concílio de Trento. A última edição do índice foi publicada em 
1948 e o Index só foi abolido pela igreja católica em 1966, pelo papa Paulo VI (1897-1978). Nessa 
lista estavam livros que iam contra os dogmas da igreja e que continham conteúdo tido como 
impróprio.  
21 Hoje, a explicação dada ao fenômeno das marés baseia-se no princípio das Forças Gravitacionais, 
propostas por Isaac Newton (1643-1727), em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural 
(Philosophiae naturalis principia mathematica), publicada pela primeira vez em 1687, cerca de 55 
anos após Diálogos. Segundo a interpretação aceita atualmente, as forças atuantes sobre as marés 
são produzidas devido à Terra ser um corpo extenso e os campos gravitacionais produzidos tanto 
pelo Sol como pela Lua não atuarem de forma homogênea em todos os pontos da Terra, por causa 
da variação de distância desses pontos em relação aos corpos celestes citados. Dessa forma, as 
massas de água mais próximas do Sol ou da Lua sofrem maiores acelerações que as massas de 
água mais afastadas desses astros, resultando em marés altas (quando mais próximas) e marés 
baixas (quando mais afastadas).  
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Sagredo  Não sei se vosso retorno às habituais discussões foi mais 
demorado que de costume, ou se o desejo de escutar os pensamentos do 
Sr. Salviati acerca da matéria tão interessante tenha feito que assim me 
parecesse. Fiquei, por uma longa hora à janela, esperando a cada momento 
ver aparecer a gôndola que enviei para trazer-vos.  
Salviati  Creio que, em verdade, o tempo foi prolongado por vossa 
imaginação, mais que por nossa demora; e para não prolongá-la mais, será 
oportuno, sem interpor outras palavras, que venhamos ao fato e mostremos 
como a n
ou por brincadeira e quase por zombar de nossas elocubrações) tem, digo, 
permitido que os movimentos há muito tempo atribuídos à Terra, por outras 
razões e sem querer da conta do fluxo e refluxo do mar, encontrem-se 
agora servir tão adequadamente de causa para este último fenômeno e que 
reciprocamente esses mesmos fluxo e refluxo compareçam para confirmar a 
mobilidade terrestre: cujos indícios até agora foram tomados das aparências 
celestes, sendo que das coisas que acontecem na Terra nenhuma era 
capaz de estabelecer mais esta que aquela opinião, como longamente já 
examinamos, ao mostrar que todos os fenômenos terrenos, pelos quais se 
mantêm comumente a estabilidade da Terra e a mobilidade do Sol e do 
firmamento, devem aparecer nos feitos sob as mesmas aparências, quando 
se supõe a mobilidade da Terra e a estabilidade daqueles. Somente o 
elemento da água, por ser vastíssimo e não estar unido e ligado ao globo 
terrestre, como são todas as suas outras partes sólidas, mas que, por sua 
fluidez, fica em parte sui juris e livre, permanece, entre outras coisas 
sublunares, como a única na qual podemos reconhecer algum vestígio e 
indício do que faz a Terra quanto ao movimento e ao repouso(...) 
(MARICONDA, 2011, p. 493). 

 

Segundo Mariconda (2011, p. 789), a confiança de Galileu na teoria das 

marés como evidência do modelo heliocêntrico foi tanta que, antes da publicação, o 

título da obra era Diálogo do fluxo e refluxo do mar marés 

retoma a carta escrita em 8 de janeiro de 1616 ao cardeal Alessandro Orsini (1592-

1626), um amigo do Colégio dos Cardeais, como parte da estratégia de superar a 

oposição da igreja à teoria copernicana. A tática foi infrutífera e o papa Paulo V 

(1550-1621) acabou sugerindo que o cardeal intercedesse junto a Galileu para 

desistir dessa proposição, a fim de que a inquisição não fosse contra o filósofo.   

Por meio de explicações de Simplício sobre teorias do fenômeno das marés, 

Galileu mostra-se cético com relação a outras teorias que buscavam explicar tal 

fenômeno e acaba por refutar a possibilidade da interação entre a água dos mares e 

a Lua. 

Simplício  Esses fenômenos, Sr. Salviati, não começaram agora; são 
antiquíssimos e foram observados por uma infinidade de pessoas, e muitos 
se esforçaram para dar-lhes uma ou outra razão; e não está a muitas milhas 
distantes daqui um grande peripatético, que apresenta uma causa extraída 
de um certo texto de Aristóteles, que não foi convenientemente considerado 
pelos seus intérpretes; desse texto ele obtém que a verdadeira causa 
desses movimentos não se origina de outra coisa que das diferentes 
profundidades dos mares: porque as águas das profundidades maiores, 
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sendo mais abundantes, e por isso mais pesadas, expulsam as águas de 
profundidades menores que, depois de elevadas, querem descer; e deste 
combate contínuo deriva o fluxo e o refluxo. Os que atribuem isso à Lua são 
muitos, dizendo que ela tem um domínio particular sobre a água: e certo 
prelado22 publicou recentemente um pequeno tratado, onde diz que a Lua, 
vagando pelo céu, atrai e eleva em sua direção um cúmulo de água, que a 
segue continuamente, de modo que o mar alto está sempre naquela parte 
que subjaz à Lua; e como a subida das águas continua mesmo quando a 
Lua está abaixo do horizonte, ele diz que para salvar tal efeito não se pode 
dizer outra coisa a não ser que a Lua não apenas retém em si naturalmente 
essa faculdade, mas, neste caso, tem a potência de conferi-la àquele signo 
do zodíaco que lhe é oposto. Outros, como acredito que saibas, dizem 
também que a Lua tem a potência, com seu calor temperado, de rarefazer a 
água, a qual, rarefeita, eleva-se. Nem faltou tampouco quem... 
 
Sagredo  Por favor, Sr. Simplício, não é preciso que vos remetais mais a 
essas posições, porque não me parece que valha a pena consumir o tempo 
referindo-as, e muito menos gastar palavras para refutá-las; e se vós 
prestais assentimento a alguma dessas ou a semelhantes futilidades, estais 
sendo injusto com vosso próprio juízo, que sabemos ser muito ajustado 
(MARICONDA, 2011, p. 496) 

 

O prelado citado por Simplício, segundo Mariconda (2011), tratava-se de 

Marcantonio de Dominis (1566-1624), autor de As Sentenças de Euripus sobre o 

fluxo e refluxo do mar (Euripus sive sententia de fluxu et refluxu maris). Dominis teve 

suas obras colocadas no Index pela inquisição e, mesmo morrendo em 08 de 

setembro de 1624, teve a sua condenação como herético e reincidente após a sua 

morte. Teve seu corpo exumado e foi queimado juntamente com seus escritos 

(MARICONDA, 2011).   

Diálogo compreendeu análises e citações de trabalhos, no período de 1610 a 

1632, feitas por Galileu, que realizou com o livro uma campanha a favor do 

copernicianismo e da liberdade de pensamento, contrariando exatamente o texto de 

1616 da inquisição que proibia o De revolutionibus, de Copérnico, de ser estudado e 

discutido. Galileu tentou justificar sua opção pelo modelo heliocêntrico discutindo 

aspectos aceitos na época acerca da cosmologia, confrontando os prováveis 

movimentos de rotação e translação da Terra e, ao final, estudando o efeito das 

marés como prováveis evidências do duplo movimento terrestre (translação e 

rotação).  

                                            
22 Prelado é a autoridade eclesiástica que, na igreja católica, tem o encargo de governar ou dirigir 
uma prelatura ou prelazia. Um exemplo de prelado é o bispo diocesano, cuja prelatura é a sua própria 
diocese.  
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Nas próximas subseções, são abordadas maneiras de se levar à sala de aula 

alguns aspectos dessa obra de Galileu e, ao final, analisam-se aspectos importantes 

acerca da condenação do filósofo, em 163323. 

 

4.3 As suposições de Galileu acerca dos movimentos dos planetas 

  

Durante a terceira jornada, Salviati e Sagredo discutiram o movimento dos 

planetas e das luas de Júpiter, a fim de explorar evidências do modelo heliocêntrico 

em detrimento do Modelo geocêntrico. Em um desses parágrafos, Simplício 

questionou a razão pela qual Salviati referiu-se c

Júpiter24.  

Sagredo  Qual é a razão pela qual chamais luas os quatro planetas de 
Júpiter? 
  
Salviati  Porque assim elas se apresentariam a quem, estando em Júpiter, 
as olhasse. Porque elas são por si mesmas tenebrosas, e recebem a luz do 
Sol, o que é evidente por ficarem eclipsadas ao entrar no cone da sombra 
de Júpiter; e como delas é iluminado somente o hemisfério que está voltado 
para o Sol, para nós, que estamos afastados de seus orbes e mais 
próximos do Sol, mostram-se sempre todas luminosas; mas, para quem 
estivesse em Júpiter, mostrar-se-iam todas iluminadas quando estivessem 
nas partes superiores de seus círculos, mas nas partes inferiores, ou seja, 
entre Júpiter e o Sol, de Júpiter ver-se-iam falcadas; e, em suma, fariam 
para os jupiterianos as mesmas mudanças de figura que faz a Lua para nós 
terrestres. Vedes agora como se harmonizam admiravelmente com o 
sistema copernicano estas três primeiras cordas, que a princípio pareciam 
tão dissonantes. Disto, poderá, entretanto, ver o Sr. Simplício com quanta 
probabilidade pode concluir-se que não é a Terra, mas o Sol, que está no 
centro das revoluções dos planetas: e posto que a Terra está colocada 
entre os corpos do mundo que se movem indubitavelmente em torno do Sol, 
a saber, acima de Mercúrio e Vênus, e abaixo de Saturno, Júpiter e Marte, 
como não será do mesmo modo probabilíssimo e talvez necessário admitir 
que também ela gira em torno do Sol? (MARICONDA, 2011 p. 422). 

 

Em seguida, Salviati comentou sobre uma causa provável do movimento 

retrógrado dos planetas no céu, colocando como referencial fixo no centro do 

universo o Sol, e não a Terra. 

                                            
23 Para mais informações sobre Diálogo, recomenda-se o vídeo DIÁLOGO SOBRE OS DOIS 
MÁXIMOS SISTEMAS DE MUNDO (2013).  
24 Vale lembrar que Galileu, em Sidereus Nuncius, ao observar essas luas, utilizou tanto o termo 

quanto   
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Sagredo  Desejaria entender melhor como funcionam no sistema 
copernicano essas paradas, regressos e avanças, que sempre me 
pareceram grandes improbabilidades.  

 
Salviati  Vós, Sr. Sagredo, vereis que procedem de tal modo, que esta 
única conjectura deveria ser suficiente, para quem não fosse teimoso e 
indisciplinado, para fazê-lo prestar assentimento a todo o resto de tal 
doutrina. Digo-vos, portanto, que, sem nada mudar no movimento de 
Saturno de 30 anos, no de Júpiter de 12 anos, no de Marte de 2 anos, no de 
Vênus de 9 meses, e naquele de Mercúrio de 80 dias aproximadamente, é 
somente o movimento anual da Terra entre Marte e Vênus que causa as 
desigualdades aparentes nos movimentos de todas as cinco estrelas 
designadas; e para uma fácil e plena compreensão de tudo isso, traçarei 
uma figura. Para tanto, suponhamos que o Sol esteja colocado no centro O, 
em torno do qual traçaremos o orbe descrito pela Terra com o movimento 
anual BGM, e o círculo descrito, por exemplo, por Júpiter em torno do Sol 
em 12 anos, seja bgm, e na esfera estrelar tomemos o círculo do zodíaco 
yus; além disso, no orbe anual da Terra, tomaremos alguns arcos BC, CD, 
DE, EF, FG, GH, HI, IK, KL e LM, e, no círculo de Júpiter, marcaremos 
outros arcos passados no mesmos tempos nos quais a Terra passa os 
seus, que sejam bc, cd, de, ef, fg, gh, hi, ik, kl, lm, que serão 
proporcionalmente menores que aqueles que marcamos no orbe da Terra, 
pois que o movimento de Júpiter sob o zodíaco é mais lento que o 
movimento anual. Supondo agora que, quanto a Terra está em B, Júpiter 
esteja em b, aparecer-nos-á no zodíaco estar em p, sob a linha reta Bbp. 
Supondo agora que a Terra se mova de B até C, e Júpiter no mesmo tempo 
de b até c, Júpiter aparecerá no zodíaco em q, tendo-se movido 
progressivamente segundo a ordem dos símbolos p e q. (...) (MARICONDA, 
2011, p. 424). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13  Ilustração referente à explicação de Galileu sobre o movimento retrógrado dos planetas 
Fonte: MARICONDA, 2011, p. 425. 
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Segundo Mariconda (2011), Salviati, em sua fala, não justificou, nem 

tampouco quis evidenciar como mais plausível o modelo heliocêntrico e sua 

explicação, com base no modelo proposto por Copérnico, consegue dar 

fundamentação ao movimento retrógrado e à parada dos planetas em relação ao 

movimento das outras estrelas fixas, o que o modelo ptolomaico não conseguia 

 

(MARICONDA, 2011, p. 753).  

Esse é um fato que o professor pode levar à discussão, pois, conforme crença 

de alguns, a condenação de Galileu foi baseada na demonstração do modelo 

heliocêntrico em detrimento ao modelo geocêntrico e o filósofo mostrou, em vários 

momentos na obra, que o intuito real era abrir a discussão a respeito dos dois 

modelos ao mundo científico, com uma visão mais livre de pensamento e não fixa 

aos princípios e dogmas da igreja católica.  

Para essa etapa, são sugeridas algumas atividades com o intuito de se 

discutir a importância dessa obra no mundo científico e a revelação do pensamento 

de Galileu ao escrevê-la.  

 1ª PROPOSTA: O professor pode fazer usar a introdução de Diálogo, 

supracitada no início desse capítulo, discutindo as concepções existentes na 

época acerca dos modelos planetários e o pensamento científico vigente e 

ainda os aspectos importantes que Galileu queria atingir ou confrontar no 

período. Essa análise auxilia a concatenar os fatos históricos com os 

aspectos que causaram a condenação de Galileu logo após a publicação da 

obra. O trabalho pode ser facilitado com a exibição do vídeo Diálogo sobre os 

dois máximos sistemas de mundo (2013). 

 2º PROPOSTA: É possível trabalhar os textos originais das discussões 

aludidas entre Salviati, Simplício e Sagredo sobre o fenômeno das marés e, 

assim, o professor pode confrontar as ideias apresentadas pelos personagens 

com as teorias atuais acerca desse fenômeno. Deve-se explicitar que os 

conceitos expostos por Galileu não foram convincentes para explicar as 

marés, mas também não se conheciam as leis da gravitação universal, 

propostas por Newton apenas em 1687. 
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 3ª PROPOSTA: Pode ser analisado o recorte da obra referente ao movimento 

dos planetas, iniciando pelo movimento das luas de Júpiter e comparando-se 

a evolução e a apresentação das ideias expostas em Sidereus e as 

concepções colocadas em Diálogo. É interessante o professor suscitar essa 

reflexão tendo em vista o tempo entre as duas publicações (1610 e 1632) e 

mostrar que o trabalho do filósofo demorou para ser construído.  

 4ª PROPOSTA: Pode-se indicar aos alunos o texto e a ilustração sobre o 

movimento dos planetas, ressaltando-se que a explicação dada por Galileu 

era simples e bem formulada na época, usando conceitos sobre propagação 

retilínea da luz, um dos princípios da óptica geométrica. O professor pode 

também trabalhar o texto com a intenção de apresentar essa teoria como uma 

suposta evidência de uma Terra em movimento ao redor do Sol, de acordo 

com as concepções de Galileu na época.  

 



98 

 

5 OUTROS TEXTOS 

 

Nessa seção, apresentam-se algumas das publicações e ideias de Galileu a 

respeito das fases de Vênus.  Para essa análise, é preciso abordar aspectos 

sucedidos entre a publicação de Sidereus Nuncius e o Diálogo sobre os dois 

máximos sistemas do mundo. 

 

5.1 As hipóteses de Galileu sobre as fases de Vênus 

 

Em 1623, Galileu publicou o livro Il Saggiatore (O Ensaiador), obra em que 

divulgou um desenho, feito por ele mesmo, de Saturno (parte superior) e das fases 

de Vênus (parte inferior), conforme figura 14.  

 

 
 

Figura 14 - Ilustração de Galileu que indica a visualização dos anéis de Saturno e das fases de Vênus 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fases_de_Venus_-_Galileo_Galilei.png, acesso em 
jul/2017. 
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Baseando-se nessas observações, Galileu escreveu uma carta para o 

embaixador da Toscana em Praga, Giuliano de Médice, em 1º de janeiro de 1611, 

afirmando que os planetas não emitem luz e refletem a luz do Sol, além de propor a 

constatação de que Vênus possuía fases, um argumento relevante em favor do 

sistema heliocêntrico, já que Vênus não poderia estar sempre entre a Terra e o Sol, 

como propunha o modelo ptolomaico.  

No Diálogo, Galileu retomou a discussão sobre as fases de Vênus, bem como 

sobre as de outros planetas observados por ele, apoiando-se no modelo de 

Copérnico:  

Simplício  Quando pudéssemos apoiar-nos sobre este único pressuposto, 
e estivéssemos certos de não poder encontrar alguma outra coisa que nos 
perturbasse, eu diria que é muito mais razoável dizer que o continente e as 
partes contidas movem-se todos em torno de um centro comum, que dizer 
que se movem em torno de centros diferentes.  

 
Salviati  Ora, quando seja verdade que o centro do mundo é o mesmo que 
aquele em torno do qual se movem os orbes dos corpos do mundo, ou seja, 
os planetas, então não é certamente a Terra, mas antes o Sol, que se 
encontra colocado no centro do mundo: e de modo que, quanto a esta 
primeira apreensão simples e geral, o lugar do meio é do Sol, e a Terra 
encontra-se tão afastada do centro, quanto do mesmo Sol.  

 
Simplício  Mas a partir do que concluís que não é a Terra, mas o Sol que 
está no centro das revoluções dos planetas?  

 
Salviati  Conclui-se a partir de observações evidentíssimas, e por isso 
mesmo necessariamente concludentes; das quais as mais palpáveis, para 
excluir a Terra desse centro e colocar nele o Sol, são o encontrarem-se 
todos os planetas ora mais próximos e ora mais afastados da Terra, com 
diferenças tão grandes, que, por exemplo, Vênus, quando afastadíssima, 
encontra-se seis vezes mais distante de nós que quando está mais próxima, 
e Marte eleva-se quase oito vezes mais numa posição que em outra. Vede, 
portanto, se Aristóteles se enganou pouco ao acreditar que eles estivessem 
sempre igualmente distantes de nós.  

 
Simplício  Mas quais são os indícios de que eles se movem em torno do 
Sol?  

 
Salviati  Isso se conclui, para os três planetas superiores, Marte, Júpiter e 
Saturno, a partir de eles se encontrarem sempre muito próximos à Terra 
quando estão em oposição ao Sol, e muito distantes quando estão em 
conjunção; e esta aproximação e afastamento têm tanta importância que, 
quando Marte está próximo, vê-se 60 vezes maior que quando está 
afastadíssimo. De Vênus e de Mercúrio, tem-se certeza de que giram em 
torno do Sol, porque nunca se afastam muito dele e porque os vemos ora 
acima, ora abaixo, como se conclui necessariamente da mudança de figura 
(fase) de Vênus. Quanto à Lua, é verdade que ela não de modo algum 
separa-se da Terra, pelas razões que apresentaremos mais distintamente a 
seguir (MARICONDA, 2011, p. 404). 
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É interessante notar que as explicações de Salviati excluíram a Terra, o que 

poderia levar à conclusão de que cinco planetas conhecidos na época (Mercúrio, 

Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) girariam em torno do Sol. Desse modo, não se 

excetuou o sistema proposto por Tycho Brahe, que aceitava o heliocentrismo para 

os cinco planetas, mas com o Sol girando em torno de uma Terra imóvel 

(MARICONDA, 2011).  

Também convém ressaltar que Galileu referiu-se a Aristóteles porque este foi 

o primeiro a ter adotado o modelo homocêntrico de Eudoxo (408-355 aC)25, 

considerando que o mundo celeste estava composto por 55 esferas concêntricas à 

Terra, no centro do universo. Segundo essa visão, os planetas sempre estavam à 

mesma distância da Terra. A modificação do brilho dos planetas observados, 

destacando-se Vênus, evidenciava essa variação na distância deste planeta em 

relação à Terra. Essa passagem mostra Salviati e, por consequência, Galileu, 

criticando a posição de Aristóteles, segundo a qual a Terra estaria no centro do 

mundo (MARICONDA, 2011).   

Para um trabalho do professor em sala de aula, sugere-se o seguinte:  

 PROPOSTA: Deve-se mostrar a figura 12 aos alunos e apresentar o recorte 

do texto de Diálogo e, com isso, evidenciar as crenças de Galileu na 

aceitação do modelo heliocêntrico, com base nos argumentos expostos pelo 

filósofo. O professor pode destacar que existiram outros modelos planetários 

propostos por filósofos anteriores, como o modelo em que a Terra era centro 

do universo e os planetas orbitavam em torno do Sol, que, por sua vez, girava 

em torno da Terra (modelo homocêntrico de Eudoxo). Ainda é possível 

demonstrar como seriam as quatro fases de Vênus, com um referencial 

heliocêntrico, destacando que seria incompatível existir um planeta Vênus 

totalmente iluminado a partir de um referencial geocêntrico.  

 

 

 

                                            
25 Para saber mais sobre essa questão, propõe-se a consulta a FRANCO (2017).   
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5.2 A condenação de Galileu Galilei 

 

A história da condenação de Galileu pela igreja católica e a colocação de 

suas obras na lista de proibição da inquisição suscitam algumas lendas e, talvez, 

uma visão exagerada dos acontecimentos.  

Pode ser comum para determinados alunos já ter ouvido falar do filósofo e de 

sua história e a ideia de que Galileu foi um herói da ciência contra a vilã igreja e 

todas as suas crenças equivocadas na época. Para alguns não muito informados, a 

condenação pode induzir à ideia de Galileu como um presidiário em um calabouço 

frio e úmido.  

Também desse mesmo fato histórico vem a célebre frase, supostamente dita 

por Galileu no momento de sua abjuração. O mito de que Galileu levantou-se de sua 

posição de joelhos e murmurou Eppur si muove (e no entanto, ela se move), 

referindo-se à Terra, existe, mas não passa de um exagero, uma vez que ele teria 

sido condenado se tivesse proferido tal exclamação.  

O texto desse capítulo pode ser extraído pelo professor e levado à sala de 

aula para que mitos históricos não causem distorções em torno da evolução da 

história da ciência. O professor deve atentar-se aos fatos que realmente ocorreram 

sem a criação ou proliferação de falsas verdades, mesmo que estas tornem o 

 

Para iniciar a discussão a respeito da condenação, é importante saber como a 

igreja c

XVII, mais precisamente em 1632.   

A palavra heresia era na verdade usada pela Inquisição para significar duas 
coisas diferentes: uma era a negação pura das verdades doutrinárias, como 
quando os luteranos consideraram a Eucaristia uma refeição simbólica na 
qual o corpo e o sangue de Jesus não estavam literalmente presentes; outra 
era a transgressão dos comandos ou determinações da Igreja (NAESS, 
2015, p. 200).  

 

Tendo em vista essa definição, quanto ao Diálogo e às partes componentes 

da obra de Galileu, é importante ressaltar que os personagens debatiam métodos 

relativos às astronomias antiga e moderna para a época.  
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No primeiro dia no Diálogo, a discussão abrangia a divisão aristotélica entre 

substâncias celestes e elementares e os seus movimentos. Segundo Drake (1978), 

do ponto de vista lógico, Aristóteles era acusado de, muitas vezes, ter afirmado 

aquilo que não foi provado e de ter feito suposições desconhecidas e injustificadas. 

O segundo dia foi marcado pelas conversas destinadas a mostrar que 

nenhum argumento contra a rotação diária da Terra era definitivo. Nesse dia, os 

personagens discutiam sobre a relatividade do movimento, fato que Galileu 

considerava essencial para justificar a aceitação do modelo heliocêntrico como mais 

eficiente.  

No terceiro dia, os personagens conversavam sobre o movimento anual da 

Terra em volta do Sol e fenômenos que envolviam seu movimento de translação e 

de rotação. Apareceu nessas conversas a questão da mudança cíclica das órbitas 

de manchas solares durante o ano.  

O objetivo na publicação de Diálogo era quebrar a resistência aos 

movimentos da Terra para, assim, poder utilizá-los na explicação das marés. Galileu 

estava impedido, desde 1616, de tratar desses movimentos a não ser 

hipoteticamente. Desse modo, ele só poderia mostrar a invalidade dos argumentos 

que tentavam justificar a imobilidade da Terra (DRAKE, 1980).  

Já no quarto dia, as marés foram abordadas pelo filósofo. Segundo ele, seria 

impossível explicar esses movimentos dos mares num referencial com a Terra fixa. 

Embora a explicação exposta na obra seja inadequada para a ciência atual, Galileu 

procurou situar a discussão dos modelos planetários como um fenômeno vulgar e 

bem conhecido, o qual precisaria de uma visão mais moderna para a física vigente 

na época. 

A partir desse breve resumo da obra de Galileu, é possível analisar sua 

condenação e suas causas.  

Em 1632, chegaram à Roma, para serem impressos, os primeiros exemplares 

do Diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo. O papa Urbano VIII (1568-

1644) não leu a obra de imediato, mas a encaminhou para que fosse avaliada por 

pessoas de sua confiança.  

Um dos avaliadores foi um admirador das obras de Galileu, o filósofo 

Tommaso Campanella (1568-1639), que ficou impressionado com a obra, mesmo 
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não satisfeito com as explicações referente às marés, e de acordo com ele, o livro 

não seria aprovado por Apelles, que era o apelido do padre Cristovão Scheiner 

(1573-1650), jesuíta alemão. Este também havia utilizado o telescópio para a 

observação de fenômenos astronômicos e tivera uma divergência com Galileu sobre 

as causas das manchas solares, afirmando que estas eram causadas por planetas 

que passavam entre a Terra e o Sol em seus movimentos de rotação em torno da 

Terra, contrariamente à visão de Galileu, segundo o qual essas manchas eram 

provenientes do próprio Sol e só se movimentavam sob o ponto de vista terrestre 

devido ao movimento da Terra em torno do Sol imóvel (NAESS, 2015).  

Scheiner, assim como outros opositores da visão de Galileu, ao ler a obra, 

levou-a diretamente ao papa Urbano VIII, alegando haver indícios de conter 

informações consideradas hereges em seu conteúdo.  

Em 1632, a Inquisição, então, mandou suspender todas as vendas da obra, já 

anteriormente autorizada, e deu ordem para Galileu apresentar-se ao julgamento. 

Galileu, nesse período, já estava com 70 anos e, mesmo com saúde precária, teve 

de se locomover até Roma.  

Foi mostrado a Urbano VIII um memorando, não assinado, de 1616, e neste 

Galileu era proibido de discutir as ideias de Copérnico. De acordo com esse 

memorando, Galileu evidentemente havia descumprido uma ordem de Roma e, 

assim, foi considerado herege.  

Durante o julgamento, Galileu foi interrogado sobre o conteúdo do 

memorando. No dia do julgamento, apenas ele ainda permanecia vivo entre as 

pessoas presentes no dia da escritura do memorando. E, segundo Drake, Galileu 

afirmou:  

No mês de Fevereiro de 1616, o cardeal Bellarmine disse-me que, como a 
opinião de Copérnico contrariava absolutamente a Sagrada Escritura, não 
podia ser sustentada ou defendida, mas que podia tomar hipoteticamente 
ou usá-la. Em conformidade com isto, tenha uma declaração do mesmo 
cardeal Bellarmine, feita no mês de maio, a 26, em 1616 [...] e dessa 
declaração apresento uma cópia. [...] O original dessa declaração tenho-o 
comigo em Roma e está totalmente escrito pela mão do cardeal Bellarmine.  
(DRAKE, 1980, p. 123) 

 

De acordo com o promotor, 
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o tal documento assinado por Bellarmine. Conforme Drake (1980), não havia 

documento assinado que justificasse a acusação da Inquisição.  

Pela acusação, Galileu foi julgado por heresia, o que evidentemente não 

estava fundamentado na documentação. Não havia questionamentos científicos no 

julgamento, entretanto a absolvição de Galileu poderia causar um prejuízo à 

reputação e à autoridade da Inquisição. Desse modo, Galileu deveria admitir 

qualquer crime e apresentar defesa, com a promessa de clemência por parte da 

Inquisição e então admitiu por escrito a releitura da obra e a percepção de pontos 

em que se havia excedido.  

Não se esperava, porém, uma condenação de prisão perpétua, e sim uma 

pena mais leve. E a sua sentença foi comutada em custódia feita pelo seu amigo 

arcebispo Asciano Piccolomini (1560-1671), em Florença.   

Galileu foi obrigado a abjurar, pois se não o fizesse, poderia ser levado à 

forca ou à fogueira. Caso fosse considerado herege novamente no futuro, não teria 

uma outra chance. Assim, a Inquisição conseguiu calar Galileu, mesmo com outra 

obra escrita pelo filósofo mais à frente, com um posicionamento bem distante das 

discussões que poderiam lhe trazer problemas, o Discorsi e Dimostrazioni 

Matematiche intorno a due nuove scienze attenenti ala Mecanica (Diálogo Sobre 

Duas Novas Ciências), em 1638.  

O julgamento contra Galileu não foi só relativamente brando, mas, no 
sentido estritamente legal, totalmente irrepreensível. Ele passara sim por 
cima dos decretos de 1616, como quer que fossem interpretados, porque de 
fato apresentara em seu Diálogo os ensinamentos de Copérnico como 
esmagadoramente prováveis. Não importa como ele próprio tenha 
apresentado o caso, não era preciso mais do que alfabetização comum para 
ver isso (NAESS, 2015, p. 123).  

 

Atualmente, acredita-se em que a sua impaciência e seu estilo provocativo 

fizeram com que ele tivesse muitos inimigos os quais conseguiram convencer o 

papa Urbano VIII de sua culpa.  

O julgamento de Galileu serviu para a Inquisição expor como exemplo a 

proibição da disseminação das ideias de Copérnico por toda a Europa, pois essa 

instrução foi copiada e levada a todos os inquisidores locais para que estes o 

tornassem de conhecimento público.  
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Para aplicação aos alunos em sala de aula, indicam-se as seguintes 

propostas:  

 1ª PROPOSTA: O professor pode promover um debate com os alunos 

usando o texto supracitado a respeito da condenação de Galileu. Após a 

leitura, a sala pode ser dividida em dois grupos, sendo um deles responsável 

pela acusação de Galileu com base nos estudos efetuados, e o outro 

encarregado dos argumentos que possam inocentar Galileu. O professor 

deve participar como mediador, ajudando a apresentar os fatos elencados 

pelos grupos, bem como identificando possíveis falhas em suas 

argumentações.  

 2º PROPOSTA: É possível analisar o texto de abjuração de Galileu, 

mostrando os aspectos da redenção do filósofo. O professor deve explicar 

que o termo abjurar  significa renunciar à crença que antes se tinha . É 

interessante demonstrar ou discutir com a turma a suposta fala de Galileu 

(Eppur si muove...), evidenciando tratar-se de uma distorção histórica a 

respeito daquela ocasião. Pode ser feito um debate a fim de que todos 

possam refletir por que não teria sido realmente plausível essa frase de 

Galileu em tal momento. 
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6 OUTRAS DE ATIVIDADES  

 

Para auxiliar o trabalho em sala de aula, indicam-se algumas atividades a 

serem usadas durante a aplicação desse produto. Todas elas estão diretamente 

ligadas aos conteúdos explanados nesse trabalho, com as fontes primárias e 

perguntas relativas a conteúdos do ensino de física. O professor tem a liberdade de 

utilizá-las parcial ou totalmente, de acordo com a forma que deseja elaborar suas 

aulas. 

 

6.1 Atividade I  Evidência de água na Lua 

 

Na obra Sidereus Nuncius, Galileu fez suposições a respeito da existência de 

água na superfície lunar, conforme suas observações realizadas por meio de um 

telescópio.  

O trecho abaixo relata a opinião de Galileu a respeito do assunto:  

No que respeita às manchas grandes da Lua, não se veem tão 
interrompidas e cobertas de depressões e protuberâncias, aparecendo mais 
regulares e uniformes, emergindo apenas nelas, aqui e ali, pequenas zonas 
brilhantes. Deste modo, se alguém quiser ressuscitar a antiga opinião 
pitagórica segundo a qual a Lua seria uma outra Terra, a parte mais 
brilhante seria mais apta a representar a superfície terrestre e a sua parte 
mais obscura a superfície aquosa. Quanto a mim, nunca duvidei de que, se 
o globo terrestre, banhado pelos raios solares, fosse visto de longe, a 
superfície de terra firma se ofereceria mais clara ao olhar e a parte de água 
mais escura. Além disso, na Lua, vê-se que as grandes manchas são mais 
cavadas do que as zonas mais claras, pois tanto na fase crescente como na 
fase minguante, vê-se sempre surgir no limite da luz e das trevas, aqui e ali, 
em torno das próprias manchas grandes, os bordos da parte mais clara, 
como tivemos o cuidado de mostrar nas figuras. E os contornos das ditas 
manchas não são somente mais cavados, mas também mais uniformes e 
não entrecortados por rugas ou asperezas. A parte mais iluminada, além 
disso, eleva-se muito perto das manchas, a tal ponto de que antes da 
primeira quadratura, como nas vizinhanças da segunda, enormes 
protuberâncias se elevam acentuadamente, perto de uma certa mancha 
ocupando a região superior, isto é, boreal da Lua, tanto acima como abaixo 
dela, como os desenhos aqui juntos mostram (LEITÃO, 2010, p. 159). 

 

Os desenhos a que Galileu refere-se estão na figura 9. Analisando o trecho 

destacado no texto anterior de Leitão (2010) com uma imagem obtida da superfície 

terrestre (figura 15), podem ser feitas algumas reflexões como as elencadas a 

seguir.  
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Figura 15  Imagem da Terra vista do espaço 
Fonte: http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=2025890, acesso em jul/2017. 

 

1) Usando os princípios de reflexão e absorção da luz, quais seriam as regiões em 

que há maior reflexão da luz solar e em quais haveria menor reflexão?  

 

2) Mesmo sem conhecer o fenômeno de absorção de raios luminosos e as leis de 

reflexão por completo, Galileu faz uso de pensamento semelhante ao atual para 

supor a existência de água na Lua. Em quais regiões, na ilustração feita por ele da 

superfície lunar, o filósofo supôs a existência de água?  

 

3) Por qual motivo a suposta existência de água contrariava o pensamento 

aristotélico sobre os corpos celestes?  

 

6.2 Atividade II  As luas de Júpiter 

 

Galileu avistou pela primeira vez corpos que apareciam de maneira diferente 

das outras estrelas, tomando como referencial o planeta Júpiter. Os relatos dessas 
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observações aparecem na obra Sidereus Nuncius, com datas de observações 

iniciadas no dia 07 de janeiro de 1610.  

Segue o relato da primeira referência feita pelo filósofo a respeito dessas 

observações:  

Assim, então, no sétimo dia de Janeiro do presente ano de 1610, na 
primeira hora da noite, quando eu examinava os astros do céu através da 
luneta, Júpiter mostrou-se, e, como me tinha munido de um instrumento 
excelente, vi (o que não tinha acontecido antes devido à fraqueza do outro 
instrumento) que três pequenas estrelas estavam perto dele  pequenas, 
mas muito brilhantes. Embora achasse que eram do número das estrelas 
fixas, apesar de tudo intrigaram-me, pois pareciam estar dispostas 
exatamente ao longo de uma linha reta paralela à eclíptica, e ser mais 
brilhantes do que as outras da mesma grandeza. A sua disposição entre si 
em relação a Júpiter era a seguinte: (LEITÃO, 2010, p. 179).   

 

O trecho grifado no texto citado por Leitão é referente à figura 10, o registro 

da observação de Galileu do planeta Júpiter no dia 07 de janeiro de 1610. A partir da 

leitura do texto e da figura 10, é possível propor o seguinte questionamento: 

1) Com base nessa primeira observação, Galileu conseguiu obter alguma conclusão 

a respeito dos movimentos das estrelas recém-descobertas em relação ao planeta 

Júpiter?  

Mais adiante, Galileu faz novamente relato da observação das estrelas 

descobertas:  

 

Foi assim, que no dia décimo primeiro, vi a seguinte disposição: (figura 12). 
Estavam apenas duas estrelas orientais, das quais a do meio distava três 
vezes mais de Júpiter do que da mais oriental. E a mais oriental era cerca 
de duas vezes maior do que a outra, enquanto na noite anterior elas haviam 
aparecido aproximadamente iguais. Então, estabeleci e determinei, sem a 
mais pequena dúvida, que existiam no céu três estrelas errantes em torno 
de Júpiter, como Vênus e Mercúrio em torno do Sol (LEITÃO, 2010, p. 180). 

 

Galileu passou, então, a fazer observações diárias, com suas respectivas 

anotações e ilustrações dessas observações, do movimento desses corpos em 

relação ao planeta Júpiter. A partir disso, podem-se suscitar as questões: 

1) Comparando-se a observação feita no dia 07 de janeiro de 1610 com a 

observação feita no dia 11 de janeiro do mesmo ano, qual era a diferença principal 

destacada no texto do filósofo?  
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2) Considerando-se essas diferenças, seria possível a Galileu tirar conclusões sobre 

os movimentos dos planetas em torno do Sol (modelo heliocêntrico) ou da Terra 

(modelo geocêntrico)? 

 

Os planetas são considerados estrelas errantes pois não estão fixos em 

relação a outras estrelas no céu, movendo-se diariamente relativamente a esse 

astro. Galileu, ao analisar diariamente o posicionamento de Júpiter e das estrelas, 

descobriu, no décimo terceiro dia, a existência de uma quarta estrela também 

circundando o planeta. Galileu fez, ao todo, 65 ilustrações do planeta e das referidas 

estrelas, encerrando as observações somente no dia 02 de março.  

Durante as verificações e explicações do posicionamento, Galileu citou, 

algumas vezes, que esses astros eram estrelas e, em outros momentos, considerou-

os planetas, mudando a nomenclatura de um para outro diversas vezes.  

 

E, assim, uma vez que sob os vossos auspícios, Sereníssimo COSME, 
descobri essas estrelas, desconhecidas de todos os anteriores astrônomos, 
decidi, com todo o direito, de adorná-las com o muito augusto nome de 
Vossa família. Se fui o primeiro a descobri-las, quem me negará o direito de 
também lhes atribuir um nome e as chamar ESTRELAS MEDICEIAS, 
esperando que tanta dignidade seja adicionada a estes astros por esta 
designação como foi conferida a outras estrelas por outros heróis? Pois, 
sem falar dos vossos Sereníssimos Ancestrais, de cuja glória eterna todos 
os monumentos da história dão testemunho, apenas o Vosso mérito, 
Supremo Herói, pode garantir a essas estrelas a imortalidade do nome. 
Quem, de fato, duvidará que por grande que seja a expectativa que 
suscitastes com os mais auspiciosos começos do vosso reino, não só 
mantereis e defendereis, mas a havereis de superar por larga margem, de 
modo que, uma vez vencidos os vossos pares, vos confrontareis convosco 
e dia a dia vos superareis a vós e à vossa grandeza? (LEITÃO, 2010, p. 
148). 

 

 A partir da leitura do trecho de Leitão (2010), as proposições seguintes podem 

ser trabalhadas: 

1) Faça uma pesquisa e diga quantos e quais eram os planetas conhecidos na 

época.  

2) A partir das observações e tomando por base os relatos apresentados, você 

conseguiria citar o(s) motivo(s) da suposta confusão na nomenclatura desses 
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corpos recém-descobertos, sendo tratados ora como estrelas, ora como 

planetas?  

3) Qual poderia ser o motivo para Galileu estabelecer tal homenagem feita na 

nomeação das referidas estrelas?  

4) Com base no que se conhece hoje em dia sobre o sistema Solar, os corpos 

descobertos por Galileu são considerados atualmente estrelas ou planetas?  

 

6.3 Atividade III  O fenômeno das marés 

 

Na obra Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, Galileu tenta 

demonstrar sua defesa do modelo heliocêntrico e utiliza, entre outros fatores, o 

fenômeno das marés, como uma forte evidência para a aceitação desse modelo em 

prejuízo do modelo geocêntrico.  

O trecho abaixo retrata uma conversa entre Simplício e Sagredo a respeito 

das explicações das marés, na visão de Simplício. A seguir, são indicadas as 

reflexões sobre essas questões.  

Simplício  Esses fenômenos, Sr. Salviati, não começaram agora; são 
antiquíssimos e foram observados por uma infinidade de pessoas, e muitos 
se esforçaram para dar-lhes uma ou outra razão; e não está a muitas milhas 
distantes daqui um grande peripatético, que apresenta uma causa extraída 
de um certo texto de Aristóteles, que não foi convenientemente considerado 
pelos seus intérpretes; desse texto ele obtém que a verdadeira causa 
desses movimentos não se origina de outra coisa que das diferentes 
profundidades dos mares: porque as águas das profundidades maiores, 
sendo mais abundantes, e por isso mais pesadas, expulsam as águas de 
profundidades menores que, depois de elevadas, querem descer; e deste 
combate contínuo deriva o fluxo e o refluxo.(1)  Os que atribuem isso à Lua 
são muitos, dizendo que ela tem um domínio particular sobre a água: e 
certo prelado publicou recentemente um pequeno tratado, onde diz que a 
Lua, vagando pelo céu, atrai e eleva em sua direção um cúmulo de água, 
que a segue continuamente, de modo que o mar alto está sempre naquela 
parte que subjaz à Lua; e como a subida das águas continua mesmo 
quando a Lua está abaixo do horizonte, ele diz que para salvar tal efeito não 
se pode dizer outra coisa a não ser que a Lua não apenas retém em si 
naturalmente essa faculdade, mas, neste caso, tem a potência de conferi-la 
àquele signo do zodíaco que lhe é oposto.(2) Outros, como acredito que 
saibas, dizem também que a Lua tem a potência, com seu calor temperado, 
de rarefazer a água, a qual, rarefeita, eleva-se.(3) Nem faltou tampouco 
quem... 

Sagredo  Por favor, Sr. Simplício, não é preciso que vos remetais mais a 
essas posições, porque não me parece que valha a pena consumir o tempo 
referindo-as, e muito menos gastar palavras para refutá-las; e se vós 
prestais assentimento a alguma dessas ou a semelhantes futilidades, estais 
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sendo injusto com vosso próprio juízo, que sabemos ser muito ajustado 
(MARICONDA, 2011, p. 496). 

 

1) No trecho (1) sublinhado da fala de Simplício, há uma explicação envolvendo 

diferenças entre as águas mais e menos profundas.  Apesar de não se citar 

esse conhecimento físico, pode-se associar o pensamento de Simplício com a 

densidade de corpos e a explicação da flutuação de corpos conhecidos em 

fenômenos hidrostáticos. Como se explica essa associação, tendo em vista o 

conceito de densidade dos corpos, o fenômeno de flutuação dos corpos?  

2) Considerando o trecho (2) grifado, Simplício cita que já havia explicações 

para o fenômeno, tendo em vista a influência da Lua sobre a água no planeta 

Terra. Da mesma forma, Simplício também não menciona a existência de 

campo gravitacional lunar atuando em corpos na Terra e essa explicação só 

foi devidamente aplicada décadas mais tarde, por Isaac Newton. De acordo 

com esta teoria, como seria explicado o fenômeno das marés?  

 

3) Em um terceiro momento, Simplício fala sobre a explicação das marés com 

base no aquecimento das águas dos mares pela Lua, no trecho (3) em 

destaque no texto. Tendo como base esse trecho e os conceitos relativos aos 

fenômenos da dilatação de líquidos e aos processos de transmissão de calor, 

como esse segmento poderia ser reelaborado com as ideias físicas 

conhecidas atualmente? 

 

4) Comparando-se as três teorias levantadas por Simplício, qual delas é aceita 

como mais viável para a explicação do fenômeno das marés?  

 

6.4 Atividade IV  As fases de Vênus 

 

Em 1623, Galileu publicou em sua obra O Ensaiador um relato sobre as 

observações feitas das fases de Vênus, anotadas entre outubro de 1610 e fevereiro 

de 1611. Logo após, na obra Diálogo sobre os dois máximos sistemas de mundo, 

ele retoma o assunto, com algumas conclusões a respeito dessas observações 

feitas e suas suposições sobre o movimento dos planetas. 
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Simplício  Quando pudéssemos apoiar-nos sobre este único pressuposto, 
e estivéssemos certos de não poder encontrar alguma outra coisa que nos 
perturbasse, eu diria que é muito mais razoável dizer que o continente e as 
partes contidas movem-se todos em torno de um centro comum, que dizer 
que se movem em torno de centros diferentes.  

Salviati  Ora, quando seja verdade que o centro do mundo é o mesmo que 
aquele em torno do qual se movem os orbes dos corpos do mundo, ou seja, 
os planetas, então não é certamente a Terra, mas antes o Sol, que se 
encontra colocado no centro do mundo: e de modo que, quanto a esta 
primeira apreensão simples e geral, o lugar do meio é do Sol, e a Terra 
encontra-se tão afastada do centro, quanto do mesmo Sol.  

Simplício  Mas a partir do que concluís que não é a Terra, mas o Sol que 
está no centro das revoluções dos planetas?  

Salviati  Conclui-se a partir de observações evidentíssimas, e por isso 
mesmo necessariamente concludentes; das quais as mais palpáveis, para 
excluir a Terra desse centro e colocar nele o Sol, são o encontrarem-se 
todos os planetas ora mais próximos e ora mais afastados da Terra, com 
diferenças tão grandes, que, por exemplo, Vênus, quando afastadíssima, 
encontra-se seis vezes mais distantes de nós que quando está mais 
próxima, e Marte eleva-se quase oito vezes mais numa posição que em 
outra. Vede, portanto, que Aristóteles se enganou pouco ao acreditar que 
eles estivessem sempre igualmente distantes de nós.  

Simplício  Mas quais são os indícios de que eles se movem em torno do 
Sol?  

Salviati  Isso se conclui, para os três planetas superiores, Marte, Júpiter e 
Saturno, a partir de eles se encontrarem sempre muito próximos à Terra 
quando estão em oposição ao Sol, e muito distantes quando estão em 
conjunção; e estas aproximação e afastamento têm tanta importância que, 
quando Marte está próximo, vê-se 60 vezes maior que quando está 
afastadíssimo. De Vênus e de Mercúrio, tem-se certeza de que giram em 
torno do Sol, porque nunca se afastam muito dele e porque os vemos ora 
acima, ora abaixo, como se conclui necessariamente da mudança de figura 
(fase) de Vênus. Quanto à Lua, é verdade que ela não de modo algum 
separa-se da Terra, pelas razões que apresentaremos mais distintamente a 
seguir (MARICONDA, 2011, p. 404).  

 

1) Para que um planeta (ou corpo no espaço) possa ser visto aqui na Terra, é 

necessário que a luz proveniente do Sol caminhe até a superfície desse 

planeta, seja refletida, e dirija-se até a visão terrestre, pois os planetas e as 

luas são considerados corpos iluminados enquanto as estrelas são 

consideradas corpos luminosos (que emitem luz própria). Com base nesse 

princípio da reflexão dos raios luminosos, faça um esquema demonstrando o 

posicionamento da Lua em relação à Terra e ao Sol, apontando como 

estariam as posições desses três corpos na fase de lua nova (quando toda a 
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face voltada para a Terra está escura) e a fase de lua cheia (quando toda a 

face voltada para a Terra está iluminada).  

 

2) Vênus é o segundo planeta no sistema solar mais próximo do Sol e a Terra é 

o terceiro. Usando o Sol como ponto de referência, faça um esquema 

representando os três corpos (Sol, Terra e Vênus) quando Vênus está com 

fase cheia (mais iluminada) e fase nova (menos iluminada), representadas 

pela ilustração (figura 14) feita por Galileu.  

3) De acordo com os posicionamentos discutidos nas questões 1 e 2 e a 

afirmação de Salviati nas falas grifadas no texto, de que maneira Galileu 

justifica o seu posicionamento favorável ao heliocentrismo?  
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7 ENCERRAMENTO DA PROPOSTA 

 

Como fechamento da proposta, visando a verificar o aperfeiçoamento do 

conhecimento dos alunos com relação aos conceitos tanto físicos quanto 

historiográficos desenvolvidos, há algumas propostas a serem aplicadas. 

 1ª PROPOSTA: O professor pode solicitar que os alunos façam um texto 

dissertativo com os principais aspectos a respeito dos assuntos trabalhados. 

A argumentação dos alunos pode ser livre ou o professor direciona os tópicos 

que devem estar presentes na dissertação. Sugere-se que os alunos 

argumentem suas ideias tendo como base a discussão dos modelos 

planetários, a influência de Galileu nessa discussão histórica e os fatores que 

influenciaram o filósofo ou que foram influenciados por ele. Apoiando-se nos 

textos, o professor deve procurar itens relativos ao desenvolvimento científico 

e às influências propiciadas pela pesquisa de Galileu no período em estudo, 

contrabalanceando com as respostas que a turma apresentou na etapa inicial 

do trabalho pedagógico, de levantamento prévio.  

 2ª PROPOSTA: É possível reapresentar as perguntas elencadas no 

levantamento prévio, mas agora com um olhar voltado para os assuntos já 

trabalhados, mostrando aos alunos quais foram as impressões iniciais 

apresentadas por eles e as respostas posteriormente formuladas. É 

importante destacar a mudança das concepções elaboradas, com o intuito de 

se evidenciar a evolução do saber científico, tendo em vista sempre o 

conteúdo programático desenvolvido, bem como a interligação entre os 

saberes da física e a construção do saber científico.  

 3ª PROPOSTA: O professor pode sugerir que a turma, dividida em grupos, 

apresente painéis com relação ao que se discutiu nessa sequência didática, 

corroborando sempre a transformação das concepções antes e depois de sua 

aplicação. Cada grupo pode apresentar esses painéis para o restante da 

turma, abrindo espaços para que os alunos possam elaborar 

questionamentos sobre os pontos apresentados.  
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