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RESUMO 

 

 

A disciplina Física ministrada no ensino médio é normalmente transmitida com grande 
deficiência, tornando assim um aprendizado distorcido, ficando difícil o entendimento dos 
fenômenos físicos. São vários os fatores que levam a essa deficiência. Todavia, vale ressaltar 
que muitos professores não têm uma boa base conceitual em física, levando os mesmos a 
explorarem basicamente a física sob o ponto de vista matemático, deixando de lado as 
questões filosóficas e históricas da Física. Dessa forma, torna-se relevante analisar e estudar 
as idéias e filosofia de Aristóteles, uma vez que foi ele o primeiro a contextualizar e 
conceituar diversos fenômenos naturais sobre os movimentos dos corpos. A Física foi 
construída por vários personagens, e Aristóteles, além de atento e observador (teórico), foi 
considerado dono de uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Iremos também 
falar de Nicolau Copérnico que encontrou uma maneira bem simples de explicar os 
movimentos do Sol, da Lua e dos planetas no céu, e de Galileu Galilei que descreveu as suas 
idéias inovadoras, que geraram muito escândalo nos meios conservadores, e que circularam 
apesar de nunca terem sido publicadas. O presente trabalho tem por objetivo focalizar não 
somente as idéias de Aristóteles, mas de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e alguns nomes 
quer fizeram a diferença contribuindo para uma das mais antigas disciplinas acadêmicas que é 
a Física. Dessa forma, torna-se relevante analisar e estudar as idéias filosóficas e contextuais 
de cada conteúdo apresentado na sala de aula. Uma vez que vários conteúdos estudados na 
física demoraram séculos para serem concluídos e alguns homens perderam sua vida por 
causa desses ensinamentos ao qual chega a nós hoje.  
 

 

Palavras chaves: Dificuldades para ministrar a disciplina de Física. Fatores Históricos. 
Fatores Filosóficos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The course taught physics in high school is usually transmitted with great disability, thus 
making learning a distorted, making difficult the understanding of physical phenomena. There 
are several factors that lead to this deficiency. However, it is noteworthy that many teachers 
do not have a good conceptual basis in physics, leading them to basically explore the physics 
in the mathematical point of view, leaving aside the historical and philosophical questions in 
physics. Thus, it becomes important to analyze and study the ideas and philosophy of 
Aristotle, since he was the first to conceptualize and contextualize various natural phenomena 
on the movements of bodies. Physics was built by various characters, and Aristotle, and 
attentive observer and (theoretical), was considered a master of the most brilliant minds of all 
time. We'll also talk about Nicholas Copernicus who found a very simple way to explain the 
movements of the sun, moon and planets in the sky, and Galileo Galilei, who described their 
innovative ideas, which generated much of an uproar in conservative circles and circulated 
despite have never been published. This paper aims to focus not only the ideas of Aristotle, 
but of Copernicus, Galileo Galilei and some names or made a difference by contributing to 
one of the oldest academic disciplines that is physics. Thus, it becomes important to analyze 
and study the philosophical ideas and contextual content displayed in each classroom. Since 
various contents studied in physics took centuries to complete and some men lost their lives 
because of these teachings which come to us today. 
 

 

Keywords: Disability in to lecture on Physics. History and Philosophy Factor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Física desenvolveu-se única e exclusivamente em função da necessidade do ser 

humano de conhecer o mundo natural, bem como de controlar e reproduzir as forças da 

natureza em benefício próprio. 

Percebe-se que essa disciplina de Física é normalmente transmitida com grande 

deficiência, tornando assim um aprendizado distorcido que torna mais difícil o entendimento 

dos fenômenos físicos. São vários os fatores que levam a essa deficiência. Todavia, vale 

ressaltar que muitos professores não têm uma boa base conceitual em física, levando os 

mesmos a explorarem basicamente a física sob o ponto de vista matemático, deixando de lado 

as questões filosóficas e históricas da Física.  

A contribuição do mundo antigo para as ciências físicas é muito pequena. Entretanto, 

foram os gregos uns dos primeiros a tentar entender a origem do universo sem interferência 

ou ajuda da religião. 

Dessa forma, torna-se relevante analisar e estudar as idéias e filosofia de Aristóteles, 

uma vez que foi ele o primeiro a contextualizar e conceituar diversos fenômenos naturais 

sobre os movimentos dos corpos. A Física foi construída por vários personagens, e 

Aristóteles, além de atento e observador (teórico), foi considerado dono de uma das mentes 

mais brilhantes de todos os tempos. Iremos também falar de Nicolau Copérnico, que 

encontrou uma maneira bem simples de explicar os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas 

no céu, e de Galileu Galilei, que descreveu as suas idéias inovadoras, que geraram muito 

escândalo nos meios conservadores, e que circularam apesar de nunca terem sido publicadas, 

ficando assim uma divisão entre os que apóiam e os que não apóiam as duas principais 

universidades da Itália. Por suas contribuições fundamentais não somente na área da Física, 

mas em diversas áreas do conhecimento humano, talvez tenha se tornado o principal ícone 

histórico. 

O presente trabalho tem por objetivo focalizar não somente as idéias de Aristóteles, 

mas de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e alguns nomes que fizeram a diferença 

contribuindo para uma das mais antigas disciplinas acadêmicas que é a Física. 
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2 ARISTÓTELES 

 

 

Os gregos foram uns dos primeiros a tentar entender a origem do universo sem 

interferência ou ajuda da religião. Para eles, simetria e beleza eram sinônimas.   

O Filósofo grego Aristóteles nasceu em 384 a.C., na cidade antiga de Estagira, e 

morreu em 322 a.C. Seus pensamentos filosóficos e idéias sobre a humanidade têm 

influências significativas na educação e no pensamento ocidental contemporâneo. Aristóteles 

é considerado o criador do pensamento lógico. Suas obras influenciaram também na teologia 

cristã.  

Aristóteles foi viver em Atenas aos 17 anos, onde conheceu Platão, tornando seu 

discípulo. Passou o ano de 343 a.C. como preceptor do imperador Alexandre, o Grande, da 

Macedônia. Fundou em Atenas, no ano de 335 a.C, a escola Liceu, voltada para o estudo das 

ciências naturais. Seus estudos filosóficos baseavam-se em experimentações para comprovar 

os fenômenos da natureza. 

Por volta do século VII a. C., muitos filósofos gregos começaram a propor que o 

mundo poderia ser compreendido como resultado de processos naturais. Pensando nisto, 

Aristóteles propôs um modelo de mundo simétrico e perfeito. Um método elegante e intuitivo 

para explicar o universo. 

Nos anos 340 a.C, Aristóteles dizia que a Terra era o centro do cosmo, ficava no meio 

de tudo imóvel. Ele dividiu o cosmo em duas partes, no centro de tudo estava a Terra, depois 

vinha à primeira órbita que era a da Lua, que dividia o cosmo em duas partes. Acima da Lua 

vinha Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e finalmente a orbita das estrelas, 

estabelecendo assim o Sistema Geocêntrico.  

Segundo Aristóteles, a Lua, os planetas e as estrelas seriam feitas de uma substância 

misteriosa, imutável que ele chamou de Éter ou Quinta Essência. Da Lua para baixo as coisas 

seriam compostas dos quatros elementos; terra, água, ar e fogo, e aqui sim poderia ter 

transformações quando os elementos estivessem fora do seu lugar natural. Os movimentos 

circulares dos objetos celestes seriam, além de naturais, eternos. Era assim que Aristóteles 

explicava a gravidade. Segundo ele, uma pedra cai do Céu para a Terra porque o seu lugar 

natural era no chão. Aristóteles também concluiu que quanto mais pesado o objeto, mais 

rápido ele vai ao solo. Essa é a primeira explicação errada de Aristóteles sobre a teoria da 

gravidade. Perdurou no mundo por 1800 anos. Só foi questionada durante a Renascença na 

Europa. 
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O filósofo não acreditava na existência de um movimento no vazio (vácuo) porque, 

segundo ele, sem haver uma resistência ao movimento de um objeto este teria velocidade 

infinita. 

Em sua teoria, Aristóteles considera que o meio também desempenha um grande papel 

na dinâmica dos corpos. O vácuo, para Aristóteles, não existe, logo não há movimento sem 

resistência, por conseqüências inerciais, como afirma Koyré[1]: 

 
Aristóteles, uma vez mais tem razão: o vazio (espaço geométrico) não é 
compatível com a idéia de ordem cômica: no vazio, com efeito, não só não 
há lugares naturais, como não sequer quaisquer lugares. Por isso a noção de 
vazio é incompatível com a idéia de movimento. O vazio não é nada e 
situar qualquer coisa neste nada é um absurdo. No espaço geométrico só se 
podem situar corpos geométricos; não se podem lá situar corpos reais (...) 

 

As teorias de Aristóteles foram aceitas durante tanto tempo, não só porque eram 

avançadas demais para a época. Mas também com o passar do tempo, a Igreja que constituía 

um poder sem precedente na história, adotou as idéias de Aristóteles. As teorias religiosas 

para a origem do mundo reinaram dois milênios. Mas um dia a inquietação retornou. Durante 

a segunda metade do século XVI, a Europa era palco de um grande conflito religioso. A igreja 

Católica se sentia ameaçada pelo avanço dos protestantes. O Vaticano não via com bons olhos 

as idéias contestadoras. Ao mesmo tempo, alguns pensadores começaram a questionar o 

modelo de universo proposto por Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro de tudo. A 

situação era bastante explosiva. 

Depois de Aristóteles, outro grego Aristarco (310-230 a.C), propôs uma teoria sobre o 

movimento dos corpos celestes. Para ele a Terra se movia ao redor do Sol. Buscava um modo 

de medir a distância do Sol e o tamanho da Lua. 

Foi na época de Erastóstenes que ele usou uma geometria extremamente simples para 

medir a distância Terra-Sol, já reconhecendo a distância da Terra à Lua. 

Aristarco entendia que quando a Lua exibia um quarto iluminada (crescente ou 

minguante) era possível desenhar o triângulo retângulo da afigura abaixo. 
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 Figura 1 – Trigonometria elementar para calcular a distância da Terra ao Sol. 

 

Fonte: http://www.zenit.nu 

 

Observa-se que a distância B corresponde a que existe entre a Terra e a Lua e o ângulo 

A a separação angular entre a Lua e o Sol, visto por um observador na Terra. Dessa forma, 

para calcular a distância C basta lembrar que ela é B dividida pelo cosseno do ângulo A, pois 

o cosseno de um ângulo é a medida do cateto adjacente a esse ângulo, no caso B, dividido 

pela hipotenusa do triângulo retângulo, C. 

As suas conclusões sobre a organização do Sistema Solar, mesmo sendo simples, são 

admiradas ainda hoje pela sua coerência. Aristarco concluiu que o Sol estaria 20 vezes mais 

distante da Terra do que da Lua, mas, embora a proporção verdadeira seja cerca de 400 vezes, 

o seu procedimento estava correto. Aristarco também procurou calcular o diâmetro da Lua em 

relação ao da Terra, baseando-se na sombra projetada pelo nosso planeta durante um eclipse 

lunar e concluiu que a Lua tinha um diâmetro três vezes menor que o da Terra, sendo que o 

valor correto é 3,7 vezes. Com esse dado, deduziu que o diâmetro solar era 20 vezes maior 

que o da Lua e cerca de 7 vezes maior que o da Terra. Também calculou, com mais precisão 

do que a dos antigos sábios, a duração de um ano solar.  

Embora obtivesse muitos erros em seus resultados, o problema estava mais nos 

instrumentos utilizados por ele do que nos seus métodos, que eram corretos. Aristarco tinha 

bom senso. Para ele, seria mais natural supor que um astro menor girasse em torno de um 

maior, que era uma opinião diferente da dos seus antecessores. 
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Verdadeiramente, essa tamanha simplificação pode trazer limitações ao resultado. 

Entretanto, o maior desafio aqui é saber o momento exato da Lua em quarto crescente ou 

minguante, para que o ângulo A reflita um resultado mais correto. Aristarco foi acusado de 

perturbar o descanso dos deuses e contradizer as idéias de Aristóteles do movimento celeste, 

porque teve a idéia de que a Terra e os planetas giravam em torno do sol. 

Para Aristóteles, os planetas, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra em órbitas 

circulares e a Terra não se movia. Esses movimentos não eram regidos pelas leis ordinárias da 

Física que conhecemos hoje. 

 

 

2.1 OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE ARISTÓTELES 

 

 

• Lugares naturais: cada elemento preferia estar em um lugar diferente e 

específico no espaço, em relação ao centro da Terra, que também é o centro do universo. 

• Gravidade/Leviandade: para alcançar este lugar específico, os objetos sofreriam 

a ação de uma força para baixo ou para cima. 

• Movimento retilíneo: é o movimento em resposta a esta força: em linha reta com 

uma velocidade constante. 

• Relação com densidade e velocidade: a velocidade é inversamente proporcional 

à densidade do meio. 

• Impossibilidade da existência do vácuo: no vácuo o movimento teria velocidade 

infinita. 

• O éter preenchendo o espaço: todos os pontos do espaço são preenchidos pela 

matéria. 

• Um universo infinito: não poderia existir uma fronteia no espaço. 

• Teoria do continuum: entre os átomos existe o vácuo, por isso a matéria não 

poderia ser diminuta, atômica. 

• Quintessência: objetos muito acima da superfície da Terra não são constituídos 

por matéria originalmente terrestre. 

• Cosmo incorruptível e eterno: o Sol e os planetas são esferas perfeitas que não 

se alteram. 

• Movimento circular: os planetas descrevem um movimento circular perfeito. 
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Para que tenhamos uma noção histórica do desenvolvimento da disciplina de Física, 

no início do século XX surgiu um conjunto de teorias principiando com a Mecânica Quântica 

e a teoria da Relatividade, que foi denominado de física moderna. A mecânica quântica surgiu 

inicialmente dos trabalhos de Max Planck e de Einstein. 

A física clássica, que é aquela estudada nos cursos de ensino médio e nos anos iniciais 

dos cursos superiores, costuma ser dividida em cinco grandes grupos: a mecânica, a 

termodinâmica, a óptica geométrica, a ondulatória e eletromagnetismo. São grandes nomes da 

física clássica: Galileu Galilei, considerado o pai da física, Kepler, Huygens, Stevin, Pascal e 

especialmente Isaac Newton (1643-1727). 

Já a física moderna, cujos representantes mais conhecidos são Dirac, Heinsenberg, de 

Broglie, Planck e principalmente Albert Einstein, tem como ramos a Mecânica Quântica e a 

Relatividade.  

 

 

2.2 FÍSICA ARISTOTÉLICA 

 

 

Foi com Aristóteles que a Física e as demais ciências ganharam o maior impulso na 

antiguidade. Parece ter sido ele o primeiro a elaborar um sistema filosófico para a explicação 

do movimento dos corpos e do mundo físico que o cercava. Suas principais contribuições para 

a Física são as idéias sobre o movimento, quedas de corpos pesados (chamados “graves”, daí 

a origem da palavra “gravidade”) e o Geocentrismo. Era o único que havia descoberto algo 

sobre a Física, ninguém o contestava, até surgir Galileu. A lógica aristotélica dominou os 

estudos da Física até o final da Idade Média[2].  

 
Frases de Aristóteles: O verdadeiro discípulo é aquele que consegue 
superar o mestre. A principal qualidade do estilo é a clareza. O homem que 
é prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. O homem 
livre é senhor de sua vontade e somente escravo de sua própria consciência. 
Devemos tratar nossos amigos como queremos que eles nos tratem. O 
verdadeiro sábio procura a ausência de dor, e não o prazer. (...) 

 

2.3 ARISTÓTELES EXPLICA O MOVIMENTO 
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Segundo Aristóteles, o movimento divide-se em duas grandes classes: a do movimento 

natural e a do movimento violento. Considerando cada uma delas como pano de fundo, pode-

se introduzir as idéias sobre o movimento. O filósofo-cientista afirmava que o movimento 

natural decorre da “natureza” de um objeto, dependendo de qual combinação dos quatro 

elementos ele fosse feito. Afirmava que cada objeto no universo tem seu lugar apropriado, 

determinado pela sua “natureza”[3]. 

 
As coisas estão (ou devem estar) distribuídas e dispostas de uma maneira 
bem determinada; está aqui ou ali não lhes é indiferente, mas, ao invés, 
cada coisa possui, no universo, um lugar próprio conforme a sua natureza. 
(É só no ‘seu lugar’ que se completa e se realiza um ser, e é por isso que ele 
tende para lá chegar). Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, a 
noção de “lugar natural” traduz esta exigência teórica da física aristotélica. 

 

No caso dos movimentos que ele chamou de violentos, uma força seria necessária para 

manter o corpo em movimento e, quando a força deixasse de agir, este voltaria ao seu lugar 

natural. Vários autores da idade média traduziram suas idéias na expressão matemática V = 

P/M, onde V é a velocidade do corpo, P o processo inercitivo que lhe dá movimento e M a 

resistência do meio.  

De acordo com esta lei, seguidores de Aristóteles concluíram que um aumento na 

velocidade poderia ser conseguido com um aumento da força. Para explicar o movimento de 

um projétil após seu lançamento, Aristóteles atribuiu ao meio, no caso o ar, um papel cinético 

além de resistivo. Assim, além de impor uma resistência ao movimento do corpo, o ar 

(localizado na retaguarda do corpo) transmitiria a ele a força necessária para mantê-lo em 

movimento.  

O fato essencial sobre esse movimento é que ele tinha uma causa externa, não se 

moviam por si mesmo, mas por causa de empurrões e puxões que nem sempre eram 

evidentes. Fato esse que dificultava o conceito desse movimento. 

Em síntese, para Aristóteles, os movimentos ocorriam devido à natureza do objeto, 

movido ou devido a empurrões ou puxões mantidos. Essas afirmações de Aristóteles 

constituíram um início de pensamento científico. Seus seguidores as encararam como além de 

qualquer questionamento durante quase 2.000 anos. 

Era evidente aos pensadores da época que a Terra ocupava seu devido lugar, e como 

não existisse uma força capaz de movê-la, era evidente que a Terra realmente não se movesse. 
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Figura 2 – Modelo Geocêntrico A Terra no centro do Universo. 

 

 Fonte: http://www.fisicastronomorais.com 

 

 

2.4 SOBRE A ORIGEM DO UNIVERSO 

 

 

O Geocentrismo, conhecido também como universo geocêntrico, é um dos modelos 

cosmológico mais antigo. Antigamente ninguém discordava dessa teoria. Foi o grego 

Claudius Ptolomeu que, na sua obra Almagesto, deu a forma final a esta teoria, que se baseia 

na hipótese de que a Terra estaria parada no centro do Universo com os corpos celestes, 

inclusive o Sol, girando ao seu redor. 

A sua origem foi dada numa espécie de corrida filosófica para descobrir e entender a 

menor parte da matéria que fora dada o nome de átomo. A discussão chegou a propor algumas 

soluções. Por exemplo, a água, pois da água se faz ar, vapor de água, se faz blocos sólidos, 

gelo, etc. Mas da água seria impossível criar, por exemplo, o fogo. Outra corrente propunha 
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que o átomo ou elementos primordial fosse o ar, pois ele poderia ser condensado formando 

água, não diferiam vapor de água de ar, e poderia ser transformado em fogo, uma vez que se 

tirassem o ar do fogo ele apagaria. Desconheciam o princípio comburente do oxigênio, que 

seria descoberto mais de mil anos depois.  

O fato é que um filósofo grego de nome Empedocles de Agrinito propôs uma solução 

diferente, onde havia quatro elementos primordiais, e não somente um. Esses quatro 

elementos seriam: Terra, Água, Fogo e Ar. Eles nunca se misturavam com o seu oposto (terra 

- ar) (fogo - água), mas poderiam misturar-se entre si, como água e terra formavam argila, que 

formaria tijolos, etc. Ou água e ar formavam "nuvem" que formava os raios, etc. Esse sistema 

acaba sendo ampliado por outros filósofos como Euclides, que propõe que os quatro 

elementos tenderiam por natureza, a se agrupar em esferas. Desta forma, a esfera mais pesada 

ficaria no centro, uma esfera de terra. Após essa, uma esfera de água a envolvendo, uma 

esfera de ar envolvendo essa e, por fim, uma esfera de fogo envolvendo as demais.  

A esfera de terra no centro é o nosso planeta, de onde sabiam que a terra era redonda, a 

esfera de água os oceanos e mares, a esfera de ar a nossa atmosfera e, por fim, a esfera de 

fogo teria se transformado em um grande bloco de fogo de um lado, o Sol, e um bloco 

pequeno com vários pontos de fogo do outro: A lua e as estrelas. Esse círculo de fogo, estrelas 

e Sol, girariam em torno dos outros círculos, a Terra. Havia apenas sete pequenos problemas 

nesse sistema, e eles é que permitiram que o sistema geocêntrico fosse desacreditado. Sete 

estrelas não giravam nas mesmas velocidades das demais, e por isso foram chamadas de 

"andarilhos" ou planetas.  

Aristóteles descreve o cosmo como um enorme circulo finito onde existem nove 

esferas concêntricas girando em torno da Terra, que se mantém imóvel no centro delas. 

Considera que os corpos caem para chegar ao seu lugar natural. Na antiguidade consideram-se 

elementos primários a terra, a água, ar e fogo. Quando mais pesado um corpo (mais terra) 

mais rápido cai no chão. A água se espalha pelo chão porque seu lugar natural é a superfície 

da terra. O lugar natural do ar é uma espécie de capa em torno da terra. O fogo fica em uma 

esfera acima de nossas cabeças e por isso as chamas queimam para cima 
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3 NICOLAU COPÉRNICO 

 

 

Nicolau Copérnico encontrou uma maneira bem simples de explicar os movimentos do 

Sol, da Lua e dos planetas no céu. Supunha que a Terra girasse em torno do Sol. Porém, ele 

não tornou público seus pensamentos, porque temia a perseguição uma vez que a sua teoria 

era completamente diferente da opinião vigente, e também porque ele próprio tinha dúvidas 

sobre a referida teoria, pois não conseguia reconciliar as idéias.  

Somente em seus últimos dias ele expôs suas idéias, as quais foram duramente 

rejeitadas pela Igreja medieval que havia adotado as opiniões de Aristóteles como parte da 

doutrina da Igreja. Quatro séculos após a morte de Aristarco, as idéia aristotélicas do 

movimento celeste foram aperfeiçoadas pelo grego-romano Ptolomeu (100-170) de 

Alexandria. Para ele, a Terra continuou no centro da esfera celeste, e o Sol, a Lua, os planetas 

e as estrelas continuaram movendo-se ao seu redor 

O sistema geocêntrico permaneceu por muitos anos, somente séculos mais tarde é que 

foram realizadas contestações e levantadas novas hipóteses sobre o movimento dos corpos 

celestes e todo o universo. 

Sabe-se que no século XVI Nicolau Copérnico trocou a visão geocêntrica por um em 

que o Sol está no centro e os planetas giram em torno deste, em órbitas circulares. Embora o 

modelo de Copérnico estivesse bem próximo de predizer o movimento planetário 

corretamente ainda existia discordância. 

Finalmente, o problema foi resolvido pelo matemático alemão Johannes Kepler, que 

descobriu que as órbitas planetárias não eram círculos e, sim elipses. Kepler descreveu o 

movimento por três leis. 

Nicolau Copérnico foi o primeiro dos pensadores a duvidar das idéias de Aristóteles. 

Ele foi astrônomo e matemático e desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Foi 

também padre da Igreja Católica, governador e administrador, jurista, astrólogo e médico. 

Em 1.510 Nicolau Copérnico rompe com mais de dez séculos de domínio do 

geocentrismo. Segundo ele, a Terra não é o centro do universo e sim um entre outros tantos 

planetas que giram em torno do Sol, e cem anos antes da invenção do Telescópico, Copérnico 

teve a coragem de afirmar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário, a 

Terra é que gira em torno do Sol. Ele morreu em 1543, sem saber do impacto que suas idéias 

provocariam em tempos tão turbulentos. A ousadia de Copérnico foi contagiante.  
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Os filósofos do século XV aceitavam o geocentrismo como fora estruturado por 

Aristóteles e Ptolomeu. Esse sistema cosmológico afirmava corretamente que a Terra era 

esférica, mas também afirmava erradamente que a Terra estaria parada no centro do Universo, 

enquanto os corpos celestes orbitavam em círculos concêntricos ao seu redor. Copérnico, em 

1537, começou a divulgar um modelo cosmológico em que os corpos celestes giravam ao 

redor do Sol, e não da Terra.  

Naquele tempo a Igreja Católica aceitava essencialmente o geocentrismo aristotélico, 

embora a esfericidade da Terra estivesse em aparente contradição com interpretações literais 

de algumas passagens bíblicas. Ao contrário do que se poderia imaginar, durante a vida de 

Copérnico não se encontram críticas sistemáticas ao modelo heliocêntrico por parte do clero 

católico. De fato, membros importantes da cúpula da Igreja ficaram positivamente 

impressionados pela nova proposta e insistiram para que essas idéias fossem mais 

desenvolvidas. Contudo a defesa, quase um século depois, por Galileu Galiel, da teoria 

heliocêntrica, vai deparar-se com grandes resistências no seio da mesma Igreja Católica. 

Como Copérnico tinha por base apenas suas observações dos astros a olho nu, e não 

tinha possibilidade de demonstração da sua hipótese, muitos homens de ciência acolheram 

com cepticismo as suas idéias. Apesar disso, o trabalho de Copérnico marcou o início de duas 

grandes mudanças de perspectiva. A primeira diz respeito à escala de grandeza do Universo, 

avanços subseqüentes na astronomia demonstraram que o universo era muito mais vasto do 

que supunham quer a cosmologia aristotélica quer o próprio modelo copernicano. A segunda 

diz respeito à queda dos graves.  

A explicação aristotélica dizia que a Terra era o centro do universo e, portanto, o lugar 

natural de todas as coisas. Na teoria heliocêntrica, contudo, a Terra perdia esse estatuto, o que 

exigiu uma revisão das leis que governavam a queda dos corpos e, mais tarde, conduziu Isaac 

Newton a formular a lei da gravitação universal. 

 

 

3.1 TEORIA DO HELIOCENTRISMO 

 

 

Heliocentrismo é a teoria de que o Sol está no centro do universo. Historicamente, o 

heliocentrismo era oposto ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro. Apesar das 

discussões da possibilidade do heliocentrismo datarem da antiguidade clássica, somente 1.800 

anos mais tarde, no século XVI, que o matemático e astrônomo polonês Nicolau Copérnico 
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apresentou um modelo matemático preditivo completo de um sistema heliocêntrico, que mais 

tarde foi elaborado e expandido por Johannes Kepler. Seu desenvolvimento, primeiramente, 

para qualquer um que se coloque em pé e observe o céu, parece claro que a Terra permanece 

em seu lugar enquanto tudo no céu nasce e se põe ou dá a volta uma vez por dia. Observações 

feitas por tempos mais longos apresentam movimentos mais complicados.    

 

Figura 3 – Modelo Heliocêntrico. O Sol no  

Centro do Universo. 

 
Fonte: http://www.fisicaastronomomorais.com 

 

O Sol descreve um círculo lentamente pelo curso de um ano, os planetas possuem 

movimentos similares, mas algumas vezes eles movem-se na direção oposta, em um 

movimento retrógrado. Conforme aumentou a compreensão destes movimentos, eles exigiam 

descrições cada vez mais elaboradas. A mais famosa foi o sistema ptolomaico, formulado no 

século II, que, apesar de considerado incorreto atualmente, ainda servia para calcular a 

posição correta dos planetas com um grau moderado de precisão, apesar de Ptolomeu exigir 

que epiciclos não fossem excêntricos causassem problemas desnecessários para os 

movimentos de Marte e, especialmente, Mercúrio.  

Argumentos filosóficos do heliocentrismo envolvem declarações genéricas de que o 

Sol, orbitado por alguns ou todos os planetas, está no centro do Universo, e argumentos que 

sustentam essas alegações. Essas idéias podem ser encontradas em textos Sâncristos, Gregos, 

e Árabes e Latinos. Poucas destas fontes originais, entretanto, desenvolveram alguma técnica 

para calcular qualquer conseqüência observacional de suas idéias heliocêntricas. 
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Aqueles que teimavam a contestar a Igreja Católica acabavam na fogueira. Na praça 

chamada de Campo de Fiori, em Roma, morreu queimada em 1600 o monge Giordano Bruno, 

que não só defendiam as idéias de Copérnico, mas dizia que nosso planeta era apenas um 

entre quinhentos outros espalhados no universo. Ele concebeu novas formas de pensar e 

pesquisar. Em seus dias, foi perseguido e humilhado por causa disso.  

 

 

3.2 CONTEXTOS HISTÓRICOS DA ÉPOCA 

 

 

Antigamente os pensamentos e expressões, principalmente a escolha do credo 

religioso, não eram liberados como hoje. O poder político religioso da época predominava. 

Eles usavam estruturas governamentais e religiosas para coibir qualquer atitude que vão 

contra as suas idéias e credos vigentes. E uma de suas armas mais cruéis era a inquisição 

apoiada pelo governo.  

O termo Inquisição refere-se a várias instituições dedicadas à supressão da heresia no 

seio da Igreja Católica. A Inquisição foi criada inicialmente para combater o sincretismo entre 

alguns grupos religiosos, que praticavam a adoração de plantas e animais.  

A Inquisição medieval, da qual derivam todas as demais, foi fundada 

em 1184 no Languedoc, sul da França, para combater a heresia dos cátaros ou albigenses.   

Embora nos países de maioria protestante também tenha havido perseguições, neste 

caso contra católicos, contra reformadores radicais, como os anabatistas, e contra supostos 

praticantes de bruxaria, os tribunais se constituíam no marco do poder real ou local, 

geralmente ad-hoc, e não como uma instituição específica.[4] 

O delator que apontava o "herege" para a comunidade, muitas vezes garantia sua fé e 

status perante a sociedade. A caça às bruxas não foi perpetrada pela Inquisição, mais sim por 

Estados e tribunais civis independentes, sem reais ligações com a Inquisição 

Ao contrário do que é comum pensar, o tribunal do Santo Ofício era uma entidade 

jurídica e não tinha forma de executar as penas. O resultado da inquisição feita a um réu era 

entregue ao poder secular. 

A instalação desses tribunais era muito comum na Europa, a pedido dos poderes 

régios, pois queriam evitar condenações por mãos populares[5]. 
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(…) A Inquisição surge como uma instituição muito complexa, com 
objetivos ideológicos, econômicos e sociais, consciente e 
inconscientemente expressos. A sua atividade, rigor e coerência variavam 
consoante a época. 

 

No século XIX, os tribunais da Inquisição foram suprimidos pelos estados europeus, 

mas foram mantidos pelo Estado Pontifício. Em 1908, sob o Papa Pio X, a instituição foi 

renomeada "Sacra Congregação do Santo Ofício". Em 1965, por ocasião do Concílio 

Vaticano II, durante o pontificado de Paulo VI e em clima de grandes transformações na 

Igreja, após o papado de João XXIII, assumiu seu nome atual - "Congregação para a doutrina 

da Fé". 

Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado, para 

que as penas fossem aplicadas, vários de seus inimigos propagadores de heresias. Nesta etapa, 

foi confiada à recém-criada ordem dos Pregadores.  

A bula Licet ad capiendos (1233), a qual verdadeiramente marca o início da 

Inquisição, era dirigida aos dominicanos inquisidores[5]: 

 
Onde quer que os ocorra pregar estais facultados, se os pecadores persistem 
em defender a heresia apesar das advertências, a privá-los para sempre de 
seus benefícios espirituais e proceder contra eles e todos os outros, sem 
apelação, solicitando em caso necessário a ajuda das autoridades seculares e 
vencendo sua oposição, se isto for necessário, por meio de censuras 
eclesiásticas inapeláveis. 

 

A privação de benefícios espirituais era a não administração de sacramentos aos 

heréticos, onde, caso houvesse rebate, deveria ser chamada a intervir a autoridade não 

religiosa em casos de agressão verbal ou física. Se nem assim a pessoa quisesse arrepender-se 

eram dadas, conscientemente, como anátema, reconhecimento oficial da excomunhão, 

"censuras eclesiásticas inapeláveis". 

O uso da tortura era, de fato, bastante restrito e, aos poucos, foi sendo extinto dos 

processos inquisitoriais. Esta era apenas autorizada quando já houvesse meia-prova, ou 

quando houvesse testemunhas fiéis do crime, ou então, quando o sujeito já apresentasse 

antecedentes, como má fama, maus costumes ou tentativas de fuga.  

E ainda assim, conforme o Concílio de Viena, de 1311, obrigava-se os inquisidores a 

recorrerem à tortura apenas mediante aprovação do bispo diocesano e de uma comissão 

julgadora, em cada caso. Também é sabido que a tortura aplicada pela Inquisição era mais 

branda que a aplicada pelo poder civil, não sendo permitida, de forma alguma, a amputação 

de membros, como era comum na época, e o risco à vida.[4]  
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A tortura era um meio incluído no interrogatório, sobretudo nos casos de 

endemoninhados ou de réus suspeitos de mentira. No entanto, e bem mais tarde, já em 

pleno século XV, os reis de Castela e Aragão, Isabel e Fernando, solicitam, e obtiveram do 

Papa a autorização para a introdução de uma Inquisição.  

A ação do Tribunal do Santo Ofício tratou de mais casos depois da conversão de 

alguns judeus e mouros que integravam o novo reino. Alguns deles foram obrigados a renegar 

as suas religiões e a aderir ao cristianismo ou a abandonar o país. A estes é dado o nome de 

"cristãos-novos".  

Alguns esqueciam de fato a religião dos seus antepassados, enquanto outros 

continuavam a praticar secretamente a antiga religião. A esses últimos eram dado o nome 

de cripto-judeus, pessoas obrigadas a praticarem a sua fé em segredo, por receio de 

perseguições religiosas, ao mesmo tempo em que publicamente praticam outra religião.  

Eram freqüentes os levantamentos populares e as denúncias de práticas do judaísmo 

aos inquisidores. Sendo essencialmente um tribunal eclesiástico, desde cedo o reino, o poder 

régio se apossou da Inquisição, como forma de prosseguir os seus particulares fins 

econômicos, esquecendo o fundamental inquiridium aos réus por motivos religiosos.[6]  

Tomado pelo poder régio, o Tribunal da Santa Inquisição, na Espanha, deu motivo a 

uma persistente propaganda por parte dos inimigos da Espanha católica ao sujeitar o poder da 

fé ao poder da lei, da coação e da violência, a inquisição espanhola tornou-se uma das mais 

tenebrosas realizações da Humanidade. 

Mais tarde, em certas regiões da Itália e em Portugal, o Papa autorizou a introdução de 

instituições similares, em condições diferentes. No caso de Portugal, a recusa do Papa ao 

pedido, tendo visto os abusos da Espanha, mereceu que o rei tivesse como alternativa ameaçar 

com a criação de uma "inquisição" régia, que segundo ele era coisa urgente para o reino.  

De fato, a introdução da Inquisição em Portugal resultou das pressões espanholas que, 

para além de uma sinceridade preservadora, não queriam ver o reino rival beneficiar com os 

judeus e mouriscos expulsos de Espanha. 

A utilização de fogueiras como maneira de aplicar a pena de morte aos condenados 

que lhes eram entregues pela Inquisição é o método mais famoso de aplicação da pena capital, 

embora existissem outros. Seu significado era basicamente religioso, dada a religiosidade que 

estava impregnada na população daquela época, inclusive entre os monarcas e senhores 

feudais, uma vez que o fogo simbolizava a purificação, configurando a idéia de desobediência 

a Deus, pecado, e ilustrando a imagem do Inferno. 
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Em muitos casos também se queimavam em praça pública os livros avaliados pelos 

inquisidores como símbolos do pecado. 

Foi por causa da sua obra: Discours pathetéque ou suget des calamités…, publicado 

em 1756 em Londres, que o Cavaleiro de Oliveira foi denunciado à justiça secular, que o fez 

queimar em estátua com o livro suspenso ao pescoço, como herege convicto, durante o auto-

de-fé, ou seja, ato de penitência realizado em Lisboa no ano de 1761.  

Neste momento, estamos diante da "apropriação penal" dos discursos, ato que 

justificou por muito tempo a destruição de livros e a condenação dos 

seus autores, editores ou leitores, como lembrou Chartier, que a cultura escrita é inseparável 

dos gestos violentos que a reprimem.  

Ao enfatizar o conceito de perseguição enquanto o reverso das proteções, privilégios, 

recompensas e pensões concedidas pelos poderes eclesiásticos e pelos príncipes, este autor 

retoma os cenários da queima dos livros que, enquanto espetáculo público do castigo, inverte 

a cena da dedicatória.  

Segundo Michael Baigent e Richard Leigh, ao chegar a uma localidade, os 

Inquisidores proclamavam que todos seriam obrigados a assistir a uma missa especial, e ali 

ouvir o "édito" da Inquisição lido em público.  

No fim do sermão, o Inquisidor erguia um crucifixo e exigia-se que os presentes 

erguessem a mão direita e repetissem um juramento de apoio à Inquisição e seus servos. Após 

este procedimento lia-se a ordem judicial ou édito, que condenava várias heresias, além dos 

Islâmicos e a prática do judaísmo, mandavam que se apresentassem os culpados de 

contaminação.  

Se confessassem dentro de um "período de graça" poderiam ser aceites de volta à 

igreja sem penitência, porém teriam que denunciar outras pessoas culpadas que não tivessem 

se apresentado. Não bastava denunciar-se como herege para alcançar os benefícios do "édito", 

deveria denunciar os cúmplices.  

O ônus da justificação ficava com o acusado. Essa denúncia foi usada como vingança 

pessoal contra vizinhos e parentes ou para eliminar rivais nos negócios ou no comércio. A fim 

de se adiantarem a uma denúncia de outros, muitas pessoas prestavam falso testemunho 

contra si mesmas e denunciavam outras.[6]  

Em Castela, na década de 1480, diz-se que mais de 1500 vítimas foram queimadas na 

estaca em conseqüência de falso testemunho, muitas delas sem identificar a origem da 

acusação contra elas. Reservava-se a pena de morte, aplicada pelo braço secular, o Estado, 
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basicamente para os hereges não arrependidos e para os que haviam recaído após conversão 

nominal ao catolicismo. 

O Índex ou Index Librorum Prohibitorum, era a lista de livros proibidos cuja 

circulação tinha de ser controlada pela Inquisição. Os livros autorizados eram impressos com 

uma espécie de selo oficial chamado Imprimatur, que significava que poderia ser publicado 

oficialmente. Assim era evitada a introdução de conteúdo considerado herege pela Igreja. 

 

 

3.3 GIORDANO BRUNO 

 

 

Giordano Bruno, filho do militar João Bruno e de Flaulissa Savolino, seu nome de 

batismo era Filippo, tendo adotado o nome de Giordano quando ingressou na Ordem 

Dominicana (no convento de Nápoles em 1566). Lá estudou profundamente a filosofia de 

Aristóteles e de São Tomás de Aquino, doutorando-se em Teologia. 

Sempre contestador, não tarda a atrair contra si próprio opiniões contrárias e 

perseguições. Em 1576 abandona o hábito ao ser acusado de heresia por duvidar da 

Santíssima Trindade.  

Defensor do humanismo, corrente filosófica do Renascimento (cujo principal 

representante é Erasmo), Bruno defendia o infinito cósmico e uma nova visão do homem. 

Embora a filosofia da sua época estivesse baseada nos clássicos antigos, principalmente 

Aristóteles, Bruno teorizou veementemente contra eles.  

Sua forma e conteúdo são muito semelhantes às de Platão, escrevendo na forma de 

diálogos e com a mesma visão. Nômade por natureza e modo de vida, Bruno baseou sua 

filosofia apoiado nas suas intuições e vivências fora do comum.  

Defendeu teorias filosóficas que misturavam neoplatonismo místico e panteísmo. 

Acreditava que o Universo é infinito, que deus é a alma universal do mundo e que todas as 

coisas materiais são manifestações deste princípio infinito. Por tudo isso, Bruno é considerado 

um pioneiro da filosofia moderna.[6] 

 Sua morte deu início quando Giovanni Mocenigo, membro de um das mais ilustres 

famílias venezianas, encontrou Bruno em Frankfurt em 1590 e convidou-o para vir a Veneza, 

a pretexto de ensinar a nemotécnica, a arte de desenvolver a memória, em que Bruno era 

perito.  
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Segundo Will Durant (História da Civilização, volume VII), Bruno fora há muitos 

anos posto fora da lei pela Inquisição, ansiosa por prendê-lo por suas doutrinas subversivas, 

mas Veneza gozava da fama de proteger tais foragidos e o filósofo sentiu-se encorajado a 

cruzar os Alpes e regressar.  

Como Mocenigo quisesse usar as artes da memória com fins comerciais, segundo 

alguns, ou para prejudicar seus concorrentes e inimigos conforme outros, Bruno negou-se a 

lhe ensinar. Segundo Durant, Mocenigo, católico piedoso, assustava-se com "as heresias que o 

loquaz e incauto filósofo lhe expunha", e perguntou a seu confessor se devia denunciar Bruno 

à Inquisição.  

 

Figura 4 – Santa Inquisição. 

Fonte: http://ddaavidd.blogspot.com 

 

O sacedote recomendou-lhe esperar e reunir provas, no que Mocenigo assentiu; mas 

quando Bruno anunciou seu desejo de regressar a Frankfurt, o nobre denunciou-o ao Santo 

Ofício. Mocenigo trancou-o num quarto e chamou os agentes da Inquisição para levarem-no 

preso, acusando de heresia. Bruno foi preso no San Castello no dia 23 de maio de 1592. Por 
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estas opiniões quentes e perigosas para a época foi que Giordano Bruno foi condenado pela 

Inquisição.[6]  

No último interrogatório não se submeteu, mostrando força e coragem. Por não 

abjurar, é condenado à morte na fogueira, mas antes de morrer queimado no Campo de' Fiori, 

ele afronta ainda mais uma vez seus inquisidores. É dito que cuspiu no crucifixo, porém 

alguns consideram que este relato seja falso, e tenha apenas o objetivo de denegrir sua 

imagem.  

Morreu na fogueira com uma tábua e pregos na língua, para parar de "blasfemar"[7]. 

 
Em oito de fevereiro de 1600, obrigado a escutar ajoelhado a sentença de 
condenação à morte, lança aos seus juízes a histórica frase: Maiori forsan 
cum timore sententiam in me fertis quam ego accipiam ("Talvez sintam 
maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu ao ouvi-la"). 

 

Bruno também escreveu um livro polêmico, "A Ceia das Cinzas", onde difama a Santa 

Ceia e os clérigos. 

 

 

3.4 A TEORIA PLANETÁRIA DE KEPLER 

 

 

A Teoria de Kepler sobre o papel desempenhado pelos sólidos regulares no universo é 

um pouco mais "científica" do que a teoria atômica de Platão. Na época, eram seis os planetas 

conhecidos: Mercúrio, Venus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno.  

Kepler, influenciado pela teoria de Copérnico, segundo a qual os planetas se 

movimentam em torno do Sol, procurou encontrar relações numéricas para explicar a 

existência de exatamente seis planetas e ainda a razão das respectivas distâncias ao Sol. 

Decidiu, por fim, que a solução não era numérica, mas sim geométrica. Existiam exatamente 

seis planetas, pensava ele, porque a distância entre cada par adjacente devia estar ligada a um 

determinado sólido regular, dos quais existem cinco. 

Depois de algumas experiências, encontrou um alinhamento de sólidos regulares e de 

esferas, encaixados uns nos outros, de tal forma que cada um dos seis planetas tinha uma 

órbita numa das seis esferas; a esfera exterior (em que se desloca Saturno) contém dentro um 

cubo e, dentro deste, encontra-se, por sua vez, a esfera da órbita de Júpiter. Dentro desta 

esfera, encontra-se um tetraedro; e Marte desloca-se na esfera que se encontra dentro desse 
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tetraedro. O dodecaedro que se encontra dentro da esfera da órbita de Marte apresenta dentro 

a esfera correspondente à órbita da Terra, que apresenta, no seu interior, um icosaedro dentro 

do qual se encontra a esfera de Venus. Por último, o octaedro que se encontra dentro da 

esfera, correspondente à órbita de Venus, contem dentro a esfera da órbita de Mercúrio. 

Para ilustrar a sua notável descoberta, Kepler desenhou com todo o cuidado e 

pormenor a figura reproduzida. Claro que era tudo um disparate! 

Antes do mais, a correspondência entre as esferas encaixadas umas nas outras e as 

órbitas planetárias não é, de fato, exata. Tendo sido um dos grandes responsáveis pela 

apresentação de dados rigorosos sobre as órbitas planetárias, Kepler devia certamente 

conhecer as discrepâncias existentes. Procurou ainda corrigir o seu modelo utilizando esferas 

de diferentes espessuras, embora não apresentasse qualquer justificação para essa diferença. 

Em segundo lugar, como sabemos, não existe seis, mas pelo menos nove planetas. 

Urano, Netuno e Plutão foram descobertos depois de Kepler. Porque é que dois gigantes 

intelectuais como Platão e Kepler teriam defendido teorias tão irrealistas? O que é que os teria 

levado a procurar ligações entre os sólidos regulares e a estrutura do universo? 

A resposta está no fato de terem partido da mesma profunda convicção que motiva os 

cientistas atuais: que o padrão e a ordem do mundo podem ser descritos e, em certa medida, 

explicados através da matemática. Na época, a geometria de Euclides era o ramo da 

matemática que mais tinha evoluído e, dentro da geometria, a teoria dos sólidos regulares 

ocupava um lugar de destaque; tinha sido conseguida uma classificação completa, na 

seqüência da identificação e do estudo profundo dos sólidos regulares.  

Embora a teoria de Kepler não seja defensável, na sua concepção apresentou-se 

extremamente interessante e muito na linha do ponto de vista expresso pelo seu 

contemporâneo Galileu[8]: "O grande livro da Natureza só pode ser lido por aqueles que 

conhecem a linguagem em que foi escrito. E essa linguagem é a matemática". 

Na verdade, foi à convicção profunda de Kepler na existência de uma ordem 

matemática que o levou a adotar o seu modelo matemático de forma a ajustar-se aos dados 

observados, mantendo a concisão estética do modelo, mesmo à custa de algo que não 

conseguiu explicar. A busca da compreensão dos padrões da Natureza através dos padrões 

abstratos da matemática baseou-se numa tradição que ainda hoje continua a dar importantes 

frutos. 

A Primeira Lei de Kepler, que é a Lei das Órbitas Elípticas, afirma que o planeta 

em órbita em torno do Sol descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Esta lei 

definiu que as órbitas não eram circunferências, como se supunha até então, mas sim elipses. 
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A explicação física do comportamento dos planetas veio somente um século depois, 

quando Isaac Newton foi capaz de deduzir as leis de Kepler a partir das hoje conhecidas Leis 

de Newton e de sua Lei da gravitação universal, usando também outra de sua invenção, 

o cálculo integral e diferencial. É possível notar, de suas leis, que outros modelos de 

gravitação dariam resultados empíricos falsos.  

Da primeira lei de Kepler, tens que a força que age constantemente sobre o planeta 

tem sua linha de ação passando pelo Sol, para o qual é dirigida. Portanto o Sol tudo atrai. Da 

segunda que essa força é também inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o 

Sol e o planeta. Ou seja, que quanto mais perto o planeta está maior é à força de atração do 

Sol. E da terceira que devido ao Sol, a força que age constantemente sobre o planeta, além de 

ser central, estar dirigida para o Sol e ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, 

é diretamente proporcional à massa do planeta. O coeficiente de proporcionalidade não 

depende do planeta. 

 

 

3.5 DERIVAÇÃO DAS LEIS DE KEPLER 

 

 

Com a Teoria da Gravitação Universal de Isaac Newton, foi possível postular um 

único princípio: 

 

 
(3.2) 

 

que, aliado às Três Leis de Newton, foi capaz de explicar completamente as observações 

astronômicas conhecidas até a época e ainda depois, até a descoberta de que a velocidade da 

luz no vácuo é constante para todos os referenciais. Essa descoberta levou à criação da Teoria 

da Relatividade Restrita e, conseqüentemente, da Teoria da Relatividade Geral, que, para 

certos fenômenos que até então não haviam sido observados, invalida a teoria de Newton da 

gravitação. 

No entanto, as Leis de Newton e a sua teoria da gravidade são mais do que o suficiente 

para explicar as Leis de Kepler. De fato, as três leis são deriváveis da simples equação 

postulada acima, de modo que ainda aparecem mais completas do que da forma descrita por 

Kepler. 



 

de x

direç

repre

à estr

direç

na m

como

Assim

 

uma 

sistem

mass

com 

 

 

Assim

 

 

mem

Para deri

x, enquanto 

ção do pla

esentaremos

rela, e  é u

Existem 

ção deste é 

mesma direçã

O vetor 

o , 

m, 

Na Prim

partícula (

ma solar sã

sa do planet

a primeira l

 

m, obtemos

Da últim

mbros por mr

 

ivá-las é pre

 é a deri

aneta em r

s como  é 

um vetor un

duas direç

escolhida d

ão dele. A d

 é o vet

onde r é 

. S

meira Lei de

o que se ju

ão desprezív

ta é constan

lei de Newt

 

s que: 

ma, podemos

r: 

eciso introd

ivada temp

relação à 

 igual a 

nitário perpe

ções possíve

de modo qu

derivada de

tor-posição 

o módu

Seguindo d

e Kepler, em

ustifica com

veis em com

nte, (o que e

ton temos q

 

s derivar a c

duzir alguns

poral segun

sua estrela

, onde  é

endicular a 

eis de um v

ue tivesse qu

, por sua 

do planet

lo da di

daí, 

.  Orga

 

m primeiro 

m boa aprox

mparação c

está de acor

ue: 

 

e

conservação

s conceitos:

nda de x. 

a. A deriv

é a velocida

.  

vetor unitár

ue virar no 

vez, é 

ta em relaç

istância en

anizando, te

lugar, con

ximação, já

com suas di

rdo com os 

 

o do momen

 represen

 é o vetor 

vada tempo

ade angular 

rio perpend

sentido ant

. 

ção à sua 

ntre o pl

emos: 

  

sideramos o

á que o tam

istâncias ao

sistemas ob

nto angular,

nta a derivad

unitário qu

oral desse 

do planeta 

dicular a ou

ti-horário p

estrela, e 

laneta e 

o planeta c

manho dos p

o Sol). Supo

bservados p

 

, multiplican

34

da temporal

ue indica a

vetor, que

em relação

utro, mas a

ara apontar

é definido

a estrela.

e, assim,

(3.3)

 

como sendo

planetas do

ondo que a

por Kepler),

ndo os dois

4 

l 

a 

e 

o 

a 

r 

o 

. 

,

o 

o 

a 

, 

s 



35 
 

  
 

  

 

onde l é uma constante, que sabemos ser a magnitude do momento angular. Podemos 

transformar derivadas temporais em derivadas em relação a θ, a partir da seguinte relação: 

 

  
(3.4)

 

 

 Para a derivada de qualquer função X(t) em relação ao tempo, podemos usar a regra da 

cadeia: 

 

 
 

 
 

 O que é de grande utilidade na equação diferencial: 

 

 

 

 

 
 

 É preciso aqui extrair do momento angular uma relação útil: 

 

  
 

(3.5)

 

 Substituindo na equação principal, 

 

   
 

 Aqui, convém usar uma transformação de variável: 
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    2  

 

Utilizando-a na equação diferencial, pode-se simplificá-la significativamente, 

deixando-a na seguinte forma: 

 

  
 

 

 

 Pode-se ver que a função que satisfaz a essa equação diferencial é: 

 

 
 

ou seja, 

 

  
(3.6)

 

 

Na relação acima, ε é uma constante arbitrária de integração, que pode ser obtida, se 

for dada a posição do planeta em qualquer instante. Pode-se mostrar que se ε for menor do 

que 1, temos a equação de uma elipse escrita em coordenadas polares e, se ε for 0, a equação é 

a de um círculo. Assim, derivamos a Primeira Lei de Kepler. 

A segunda Lei de Kepler é bem mais simples de se derivar. A área descrita pelo raio-

vetor que liga o planeta à sua estrela durante certo tempo é dada por: 

 

  
(3.7)

 

 

onde ai são as áreas percorridas pelo planeta em frações desse tempo. Podemos fazer essas 

frações de tempo arbitrariamente pequenas e, conseqüentemente, teremos um N cada vez 

maior. Nada se altera se fizermos o limite em que as frações de tempo tendem a 0, ou seja: 

 

  
(3.8)
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a única variável é o cos(θ + θ0), de modo que o raio médio corresponde ao valor médio dessa 

variável. Esse valor corresponde a (θ + θ0) = π/2, ou seja, cos(θ + θ0) = 0. Assim, o raio médio 

correspondente é: 

 

  
(3.12)

 

Podemos pensar também na velocidade angular média, correspondente ao raio médio. 

Ambos estão ligados através do momento angular ( ).  

 

 
 

 
 

 Uma definição importante é a do período, em função da velocidade angular média: 

 

  
(3.13)

 

A presença da velocidade angular média nessa equação é justificada pelo fato de que 

deve haver algum valor da velocidade angular, em algum instante, que satisfaça a essa 

equação. Esse valor é justamente o da velocidade angular média. 

É possível demonstrar que o período de um planeta com órbita circular de raio rmed e 

velocidade angular  é igual ao período de qualquer planeta com órbita elíptica de raio 

médiormed e velocidade angular média . Isso é feito através da Segunda Lei de Kepler. A 

área total de um círculo é  e a área total de uma elipse é, pela Segunda Lei, (l/2m)P. 

Através da definição de P acima, vemos que: 

 

 
 

 
 

 
 

 Lembrando a equação correspondente ao raio médio ( ), temos: 

 

  (3.14)
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Que corresponde à área do círculo. Como, pela Segunda Lei, áreas iguais são 

percorridas em tempos iguais, então o período do planeta de órbita elíptica pode ser tomado a 

partir do período de uma órbita circular correspondente. Assim, temos que: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

o que implica em: 

 

  
(3.15)

 

que constitui a terceira lei de Kepler.[11] 
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4 GALILEU GALILEI E SUAS CONTRIBUIÇÕES  

 

 

Mais cauteloso, mas não menos questionador, foi Galileu Galilei, Físico, Matemático, 

Astrônomo e Filósofo, que nasceu em Pisa na Itália, na segunda metade do século XVI. Teve 

um papel predominante na chamada revolução científica. Filho mais velho do Alaudita 

Vincenzo Galilei e de Giulia Ammannati. Seus pais queriam que ele fosse médico, mas 

Galileu só pensava em fazer experiências físicas.  

Descobriu as leis dos corpos e enunciou o princípio da inércia estudado mais tarde por 

Isaac Newton, onde um corpo que está em movimento tende continuar em movimento em 

linha reta e velocidade constante. E um corpo que está em repouso, tende a continuar em 

repouso.  

Newton acrescentou que o corpo pode mudar seu estado por forças impressas a ele. 

Galileu também descobriu como fazer a balança hidrostática, que originaria o relógio com 

pêndulo. Na astronomia Galileu Galilei concluiu que o Sol é o centro do universo e não a 

Terra, como Aristóteles havia dito. Ele concebeu novas formas de pensar e pesquisar. Em seus 

dias foi perseguido e humilhado por causa disso. Mas a história o reconheceu como pai da 

ciência moderna. 

Entre 1613 e 1615 Galileu escreveu cartas dirigidas a Benedetto Castelli, Pietro Dini e 

Cristina di Lorena. Nestas cartas, Galileu descreveu as suas idéias inovadoras, que geraram 

muito escândalo nos meios conservadores, e que circularam apesar de nunca terem sido 

publicadas, ficando assim uma divisão entre os que apóiam e os que não apóiam, nas duas 

principais universidades da Itália.  

As passagens mais polêmicas são aquelas em que transcreve alguns passos das 

escrituras que deviam ser interpretados à luz do sistema heliocêntrico, para o qual Galileu não 

tinha ainda provas científicas totalmente conclusivas. E este começou a ser o princípio de um 

problema futuro. Um de seus relatos dizia: “Holy Scripture teaches us how to GO to Heaven, 

not how the heavens GO.” Que quer dizer que as Sagradas Escritura nos ensina como ir para o 

céu, mas não como o céu se move.  

Em 1616 O Tribunal do Santo Ofício conhecido como Inquisição, pronunciou-se sobre 

a teoria heliocêntrica, declarando que a afirmação de que o Sol é o centro imóvel do Universo 

era herética e que a de que a terra se move estava, de acordo com a igreja, errada, contudo 

nada fora pronunciado a nível científico.  
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O livro de Copérnico De revolutionibus orbium coelestium, entre outros sobre o 

mesmo tema, foi incluído no Index librorum prohibitorum, ou seja, nos índice dos livros 

proibidos pela Igreja Católica.  

Foi proibido falar do heliocentrismo como realidade física, mas era permitido referir-

se a este como hipótese matemática. Apesar de que nenhum dos livros de Galileu foi nesta 

altura incluído no Índex, ele foi, no entanto, convocado a Roma para expor os seus novos 

argumentos.  

 

Figura 6 – Index Librorvm Prohibiorvm ou Índice dos Livros Proibidos. 

                  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum 

 

Teve assim a oportunidade de defender as suas idéias perante o Tribunal do Santo 

Ofício, dirigido por Roberto Bellarmino, que decidiu não haver provas suficientes para 

concluir que a Terra se movia e que, por isso, admoestou Galileu a abandonar a defesa da 

teoria heliocêntrica, exceto como ferramenta matemática conveniente para descrever o 

movimento dos corpos celestes.  

Tendo Galileu persistido em ir mais longe nas suas idéias, foi então proibido de 

divulgá-las ou ensiná-las. 

Galileu foi o primeiro a contestar as afirmações de Aristóteles que, até aquele 

momento, havia sido o único a fazer descobertas sobre a física. Neste período ele fez a 

balança hidrostática que, posteriormente, deu origem ao relógio de pêndulo. 
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4.1 BALANÇA HIDROSTÁTICA 

 

 

Uma balança hidrostática é um mecanismo experimental destinado ao estudo da força 

de impulsão exercida por líquidos sobre os corpos neles imersos. Foi inventada por Galileu 

Galilei.  

Seu funcionamento se baseia no princípio de Arquimedes (um corpo perde 

aparentemente um peso correspondente à quantidade de líquido ou gás deslocado) e está 

especialmente concebida para a determinação de densidades de sólidos e líquidos.  

Este tipo de balança é constituída por: prumo, termômetro, copo, alça, parafuso de 

compensação, escala graduada, cursor superior deslizante, encaixe, cursor inferior deslizante, 

pontas, parafuso para acerto e suporte. Estas balanças necessitam ser calibradas antes de se 

efetuar a medição de densidades. 

 

  Figura 7 – Balança Hidrostática (1993/0339) 

 Fonte: http://www.mast.br 

 

O procedimento a ser seguido é: 

1. Pesa-se o mineral a seco; 

2. Pesa-se o mineral imerso em água, o que é conseguido pendurando o mineral em um 

fio amarrado em um dispositivo ligado ao prato da balança. O recipiente com água 
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onde será imerso o mineral deverá ficar sobre o prato da balança, sem tocá-lo, o que 

se consegue com uma plataforma ponte, apoiada sobre a mesa onde está a balança. 

A densidade relativa é calculada dividindo-se o peso do mineral a seco pela diferença 

do peso a seco e do peso imerso em água, pois esta diferença nos dá, pelo Princípio de 

Arquimedes, o empuxo a que está sendo submetido o mineral, que é igual ao peso do volume 

de água deslocado pelo mineral, sendo que este volume é o volume do mineral. 

A densidade relativa D é dada por: 

 

 

 

onde W é o peso a seco e H o peso imerso na água. 

 

 

4.2 PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES 

 

 

  O Princípio de Arquimedes pode ser enunciado como[9]: “Todo corpo mergulhado 

num fluido em repouso sofre, por parte do fluido, uma força vertical para cima, cuja 

intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo.”  

É costume identificarmos os fluidos como substâncias que podem flutuar. Algumas 

substâncias, como o vidro, são classificadas como sólidas, pois nos tempos que costumamos 

observá-las, não notamos a sua fluidez.  

Quando um corpo está totalmente ou parcialmente imerso em um fluido em equilíbrio, 

ficará sob a ação de uma força que dependerá da porção do corpo que está imersa. Isto pode 

ser verificado se tentarmos submergir uma cortiça ou bola cheia de ar em recipiente com 

água.  

Quanto mais profundo estiver o corpo, maior será a força que teremos de fazer para 

mantê-lo naquela profundidade. 

A força que faz a cortiça flutuar, parecendo que o corpo possui um peso menor do que 

o peso real é denominado de empuxo do fluido sobre o corpo. O princípio de Arquimedes 

quantifica o valor desta força. 
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Figura 8 – Conjunto de molas, lei de Hooke, princípio de Arquimedes 

Fonte: http://www.cidepe.com 

 

Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre um empuxo que é igual ao 

peso do volume do fluido deslocado pelo corpo. Assim, um corpo imerso na água torna-se 

mais leve devido a uma força, exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical e para cima, que 

alivia o peso do corpo. Essa força do líquido sobre o corpo é denominada empuxo ou 

impulsão. 

Resumindo, quando mergulhamos um corpo em um liquido, o corpo desloca uma 

quantidade de líquido igual ao seu volume, e o peso desse volume de liquido deslocado é 

subtraído do peso do corpo pela força denominada empuxo. 

Portanto, num corpo que se encontra imerso em um líquido em repouso, atuam duas 

forças, ambas verticais: 

 peso (devido à interação com o campo gravitacional terrestre) 

 empuxo (devido à sua interação com o líquido) 

Isto quer dizer que, para o objeto flutuar, o peso do líquido deslocado pelo objeto tem 

de ser maior que o próprio peso do objeto. 

O módulo E do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo, 

isto é: 

 

E = ρf Vf ɡ (4.1) 
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E = Pr - Pa 

 

Contam os livros que o sábio grego Arquimedes o descobriu enquanto tomava banho, 

quando procurava responder a Hierão II, rei de Siracusa, se sua coroa era realmente 

de ouro puro. Conta Vitrúvio, que o rei mandou fazer uma coroa de ouro. Para isso, contratou 

um homem e ofereceu-lhe uma grande soma em dinheiro e a entrega do ouro necessário, 

aceitando assim o trabalho. 

Na data prevista, o senhor trouxe-lhe a coroa executada na perfeição, porém, o rei 

estava desconfiado que o senhor tivesse o enganado, trocando ouro por prata. Chamou então 

Arquimedes à corte para que investigasse o que se passava, uma vez que este era muito 

inteligente. 

Um dia, enquanto tomava banho na banheira, Arquimedes observou que, à medida que 

seu corpo mergulhava na banheira, a água transbordava. Concluiu então que a densidade de 

seu corpo fizera a água transbordar e de tão contente que estava saiu da banheira e foi para a 

rua gritando a famosa expressão que, em grego quer dizer[10]: “(…) Eureka, Eureka, que quer 

dizer: descobri, achei, encontrei.” 

Assim, pegou um vasilhame com água e mergulhou um pedaço de ouro, do mesmo 

peso da coroa, registrando o quanto a água tinha subido. Fez o mesmo com um pedaço de 

prata. Efetuou o mesmo registro e comparou-o com o anterior, concluindo que o ouro não fez 

a água subir tanto como a prata. O nível da água subiu mais com a prata do que com o ouro. 

Por fim, inseriu a coroa na água. Esta elevou o nível da água mais do que o ouro e 

menos do que a prata. Arquimedes constatou, então, que a coroa havia sido feito com uma 

mistura de ouro e prata. Pôde-se assim desvendar o mistério da coroa e desmascarar o vilão. 

Para compreender, lembre-se que tanto a coroa, quanto o pedaço de ouro e o pedaço 

de prata utilizados por Arquimedes tinham todos o mesmo peso. Entretanto, como a 

densidade do ouro é maior do que a da prata, o pedaço de ouro ocupa um volume menor que o 

pedaço de prata de mesmo peso.  

Se o pedaço de ouro possui menor volume, então o mesmo deslocou um volume 

menor de água do que o pedaço de prata. A coroa, sendo feita de uma mistura de ouro e prata, 

possuía uma densidade média entre o ouro e a prata. 

Quando um corpo está totalmente imerso num líquido qualquer, podemos ter as 

seguintes condições: 

 Se ele permanece parado no ponto em que foi colocado, a intensidade da 

força de empuxo é igual à intensidade da força peso; 
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 Se ele afundar, a intensidade da força de empuxo é menor que a 

intensidade da força peso; 

 Se ele for levado para a superfície, a intensidade da força de empuxo é 

maior do que a intensidade da força peso. 

Para saber qual das três situações irá ocorrer, devemos enunciar o princípio 

de Arquimedes. Denotando por m a massa do corpo imerso, V o volume do corpo imerso, 

ρ a densidade ou massa específica do fluido, g a aceleração da gravidade e E a força de 

empuxo, temos: 

 

E = ρVg (4.4) 

 

Como a força peso do corpo é dada pelo produto da massa pela aceleração da 

gravidade MG, podemos enunciar o seguinte critério: Vρ < m, o corpo afunda, Vρ = m, o 

corpo fica em equilíbrio estável, Vρ > m, o corpo sobe para a superfície.  

Quando um corpo mais denso que um líquido é totalmente imerso nesse líquido, 

observamos que o valor do seu peso, dentro desse líquido, é aparentemente menor que no ar. 

A diferença entre o valor do peso real e do peso aparente corresponde à impulsão exercida 

pelo líquido. 

Peso Aparente = Peso real – Impulsão, se a massa do corpo imerso for expressa como 

o produto de sua densidade média ρc por seu volume V, então o critério de Arquimedes 

assume a seguinte forma: ρ < ρc o corpo afunda, ρ = ρc o corpo fica em equilíbrio estável e ρ > 

ρc, o corpo sobe à tona. 

Quando um corpo é composto de material menos denso que o fluido onde está imerso, 

pode encontrar uma posição de equilíbrio flutuando na superfície. Este é o caso 

dos icebergs que ficam estáveis flutuando na água quando a porção de volume imersa gera 

empuxo suficiente para sustentar seu peso. Ou seja, denotando por Vi o volume imerso do 

iceberg, VT, seu volume total e ρg a densidade do gelo, a condição de equilíbrio se torna: 

 

ρVi = ρ�VT (4.5) 

 

 

4.3 RELÓGIO DE PÊNDULO 
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Inventado por Galileu Galilei, o relógio de pêndulo foi até o séc. XX o mais fiável 

medidor de tempo, sendo substituído apenas nas últimas décadas por oscilações atômicas ou 

eletrônicas. Para um relógio de pêndulo ser um medidor de tempo preciso, a amplitude do 

movimento deve ser mantida constante, apesar das perdas por atrito afetarem todo o sistema 

mecânico. Variações na amplitude, tão pequenas quanto 4° ou 5°, fazem um relógio adiantar 

cerca de 15 segundos por dia, o que não é tolerável, mesmo num relógio caseiro.  

 

  Figura 10 – Relógio de Pêndulo 

 
  Fonte: Http://www.fisica.ufpb.br 

 
 
 

Para manter constante a amplitude é necessário compensar com um peso ou mola, 

fornecendo energia automaticamente, compensando as perdas devidas ao atrito.  

Em 1656, na cidade de Haia, Holanda, Christiaan Huygens concebeu o relógio de 

pêndulo com escapo, que substituiu o fuso como instrumento regulador da força da mola. Os 

relógios de pêndulo têm sido usados para medir o tempo desde 1656, e não mudaram muito 

desde então. Eles foram os primeiros relógios feitos para ter algum tipo de precisão.  

Quando se vê um relógio de pêndulo pelo lado de fora, dá para notar várias peças 

diferentes que são importantes para o mecanismo de todos eles: existe a face do relógio, com 

seu ponteiro de horas e minutos (e às vezes até um visor de "fases da lua"); há um ou mais 
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onde T é o período, L o comprimento do fio e g a aceleração da gravidade. 

Vale lembrar que o período do pêndulo não depende da massa e que o fio tem que ser 

inelástico e de massa desprezível para que não altere o período (T). 

Uma expressão precisa para o período do pêndulo, válida mesmo para amplitudes tão 

grandes como 60º é dada por: 

 

  

(4.8)

 

 Estimando o comprimento do pêndulo,  

 

  

(4.9)

 

pode ser expresso como:  

 

  

(4.10)

 

Se usarmos o Sistema internacional de unidades (isto é, comprimento em metros e 

segundos), então, na superfície da Terra g = 9,80665 m/s². O comprimento do pêndulo pode 

ser estimado de forma simples, a partir do seu período: 

 

  

(4.11)

 

Em outras palavras, na superfície da Terra, o comprimento de um pêndulo em metros 

é aproximadamente um quarto do quadrado do seu período em segundos. 

 

 

4.4 GALILEU DERRUBA AS IDÉIAS DE ARISTÓTELES 
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Galileu tratou de derrubar as idéias de Aristóteles sobre a gravidade de maneira 

científica na prática. A Torre de Pisa, neste local, a ciência começou a ver para crer. 

Conforme a história, por volta de 1590, Galileu fez uma experiência aberta ao público, para 

demonstrar que Aristóteles estava errado. Que o peso do objeto não tem nada haver com a 

velocidade da queda. Para isso veio até ao alto da belíssima Torre de Pisa, que continua 

inclinada, mas que não estava caindo. Com argumentos práticos, Galileu destruiu a hipótese 

sobre a queda dos corpos. Descobriu que os objetos de vários pesos, soltos ao mesmo tempo, 

caiam juntos e atingiam o chão ao mesmo tempo. Segundo Aristóteles, se jogassem uma 

formiguinha e um elefante de uma mesma altura, o elefante cairia muito mais rápido.                                  

Os Gregos antigos não faziam experimentos para testar suas idéias, e essa é a marca da 

Ciência. Idéias devem ser sempre testadas antes, para depois serem aceitas. Galileu foi 

pioneiro para o que se conhece hoje como método científico, ver para crer em vez de crer para 

ver. Do alto da Torre de Pisa, Galileu jogou dois pesos diferentes ao mesmo tempo, os dois 

chegaram juntos ao chão. Fato é que objetos de pesos diferentes caem ao mesmo tempo. 

Galileu não sabia explicar exatamente porque isso acontecia. O conceito de gravidade surgiu 

anos mais tarde. 

 

 

4.5 TELESCÓPIO DE GALILEU 

 

 

Galileu foi o pai da moderna física experimental e da astronomia telescópica. Seus 

experimentos em mecânica estabeleceram parte dos conceitos de inércia, e de que a 

aceleração de corpos em queda livre não depende de seu peso, que foram mais tarde 

incorporados às leis do movimento de Newton. 

Galileu começou suas observações telescópicas em 1610, usando um telescópio 

construído por ele mesmo. Não cabe a Galileu o crédito da invenção do telescópio, no 

entanto. Lentes e óculos já eram conhecidos desde cerca de 1350, e Galileu tinha ouvido falar 

do telescópio construído pelo holandês Hans Lippershey (1570-1619), em 1608.  
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 Figura 11 - Telescópio de Galileu 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://historia3c.  

cvg.com.pt/images 

 

Galileu soube desse instrumento em 1609 e, sem ter visto o telescópio de Lippershey, 

construiu o seu próprio, com aumento de 3 vezes, ainda em 1609. Em seguida ele construiu 

outros instrumentos, e o melhor tinha aumento de 30 vezes. 

Segundo Galileu, a natureza não se ajusta a compreensão do homem. Galileu tinha 

uma idéia tão simples quanto genial, apontar pela primeira vez na história o telescópico para o 

céu. O que ele viu foi o cosmos muito diferente daquele de Aristóteles. Mas quando ele 

passou a usar um telescópico, as coisas se complicaram bastante. 

Galileu usou o telescópio para observar sistematicamente o céu, fazendo várias 

descobertas importantes. Descobriu que a Via Láctea era constituída por uma infinidade de 

estrelas e que Júpiter tinha quatro satélites, ou luas, orbitando em torno dele, com períodos 

entre 2 e 17 dias. Esses satélites são chamados "galileanos", foram dados nomes a eles, onde o 

primeiro chama Io, o segundo Europa, o terceiro Ganimedes e o quarto Calisto.  
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 Figura 12 - Luneta de Galileu 

 
Fonte: http://www.aia2009.wordpress.com 

 

Desde então, mais 35 satélites foram descobertos em Júpiter. Essa descoberta de 

Galileu foi particularmente importante porque mostrou que podia haver centros de movimento 

que, por sua vez, também estavam em movimento; portanto o fato da Lua girar em torno da 

Terra não implicava que a Terra estivesse parada. Descobriu que Vênus passa por um ciclo de 

fases, assim como a Lua. 

Essa descoberta também foi fundamental porque, no sistema ptolomaico, Vênus está 

sempre mais próxima da Terra do que o Sol, e como Vênus está sempre próxima do Sol, ele 

nunca poderia ter toda sua face iluminada voltada para nós (fase cheia) e, portanto, deveria 

sempre aparecer como nova ou no máximo crescente. Ao ver que Vênus muitas vezes aparece 

em fase quase totalmente cheia, Galileu concluiu que ele viaja ao redor do Sol, passando às 

vezes pela frente dele e outras vezes por trás dele, e não revolve em torno da Terra. 

Descobriu a superfície em relevo da Lua, e as manchas do Sol. Ao ver que a Lua tem 

cavidades e elevações, assim como a Terra, e que o Sol também não tem a superfície lisa, mas 

apresenta marcas, provou que os corpos celestes não são esferas perfeitas, mas sim tem 

irregularidades, como a Terra. Portanto a Terra não é diferente dos outros corpos, e pode ser 

também um corpo celeste. 

As descobertas de Galileu proporcionaram grande quantidade de evidências em 

suporte ao sistema heliocêntrico. Por causa disso ele foi chamado a depor ante a Inquisição 

Romana, sob acusação de heresia, e obrigado a se retratar. Apenas em 1980 o Papa João Paulo 

II [Karol Joseph Wojtyla (1920 - 2005)] ordenou um re-exame do processo contra Galileu, o 
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que acabou por eliminar os últimos vestígios de resistência, por parte da igreja Católica, à 

revolução Copernicana. 

 

Figura 13 - Movimento de Vênus no Sistema Geocêntrico. 

 Fonte: http://www.aia2009.wordpress.com 

 

O astrônomo alemão Simon Marius (Mayr) (1573-1624) afirma ter descoberto os 

satélites de Júpiter algumas semanas antes de Galileu, mas Galileu, descobrindo-os 

independentemente em 7 e 13 de janeiro de 1610, publicou primeiro, em março de 1610, no 

seu Sidereus Nuncius. Os atuais nomes dos satélites foram dados por Marius em 1614, 

seguindo sugestão de Johannes Kepler. Na mitologia grega, Io, Calisto e Europa foram 

mulheres amantes de Zeus (Júpiter), enquanto Ganimedes foi um jovem de extraordinária 

beleza, por quem Zeus se apaixonou e atraiu ao Olimpio levado por uma águia.  

A razão da proibição da Igreja ao heliocentrismo era que no Salmo 104:5 do Antigo 

Testamento da Bíblia, está escrito: Deus colocou a Terra em suas fundações, para que nunca 

se mova. 

As observações que Galileu fez com seu telescópio não apenas desafiavam a 

percepção humana como também a autoridade da Bíblia. E esse era um problema bem mais 

sério. Uma esfera planetária fora feita 20 anos antes de Galileu começar a explorar o mistério 

do firmamento.  
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Figura 14 - Manchas Solares em 23 de Junho de 1612 

 
Fonte: http://www.aia2009.wordpress.com 

 

Ela foi projetada para afirmar uma verdade simples, o Sol e os planetas orbitam a terra 

de Deus. A Terra em si não se move, a prova era simples, assim dizia a bíblia. Mas quando 

Galileu apontou seu telescópico para o céu noturno, começou a ver coisas que contradiziam a 

Bíblia. Júpiter tinha luas, Vênus tinha fases, o Sol possuía manchas.  

O cosmo tinha muito mais haver com o modelo de Copérnico com o Sol no centro e 

Terra girando a sua volta, do que com o cosmos de Aristóteles. Essas observações mudaram a 

face do universo conhecido. O Sol reinava supremo no centro, os planetas orbitavam ao seu 

redor, incluindo a Terra.  

Então, aparentemente, a Bíblia estava errada. Galileu tinha uma resposta para esta 

questão. Ele disse que Deus escreveu dois grandes livros: A Bíblia e o Livro da Natureza. A 

verdade poderia ser encontrada em ambos, mas em formas diferentes. Se as escrituras e a 

ciência discordavam, Galileu não tinha duvida em qual delas seguir.  

Se a ciência diz que a terra se move, então ela se move. Seria ótimo saber que Galileu 

permaneceu fiel as suas convicções e rejeitou os críticos da Igreja, que se escandalizaram com 

as suas teorias. Mas ele não o fez.  
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Quando a Inquisição ameaçou torturá-lo, e para não acabar na fogueira como 

Giordano Bruno, ele renunciou publicamente suas idéias e teorias que ele mesmo compôs. 

Mas continuou a trabalhar nelas em segredo, sob prisão domiciliar nos subúrbios de Florença, 

na Itália. Foi difícil combater a idéia de que a ciência poderia descrever o universo melhor do 

que as escrituras.   

Quando Galileu morreu as pessoas cultas buscaram resposta com os cientistas, não 

com os padres. Demorou algum tempo até que a Igreja Católica reconhecesse Galileu. A 

Igreja Católica só retratou-se em 1992, quando o Papa João Paulo II lamentou o tratamento 

dispensado ao grande astrônomo italiano. 

Somente noventa e cinco anos depois de sua morte que ele foi enterrado como cristão 

na Igreja de Santa Crot, em Florença, junto a Maquiavel, Dante, Miguelangelo, e outros 

grandes nomes italianos. Seus trabalhos só foram reabilitados em 1822. Sua obra espalhou-se 

pela Europa acelerando a revolução cientifica que deixou Aristóteles para traz. Mas hoje o 

Vaticano tem os seus próprios astrônomos. 

 O problema de Galileu era que a Igreja Católica defendia o modelo Aristotélico, que a 

Terra era o centro de tudo. Galileu, devido sua insistência em que o Sol era o centro do 

Sistema Solar, acabou tendo sérios problemas com a igreja. Foi condenado em 1633 pela 

inquisição, tendo que passar o resto da vida em prisão domiciliar e, por ter afirmado que a 

Terra se move em torno do Sol, foi preso e obrigado a uma retratação humilhante. 

 

 

4.6 CÉU DE GALILEU À ANTIMATÉRIA 

 

 

Motivado pelo Ano Internacional da Astronomia (2009), livro lançado pelo ICH 

discute algumas das mais interessantes e atuais questões dessa ciência.  

As fases da Lua desenhadas por Galileu Galilei podem ser vistas na figura 15. As 

descobertas feitas por esse astrônomo italiano há 400 anos são tema de um dos artigos de 

'Astronomia Hoje'. Pois bem, o livro começa, naturalmente, com um artigo sobre o astrônomo 

italiano. Explica como ele adaptou uma invenção capenga e a transformou na primeira luneta, 

instrumento que lhe permitiu observar o céu como nenhum outro pesquisador havia feito até 

então. 



58 
 

Curiosidades aparecem: Galileu teria tentado persuadir o Senado de Veneza para que 

se usasse a luneta como instrumento militar. Para ele, soava óbvio que ver os navios chegando 

em oceanos distantes era uma vantagem grande em uma guerra. O Senado negou a oferta. 

 

     Figura 15- As fases da Lua vista por Galileu 

 
   Fonte: http://forumatenas.blogspot.com 

 

O assunto central das 167 páginas do livro, no entanto, transcende a figura do 

astrônomo. O céu é a estrela. Artigos de pesquisadores como Daniela Lazzaro, do 

Observatório Nacional, e Celso Dal Ré Carneiro e Flávia Requeijo, da Unicamp, perpassam a 

obra. O texto dos dois últimos, por exemplo, fala sobre uns dos assuntos mais instigantes da 

astronomia: há vida em outros planetas? 

Carneiro e Requeijo investigam os mais de 400 planetas extras solares na Via Láctea e 

delimitam as condições para que um planeta seja considerado uma zona habitável. 

Já Ignacio Bediaga, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), 

trata da antimatéria, um dos capítulos mais surpreendentes da física do século passado, 

segundo o cientista. 

E o que seria a antimatéria? O artigo de Bediaga explica: ela seria composta por anti-

átomos, com as mesmas características dos átomos da matéria, mas com carga oposta. O 
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pósitron, por exemplo, análogo do elétron na antimatéria, tem carga elétrica positiva. O fato 

de aparentemente não haver no universo a mesma quantidade de matéria e antimatéria é um 

dos grandes mistérios da astronomia hoje. Há esperanças de que os experimentos conduzidos 

no LHC ajudem a elucidar a questão. 
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5 PRÁTICA 

 

 

Ao aplicar esse método que contextualiza as idéias filosóficas e históricas em cada 

conteúdo da disciplina de Física, pude observar, nas aulas ministradas por mim na Escola 

Estadual Ensino Médio e Fundamental Coronel Jorge Teixeira e mostradas na figura16, um 

rendimento significativo dos alunos no entendimento da matéria. 

 

Figura 16 – Aulas ministradas por mim. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Dessa forma, torna-se relevante analisar e estudar as idéias filosóficas e contextuais de 

cada conteúdo apresentado na sala de aula. Uma vez que vários conteúdos estudados na física 

demoraram séculos para serem concluídos, e alguns homens perderam sua vida por causa 

desses ensinamentos que chega a nós hoje. 

Ao aplicar esse método histórico e filosófico no conteúdo nas turmas de primeiro ano 

e segundo ano do ensino médio, da Escola Estadual Ensino Médio e Fundamental Coronel 

Jorge Teixeira, em nova londrina, pude observar um rendimento mais eficaz dos alunos.  
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