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a nova faCE do mundo CElEstE  
nas imagEns da lunEta dE galilEu1

Paulo Tadeu da Silva
Paluana Curvelo Luquiari

introdução

[...] foram necessários ao homem séculos de traba-
lho e de coragem intelectual para passar da definição 
de natureza por naturalmente e de naturalmente por 
natureza, isto é, da impressão de uma necessidade 
contra a qual somos impotentes, para a afirmação 
audaciosa de que a natureza forma um conjunto, 
de que as próprias coisas se encontram submetidas 
a uma lei. [...] bastar-nos-á conhecer estas leis para 
nos situarmos a nós mesmos no nosso lugar neste 
conjunto, para entrar nele e não nos deixarmos mais 
dominar por ele – e isso será uma primeira conquista. 
depois, dir-se-á um dia: se conhecermos as leis, pode-
mos, pois, servir-nos das coisas e tornar-nos “donos e 

1 Agradecemos aos membros de nosso grupo de estudos e pesquisa –  Cateri-
ne, Eduardo, Natan e victor – pela leitura e pelas sugestões apresentadas, as 
quais contribuíram significativamente para a clareza do texto e a correção de 
alguns equívocos.
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senhores” da natureza, e isso será uma segunda fase. 
(LENoBLE, 1969, p. 184-185).

essa passagem nos coloca diante de um duplo aspecto 
da filosofia natural desenvolvida ao longo do século XvII. de um 
lado, é por intermédio dela que se chega à concepção de que os 
eventos naturais são regidos por leis naturais, cujo conhecimen-
to permite escapar do domínio da natureza sobre o homem; por 
outro, é precisamente esse conhecimento que fará a inversão 
entre homem e natureza, isto é, aquilo que permitirá que o ho-
mem domine a natureza por meio da ciência e da técnica. Esse 
duplo aspecto se faz notar em diversos autores do período, den-
tre os quais descartes e Galileu são os dois maiores exemplos. 
Em contraposição a uma concepção teleológica da natureza, em 
cujo seio coisas e fenômenos também devem ser explicados pe-
las causas finais, os filósofos modernos priorizaram explicações 
de cunho mecanicista, nas quais apenas as causas materiais e 
eficientes serão requisitadas. Um dos motivos para essa mudan-
ça de pensamento é que a concepção teleológica da natureza 
atribuía um animismo aos corpos, bem como sustentava uma 
visão mágica do mundo; ideia que os autores modernos procu-
raram contestar (vIdEIRA, 2009, p. 43).

o segundo aspecto, relacionado com o papel da ciência 
e da técnica no conhecimento do mundo natural, indica uma 
mudança radical e, em grande medida, relacionada com o modo 
como os fenômenos naturais serão explicados: a natureza pas-
sa a ser encarada de maneira geométrica e matematizada. Esse 
pensamento é expresso em uma das mais famosas passagens de 
Galileu, cuja motivação não deve ser desprezada. Se a natureza 
está expressa em caracteres matemáticos, é porque o conheci-
mento científico não deve estar subordinado à opinião de quem 
quer que seja, mas apenas aos cânones que orientam a razão:
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Parece-me também perceber em sarsi sólida crença 
que, para filosofar, seja necessário apoiar-se nas 
opiniões de algum célebre autor, de tal forma que 
o nosso raciocínio, quando não concordasse com as 
demonstrações de outro, tivesse que permanecer 
estéril e infecundo. Talvez considere a filosofia como 
um livro e fantasia de um homem, como a Ilíada e 
Orlando Furioso, livros em que a coisa menos impor-
tante é a verdade daquilo que apresentam escrito. 
Sr. Sarsi, a coisa não é assim. A filosofia encontra-se 
escrita neste grande livro que continuamente se abre 
perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se 
pode compreender antes de entender a língua e co-
nhecer os caracteres com os quais está escrito. ele 
está escrito em língua matemática, os caracteres são 
triângulos, circunferências e outras figuras geométri-
cas, sem cujos meios é impossível entender humana-
mente as palavras; sem ele vagamos perdidos dentro 
de um obscuro labirinto. (GALILEI, 1973, p. 119).

desse modo, a fim de compreender a natureza, a ciên-
cia deve lançar mão da geometria e da matemática. Sem tais 
instrumentos, como afirma Galileu, “vagamos perdidos dentro 
de um escuro labirinto”. Se o conhecimento da natureza exige, 
tal como sustentado por Galileu, o apoio da matemática e da 
geometria, o desenvolvimento da ciência moderna nos mostra 
que esse conhecimento também deve ser amparado pela técni-
ca. Com efeito, é por meio dela que os filósofos naturais foram 
capazes de ampliar a sua capacidade de observação e experi-
mentação, cujo resultado se faz notar tanto na sofisticação das 
teorias científicas quanto no domínio da natureza pelo homem, 
aspecto destacado por Lenoble (1969) no trecho anteriormen-
te referido. Assim, a articulação entre a técnica e a matemática 
estabelece o terreno no qual a ciência moderna colherá seus 
frutos, com importantes consequências para a observação  
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astronômica e a descoberta de uma nova face dos céus. É pre-
cisamente nesse último contexto que encontraremos algumas 
contribuições de Galileu, cujas observações astronômicas têm 
um impacto relevante no âmbito da cosmologia.

técnica e ciência: a construção da luneta

Na Antiguidade e na Idade Média, a elaboração de 
aparatos técnicos era feita principalmente por artesãos e não 
por cientistas ou, como chamados na época, filósofos naturais. 
Quando um deles precisava, por exemplo, de uma lente poli-
da, deveria recorrer a um artesão. No período moderno, essa 
situação se alterou e os próprios filósofos naturais passaram a 
desenvolver os instrumentos que necessitavam para o estudo e 
a investigação dos fenômenos naturais. o desenvolvimento de 
instrumentos científicos passa a ter uma importância central na 
filosofia natural do período e, nesse contexto, o nome de Galileu 
merece, novamente, ser citado. 

o filósofo teve notícias de um instrumento que aproxima-
va os objetos, denominado luneta2. Tal instrumento, originário da 

2 Como apresentado por Leitão (2010, p. 39), no estudo introdutório à tradu-
ção portuguesa do Sidereus nuncius, temos, ao menos, três relatos distintos de 
Galileu sobre como tivera notícias de tal instrumento, a saber: o que informa 
no Sidereus nuncius, em 1610; o que encontramos em uma carta de 29 de 
agosto de 1609 a Benedetto Landucci (EN, X, p. 253); e, em 1623, o que está 
presente em O ensaiador (EN, vI, p. 258). Porém, os historiadores admitem 
que Galileu tomou o conhecimento da luneta em 1609 por intermédio de seu 
amigo Paolo Sarpi. Não há consenso sobre quem haveria inventado, de fato, 
a luneta. Há indícios do uso de tubos ópticos (sem lentes) para o estudo da 
astronomia desde a Idade Média, e da invenção das primeiras lunetas (tubos 
ópticos com duas lentes) desde o século XvI, por exemplo: Leonardo da vinci 
(por volta de 1508), Thomas digges e William Bourne (no final do século XvI), 
Girolamo Fracastoro (invento anunciado em seu livro Homocentrica, de 1538), 
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Holanda, tinha uma capacidade de aproximação de cerca de três 
vezes. Não obstante alguns esforços, Galileu não conseguiu ter 
em mãos o instrumento holandês e, a partir de algumas descri-
ções, decidiu construir sua própria luneta. Por meio de tentativa 
e erro – já que não era plenamente versado nas técnicas ópticas 
–, Galileu conseguiu reproduzi-la cerca de três meses depois que 
ouviu falar dela.

ora, mas se a luneta já existia, por que associamos tão for-
temente a imagem de Galileu com a do instrumento? Fazemos tal 
associação porque o filósofo italiano não se contentou apenas em 
reproduzir a luneta, mas buscou aprimorá-la e conferir-lhe uma 
finalidade científica. Além disso, o italiano teve a ideia de colo-
car a luneta em uma base, para oferecer-lhe maior sustentação e 
realizar observações mais precisas (vIdEIRA, 2009, p. 50). Galileu 
construiu um instrumento capaz de produzir uma aproximação de 
cerca de nove vezes, o qual chamou de perspicillum; depois um 
instrumento que aproximava 20 vezes e chegou à produção de 
uma luneta que aproximava os objetos em 30 vezes – a qual não 
utilizou em suas observações astronômicas, por não produzirem 
imagens muito nítidas, além de limitar o campo de visão, de uma 
maneira não desejável ao autor (LEITão, 2010, p. 44). A despeito 
do trabalho técnico relacionado com o aprimoramento da luneta, 
precisamos reconhecer que a maior contribuição de Galileu, isto 
é, aquela que provocou impactos sem precedentes, diz respeito 
às suas observações astronômicas.

Antes de analisarmos as observações de Galileu, pu-
blicadas pelo autor em um pequeno texto, intitulado Sidereus 
nuncius (1610), cabe ressaltar que tais observações não foram 

Giovanni Baptista della Porta (em seu livro Magiae naturalis sive de miraculis 
rerum, de 1558) (LEITão, 2010, p. 32-34).
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aceitas de imediato por toda a comunidade científica da época. 
isso porque os contemporâneos de Galileu estavam apegados a 
uma tese filosófica tradicional que questionava o conhecimen-
to obtido através da visão, por considerá-lo incerto e duvidoso. 
de acordo com essa tese, esse tipo de conhecimento deveria 
ter alguma comprovação, muitas vezes provinda do tato, para 
ser tomado como verdadeiro (vIdEIRA, 2009, p. 51-52). Assim, 
quando Galileu divulgou os resultados de suas observações com 
seu perspicillum no Sidereus nuncius, a desconfiança quanto à 
veracidade dos dados visuais obtidos por intermédio desse ins-
trumento foi imediata. Tal desconfiança estava, sem dúvida, re-
lacionada tanto às eventuais ilusões de óptica produzidas pelas 
lentes quanto, e principalmente, ao fato de que havia um evi-
dente conflito entre as observações de Galileu e as teses cosmo-
lógicas admitidas pela tradição filosófica e científica.

 drake (2001, p. 51) sublinha que: “[...] a maioria dos 
filósofos e astrônomos declararam [as descobertas de Galileu] 
ilusões de óptica e ridicularizaram Galileu ou o acusaram de 
fraude”. À dificuldade imposta por essa tese filosófica tradicio-
nal somaram-se outras, como o fato de ninguém saber explicar 
perfeitamente o funcionamento da luneta, além do fato de as 
observações feitas a olho nu apresentarem algumas discrepân-
cias em comparação com aquelas feitas com o uso do apara-
to. diante dessas complicações, Galileu sentiu necessidade de 
apresentar argumentos teóricos que se somassem às evidências 
observacionais do Sidereus nuncius. Assim, o autor desenvol-
veu alguns argumentos físicos que ajudavam a comprovar as 
observações que havia publicado no Sidereus nuncius, notada-
mente no que se refere às observações da Lua, bem como argu-
mentos racionais, que visavam a instruir aqueles que fizessem 
observações com a luneta a interpretá-las corretamente. Tais  
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argumentos físicos são encontrados em seu Diálogo sobre os 
dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano, de 
1632 (GALILEI, 2011). 

Porém, mesmo diante de todas essas dificuldades, nem 
todos os contemporâneos de Galileu o acusaram de fraude. Com 
efeito, uma parte dos filósofos naturais e astrônomos conside-
rava as observações de Galileu não somente verdadeiras, mas 
fundamentais para que se pudesse colocar em xeque o sistema 
aristotélico-ptolomaico. dentre eles, Kepler é um nome que me-
rece destaque. o astrônomo alemão estava fortemente conven-
cido de que o modelo ptolomaico não representava verdadeira-
mente o mundo celeste e que, portanto, era preciso constituir 
um novo sistema astronômico a partir das teses sustentadas por 
Copérnico em meados do século XvI. Se a habilidade matemá-
tica de Kepler permitia-lhe elaborar, do ponto de vista teórico, 
um novo sistema astronômico, os dados observacionais de seus 
contemporâneos – dentre os quais aqueles obtidos por Brahe, 
foram-lhe os mais caros – representavam o apoio empírico ne-
cessário e fundamental para suas conjecturas teóricas. 

a nova imagem do céu: as observações  
astronômicas de galileu

A visão hegemônica de mundo no começo do século XvII 
era aquela proposta pelo sistema aristotélico-ptolomaico. em 
resumo, nesse sistema o Cosmo era composto por um conjunto 
de esferas cristalinas e sólidas que orbitavam a Terra e nas quais 
os planetas estariam presos. A última esfera era a das estrelas 
fixas, que limitava esse sistema, do qual a Terra era o centro.  
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havia uma divisão desse Cosmo em duas grandes regiões, a sa-
ber, a sublunar e a supralunar. A primeira delas, que se refere 
à parte do mundo que fica abaixo da Lua, seria composta por 
quatro elementos, terra, água, ar e fogo. Por ser imperfeita, 
a região sublunar era caracterizada pela geração e corrupção 
dos corpos e pela busca de seus respectivos lugares naturais: 
os corpos graves, constituídos de terra e de água, tenderiam 
para o centro do Cosmo e os corpos leves, constituídos de ar e 
de fogo, tenderiam a se afastar do mesmo. A região supralunar, 
por sua vez, incluía a Lua e tudo o que está acima dela. Tudo 
nesta região reflete sua perfeição: ela é inteiramente constituí-
da do elemento éter. Não há mudança, geração ou corrupção, 
pois tudo já se encontra em sua mais perfeita forma, e o único 
movimento natural existente é o circular, pois apenas esse mo-
vimento poderia ser perpétuo e imutável3.

ao dirigir a sua luneta para os céus e observar aquilo que 
jamais fora visto, Galileu contribui para a derrocada desse cená-
rio tradicional. Portanto, não é surpreendente que o autor co-
mece o Sidereus nuncius afirmando que as coisas que ele propõe 
são grandiosas, tanto pela excelência do assunto quanto pela 
sua novidade inaudita e, ainda, pelo instrumento que o auxiliou 
a tornar essas novidades manifestas (GALILEI, 2010, p. 151). Tais 
novidades compõem três conjuntos distintos de observações.  
o primeiro deles diz respeito à natureza da lua. Como vere-
mos, as observações de Galileu indicam que a Lua possui um 
relevo semelhante ao da Terra, além de ser igualmente ilumi-
nada por esta última. o segundo conjunto de observações está  

3 o movimento circular das esferas celestes é tradicionalmente nomeado 
como axioma platônico. de acordo com ele, todos os planetas movimentam-
-se em trajetórias circulares e com velocidade uniforme. Esse axioma dominou 
toda a tradição cosmológica até Kepler, que o abandona ao estabelecer que 
os planetas se movem segundo trajetórias elípticas e com velocidade variável.
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relacionado com as nebulosas e a via láctea: Galileu conclui que 
elas são compostas por uma infinidade de estrelas, com enor-
mes distâncias entre si e, portanto, não se poderia mais afirmar 
a existência de uma esfera das estrelas fixas. Finalmente, o ter-
ceiro conjunto de observações refere-se aos satélites de Júpiter, 
que jamais foram vistos pelos astrônomos.

Galileu não foi o primeiro a fazer observações da Lua 
com a luneta. Thomas Harriot já fizera e publicara suas conclu-
sões da observação da Lua, bem como um desenho da mesma, 
quase seis meses antes da publicação do Sidereus nuncius4.  
o italiano, porém, principalmente por conta de sua habilidade 
artística, foi além do inglês. Como sustenta Panofsky (KoYRÉ, 
2011, p. 289), em seu estudo Galileu como crítico das artes: ati-
tude estética e pensamento científico5, Galileu era um excelente 
desenhista, apreciava e compreendia todas as artes subordina-
das ao desenho, entre elas, a perspectiva e a relação entre luz 
e sombra. Quando observou a Lua, além de possuir uma luneta 
mais potente que aquelas de Harriot, Galileu também foi capaz 
de produzir um desenho muito mais preciso da superfície da Lua 
– de fato, se compararmos o desenho do filósofo seiscentista 
com fotos atuais tiradas por satélites, perceberemos a precisão 
de seus desenhos. Por ser versado em tais artes, Galileu, ao ana-
lisar as manchas mais claras e mais escuras, maiores e meno-
res, presentes na imagem da superfície da Lua vista pela luneta, 
compara-as com as sombras dos vales e montanhas terrestres e 
conclui que: 

4 Harriot – conforme salientam Leitão (2010, p. 56), em nota de rodapé nº 65, 
e Biagioli (2007, p. 78), em nota de rodapé nº 2 – foi o primeiro a fazer e regis-
trar observações lunares com uma luneta, uma vez que seu primeiro desenho 
da superfície lunar data de 26 de junho de 1609, quase oito meses antes da 
publicação do Sidereus nuncius.
5 Artigo publicado, em março de 1956, em Isis, intitulado Galileo as a critic of 
the arts: aesthetic attitude and scientific thougth (PANoFSKY, 1956).
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[...] a Lua não é de maneira nenhuma revestida de 
uma superfície lisa e perfeitamente polida, mas sim 
de uma superfície acidentada e desigual, e que, como 
a própria face da Terra, está coberta em todas as par-
tes por enormes protuberâncias, depressões profun-
das, e sinuosidades. (GALILEI, 2010, p. 152).

Portanto, Galileu percebe que a Lua, tal como a Terra, 
não é perfeita, uma vez que ela possui uma superfície aciden-
tada e desigual. A Lua, diz Galileu, é constituída por cavidades 
e protuberâncias e é marcada por cadeias de montanhas e pro-
fundezas de vales. A implicação de uma afirmação como essa 
era bastante séria, pois tal fenômeno não seria possível na re-
gião supralunar de Aristóteles, uma vez que, para este, a Lua 
deveria ser lisa e polida. Porém, mais do que apenas afastar a 
Lua de sua suposta perfeição, Galileu aproximou-a da Terra, re-
tomando a antiga opinião pitagórica ao afirmar que a Lua seria 
outra Terra, com sua parte mais brilhante representando as su-
perfícies terrosas e sua parte mais obscura, as superfícies aquo-
sas (GALILEI, 2010, p. 159). Seu maior argumento para compro-
var tal afirmação é a existência da luz secundária, que indica que 
também a Terra possui características que acreditávamos existir 
apenas na Lua: Galileu diz que há, na Lua, uma luz que não viria 
do Sol, nem de qualquer outra estrela, nem mesmo da própria 
Lua. Assim, essa luz secundária não poderia ter outra causa que 
não a Terra. em suas palavras:

Uma vez, pois, que esta luz secundária não é intrínse-
ca e própria à Lua, e também não é emprestada por 
nenhuma estrela nem pelo Sol, e visto que na vasti-
dão do mundo não resta nenhum outro corpo a não 
ser a Terra, pergunto então o que devemos pensar? 
[...] a Terra, numa troca igual e agradecida, retribui à 
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lua uma luz igual àquela que recebe da lua durante 
quase todo o tempo na mais profunda escuridão da 
noite. (GALILEI, 2010, p. 171).

As observações da Lua por Galileu contribuíram para o 
questionamento da divisão entre mundo sublunar e supralunar, 
uma vez que a Lua apresentava, segundo as imagens obtidas 
pelo telescópio, características semelhantes às da Terra. outros 
argumentos, oriundos das demais observações descritas no  
Sidereus nuncius, somam-se àquilo que é dito sobre a Lua para 
provar que outros aspectos descritos pelo cosmo aristotélico 
também estavam equivocados6. 

Nesse sentido, as observações das nebulosas e da via 
Láctea fortalecem a desconfiança de que aquela divisão do 
mundo em duas regiões não era correta. Como anteriormente 
citado, o número e a distância entre as estrelas é muito maior 
do que se acreditava até aquele momento, conforme Galileu 
apresenta nos seus desenhos das constelações de órion e das 
Plêiades. Contudo, de modo análogo aos problemas oriundos 
da observação da Lua por intermédio da luneta, Galileu justifica 
inicialmente a maneira como tais astros são vistos a olho nu e 
com o auxílio daquele instrumento. Ele afirma que a imagem 
das estrelas e dos planetas não é significativamente aumentada 
com o uso da luneta, tal como ocorre com objetos mais próxi-
mos, inclusive a Lua. Segundo Galileu, a razão de tal fenôme-
no é a existência de certa “cabeleira de raios brilhantes” tanto 
nas estrelas fixas como nos planetas, quando observados com a 
olho nu. desse modo, sem o auxílio da luneta, não enxergamos 
esses corpos em seu tamanho simples, mas sempre com a dita  

6 Um estudo sobre as consequências dessas observações pode ser encontrado 
em: luquiari e silva (2014).
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cabeleira ao seu redor. a presença dessa cabeleira faria com 
que as estrelas não fossem aumentadas tantas vezes quanto 
os outros objetos, se compararmos a imagem vista a olho nu 
com aquela obtida por intermédio da luneta7. além da percep-
ção de que o número de estrelas era muito maior do que se 
imaginava anteriormente, Galileu afirma que as estrelas que 
eram chamadas nebulosas são, na verdade, um aglomerado de 
estrelas muito pequenas ou muito distantes, impossíveis de se 
diferenciar a olho nu.

o problema do brilho das estrelas ainda foi discutido por 
Galileu em vários de seus livros até o fim de sua vida, como na 
terceira Carta sobre as manchas solares (1613), no Discurso dos 
cometas (1619), em O ensaiador (1623), no Diálogo sobre os 
dois máximos sistemas do mundo (1632) e em As operações as-
tronômicas, livro que Galileu escreveu no fim de sua vida e dei-
xou incompleto (LEITão, 2010, p. 70-71). Porém, a observação 
com mais implicações e, por esse motivo, a mais contestada, foi 
a existência de “[...] quatro planetas nunca vistos desde o princí-
pio do mundo até nossos dias” (GALILEI, 2010, p. 179) orbitando 
Júpiter. de fato, Galileu considerou a observação dessas estrelas 
como a mais importante observação astronômica relatada no 
Sidereus nuncius.

a primeira observação de tais estrelas se deu no dia 7 de 
janeiro de 1610, quando Júpiter se mostrou e Galileu o observou 

7 A razão disso, segundo Leitão (2010, p. 69), não é a cabeleira cuja existência 
foi suposta por Galileu, mas sim a difração que ocorre quando a luz passa por 
uma pequena abertura, como a objetiva da luneta ou a pupila do olho. Tal 
fato torna impossível que se obtenha imagens nítidas de objetos muito peque-
nos, como as estrelas, quando vistas à enorme distância que nos encontramos 
delas. Leitão acrescenta, em nota (número 87), que: “[...] seja qual for o seu 
tamanho real e a ampliação da luneta, o que se vê são apenas os seus discos 
de difração” (p. 69).
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com a luneta8. Ao fazê-lo, o filósofo percebeu que havia três 
pequenas estrelas perto do planeta. Ainda que ele acreditasse, 
inicialmente, que elas pudessem ser estrelas fixas, tal fenômeno 
o intrigou, pois formavam uma linha reta paralela à eclíptica e 
eram mais brilhantes do que outras estrelas de mesma grande-
za. No dia seguinte, quando Galileu tornou a fazer observações 
do planeta, notou que essas três estrelas se encontravam em 
um arranjo totalmente diferente do anterior. Por um momento 
chegou a desconfiar que seu livro de cálculo astronômico esti-
vesse equivocado a respeito do movimento de Júpiter, mas deci-
diu continuar suas observações diariamente para chegar a uma 
conclusão a respeito da mudança de posição dessas estrelas.  
A partir de então, ele passa a observar Júpiter sistematicamente, 
procedimento minuciosamente descrito em seu livro de 1610.

No dia 9 de janeiro, não conseguiu fazer as observações, 
pois o céu estava nublado. No dia seguinte, porém, encontrou 
uma nova configuração: apenas duas estrelas perto de Júpiter, 
sendo que a terceira havia desaparecido, muito provavelmente 
porque estava oculta pelo planeta. No dia 11, apesar de as duas 
estrelas manterem suas posições, a mais oriental parecia maior 
do que a outra, sendo que no dia anterior elas apresentavam a 
mesma grandeza. Com essas observações, Galileu concluiu “[...] 
que existiam no céu três estrelas errantes em torno de Júpiter, 
como vênus e Mercúrio em torno do Sol” (GALILEI, 2010, p. 181). 

8 Leitão (2010, p. 78) menciona – em nota de rodapé nº 101 – que, em janeiro 
de 1610, Júpiter apresentava condições favoráveis para sua observação, pois 
tinha passado a oposição, quando estava com sua menor distância em relação 
à Terra. Além disso, Galileu preferia sempre fazer suas observações durante o 
começo da noite, e, nesta época, apenas Júpiter e Saturno eram visíveis. Uma 
vez que Saturno estava muito baixo, ou seja, apenas poucos graus afastado 
do horizonte, Júpiter era o astro mais brilhante da noite, o que favoreceu a 
observação de Galileu.
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No dia 12, a terceira estrela tornou a surgir; mas, no dia 13, pela 
primeira vez, Galileu avistou quatro pequenas estrelas próximas 
a Júpiter, formando a mesma linha quase reta – quase, pois a 
estrela do meio estava um pouco desviada para o norte. as ob-
servações dessas estrelas, que só eram interrompidas quando 
o céu estava nublado, continuaram diariamente até o dia 2 de 
março de 1610. durante todo esse período, Galileu tomou nota 
e desenhou todas as posições das estrelas e de Júpiter, consti-
tuindo um longo protocolo de observação.

o autor dedicou sua descoberta a Cosme II, nomeando 
os satélites que orbitam Júpiter de planetas Mediceus ou de es-
trelas Mediceias9. apesar de não tratar abertamente do coper-
nicanismo no Sidereus nuncius, a descoberta dessas estrelas foi 
fundamental para que Galileu se convertesse definitivamente 
ao novo sistema astronômico, admitindo abertamente sua posi-
ção favorável às doutrinas de Copérnico, pela primeira vez, nas 
Cartas sobre as manchas solares (1613), onde relatou sua obser-
vação da existência de manchas no Sol (dRAKE, 2001).

a observação das estrelas Mediceias foi crucial para o 
copernicanismo, pois comprovava para a comunidade científi-
ca da época que era possível que estrelas errantes orbitassem 
outros planetas, ou seja, que existiam órbitas que não se da-
vam ao redor da Terra. Portanto, ela não poderia ser tomada 
como o centro dos movimentos de todos os orbes celestes, tal 
como afirmara Copérnico na primeira descrição de seu sistema 
heliocêntrico, presente no Commentariolus. nesse pequeno 
texto, redigido por volta de 1510, o astrônomo polonês afirma:  

9 Galileu fez tal homenagem, pois, percebendo a importância de suas obser-
vações, viu que poderia aproveitar-se delas para se aproximar da corte dos 
Médici.
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“o centro da Terra não é o centro do mundo, mas apenas o da 
gravidade e do orbe lunar” (CoPÉRNICo, 1990, p. 14). 

Como afirma Kuhn (2002), a descoberta dos satélites de 
Júpiter colocava um novo problema a ser investigado e explica-
do pelos astrônomos do período, a saber: por que determinados 
corpos celestes orbitavam ao redor de um planeta e não em tor-
no do centro do mundo?

Havia, segundo parecia, novos mundos “nos Plane-
tas” assim como no “Firmamento”. Mais importan-
te, estes novos mundos não podiam ser concebidos, 
nem na hipótese de Ptolomeu nem na de Copérnico, 
a moverem-se em órbitas quase circulares à volta do 
centro do universo. Aparentemente, moviam-se à 
volta de um planeta, e o seu comportamento era, por-
tanto, o mesmo que o da Lua da Terra na astronomia 
de Copérnico. A velha astronomia, tal como a nova, 
teria de admitir a existência de satélites, governados 
pelos planetas. Além disso, e talvez a maior conse-
quência, as observações de Júpiter forneceram um 
modelo visível do próprio sistema solar de Copérnico. 
Aqui, no espaço planetário, havia um corpo celeste 
rodeado pelos seus próprios “planetas”, tal como os 
planetas previamente conhecidos circulavam à volta 
do sol. os argumentos em favor do copernicanismo 
foram multiplicados pelo telescópio quase tão rapi-
damente como os próprios corpos celestes. (KUHN, 
2002, p. 237).

o Sidereus nuncius se tornou, portanto, um livro impor-
tante para fortalecer os argumentos contra a cosmologia aris-
totélico-ptolomaica, bem como para defender a cosmologia co-
pernicana, pois as evidências observacionais obtidas por Galileu 
não poderiam ser explicadas pelo antigo modelo e, por outro 
lado, fortaleciam as razões em prol do segundo.
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Assim, com o Sidereus nuncius, Galileu inicia o longo 
combate que realizará, de modo definitivo, a tran-
sição entre o antigo modelo cosmológico e o novo, 
tornando obsoleto o cosmo antigo e medieval com-
preendido como um todo limitado e hierarquicamen-
te ordenado, constituído por duas regiões heterogê-
neas compostas de corpos de natureza diferentes e 
submetidos a leis diferentes. (MARICoNdA; vASCoN-
CELoS, 2006, p. 59).

essas observações também abriram o caminho para que 
Galileu percebesse, ao defender o copernicanismo, a necessida-
de de uma física que embasasse esse novo modelo cosmológico, 
o que propôs no livro que provocou sua condenação pela Igreja, 
o já citado Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo 
ptolomaico e copernicano (GALILEI, 2011).

Considerações finais

Essa breve exposição sobre as descobertas astronômi-
cas de Galileu nos coloca diante de alguns aspectos centrais da 
ciência moderna, tendo em vista a íntima relação entre história 
e filosofia da ciência. o primeiro aspecto diz respeito à elabo-
ração e ao aprimoramento de aparatos técnicos que ampliem 
a nossa capacidade de observação. Nesse contexto, a invenção 
e a utilização da luneta é, sem qualquer dúvida, um evento da 
maior importância. Seja porque ela permitiu a descoberta de 
novos astros celestes ou a investigação mais precisa daqueles 
que já eram conhecidos, seja porque sua invenção demandou 
dos filósofos naturais da modernidade o aprimoramento da 
técnica de polimento de lentes e a construção de lunetas mais  



A nova face do mundo celeste nas imagens da luneta de Galileu 233

poderosas10. desse modo, a utilização desse instrumento cientí-
fico foi responsável pelas profundas e inevitáveis mudanças no 
âmbito da astronomia e da cosmologia, determinando o aban-
dono do modelo tradicional e, com ele, a adoção de um novo 
paradigma. 

Esse é o tipo de mudança que uma parte dos historia-
dores e filósofos da ciência denominam de revolução científica, 
dentre os quais Kuhn é uma referência obrigatória. Em seu livro 
A estrutura das revoluções científicas, o autor dedica-se a exami-
nar de que modo as revoluções ocorrem, bem como os diversos 
fatores que as determinam (KUHN, 1991). Não nos parece fora 
de lugar afirmar que as observações presentes no Sidereus nun-
cius são um exemplo de descoberta científica que, por vezes, está 
na raiz de uma mudança de paradigma. os fatos descritos por Ga-
lileu podem ser tomados como as anomalias que não poderiam 
ser explicadas pelo modelo proposto por Aristóteles e Ptolomeu 
e que, portanto, contribuíram decisivamente para a revolução 
científica levada a cabo por todos aqueles que defenderam as hi-
póteses aventadas por Copérnico. se levarmos em consideração 
o esquema teórico proposto por Kuhn, podemos afirmar que as 
observações astronômicas de Galileu promoveram a consciência 
de uma anomalia que mudaria a imagem que se tinha do mundo: 
abandona-se a visão de um Cosmo limitado em prol da concep-
ção de um Universo infinito. Nesse sentido, o cenário proposto no 
Sidereus nuncius, ao que tudo indica, adapta-se àquilo que Kuhn 
(1991, p. 78) afirma na seguinte passagem:

10 Um exemplo disso pode ser encontrado em descartes, em um dos ensaios 
que acompanham o Discurso do método (1637), a saber: A dióptrica (AT, 6; 
BEYSSAdE; KAMBoUCHNER, 2009). os dois últimos discursos desse ensaio são 
dedicados, respectivamente, à luneta e à maneira de se talhar vidros (técnica 
diretamente relacionada com a boa construção de lentes).
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A descoberta começa com a consciência da anoma-
lia, isto é, com o reconhecimento de que, de alguma 
maneira, a natureza violou as expectativas paradigmá-
ticas que governam a ciência normal. Segue-se então 
uma exploração mais ou menos ampla da área onde 
ocorreu a anomalia. esse trabalho somente se encerra 
quando a teoria do paradigma for ajustada, de tal for-
ma que o anômalo se tenha convertido em esperado.

Contudo, no caso em questão, esse ajuste não foi pos-
sível. o declínio da astronomia Ptolomaica foi inevitável, tanto 
quanto o abandono da cosmologia de inspiração aristotélica. 
Assim, houve a necessidade de uma mudança do paradigma 
vigente a fim de explicar as anomalias percebidas por Galileu. 
Tal necessidade, bem como a primeira impressão dessas ano-
malias como fraudes inventadas pelo italiano, é constatada no 
que se segue da passagem supramencionada de Kuhn (1991,  
p. 78): “[...] até que o cientista tenha aprendido a ver a natureza 
de um modo diferente o novo fato não será considerado com-
pletamente científico”. Portanto, em um primeiro momento, as 
observações de Galileu foram encaradas como aberrações e ilu-
sões, ou seja, de modo não científico. No entanto, as lentes da 
luneta de Galileu desenharam uma nova face dos céus; assim, 
definiram uma nova visão de natureza que, consequentemente, 
carecia de uma nova teoria que a explicasse. Em outras palavras: 
um novo paradigma científico.
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