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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar, discutir e concluir qual é a prática estética de 

Galileu Galilei, ao conceber as suas obras científicas, ao levar em conta o fato de que este 

escritor científico tem também trabalhos que pertencem às áreas da pintura, da escultura, da 

literatura, e uma atividade como músico. A investigação é realizada a partir de uma carta de 

Galileu a seu amigo Ludovico Cardi, pintor, conhecido como o Cigoli, na qual o cientista 

demonstra grande conhecimento sobre pintura e escultura. A pesquisa segue centrando-se no 

texto Considerazioni al Tasso e em várias cartas trocadas entre Galileu e o Cigoli, com o 

objetivo de se certificar sobre sua possível inserção numa das escolas de pensamento estético 

da época em que está inserido, e mostrar também como as suas convicções estéticas 

exerceram influência sobre a escrita de suas obras mais importantes na Ciência da Física, 

como os revolucionários livros Sidereus Nuncius e Il Saggiatore. Galileu, nascido em 1564, é 

filho do Renascimento e tem sua educação formada com influências do período de ouro deste 

movimento, em um momento em que o Renascimento está se encaminhando para o Barroco, 

logo depois do Maneirismo. É assim que, ao investigar as trocas de cartas e as suas duas 

principais obras de esclarecimento sobre a sua ciência, encaminhamos este estudo para 

investigar qual ou quais as razões pelas quais Galileu, mesmo tendo conhecimento da obra de 

Kepler, com as suas três leis do movimento dos planetas e as suas órbitas elípticas, não 

menciona, em nenhum momento, as descobertas do companheiro de luta na consolidação da 

teoria copernicana.  

 

Palavras-chave: Galileu. Arte. Ciência. Classicismo. Maneirismo. Kepler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze, discuss and conclude what the aesthetic practice of Galileo Galilei 

is as he conceived his scientific works, taking into account the fact that this scientific writer 

has works that pertain to other fields such as painting, sculpture, literature, and also his 

musical activity. The research is carried out from a letter by Galileo to his friend, the painter 

Ludovico Cardi, known as the Cigoli, in which the scientist demonstrates deep knowledge on 

painting and sculpture. The research continues to focus on the text, Considerazioni al Tasso, 

and on several other letters exchanged between Galileo and Cigoli, in order to certify 

Galileo’s possible engagement in one of the schools of aesthetic thought at the time. It also 

intends to show how his aesthetic beliefs influenced the writing of his masterpiece works in 

the science of physics, such as the revolutionary books Sidereus Nuncius and Il Saggiatore. 

Born in 1564, Galileo is a son of the Renaissance. His education was influenced by the golden 

period of this Era but at a time when the Renaissance was already moving towards the 

Baroque period, soon after the Mannerism. Thus, by analyzing the exchanged letters and 

Galileo’s two main works about enlightenment of his science, we investigate the reasons why 

Galileo does not mention Kepler’s discoveries at all, even aware of his colleague’s work on 

three laws of planetary motion and their elliptical orbits. 

 

Keywords: Galileo. Art. Science. Classicism. Mannerism. Kepler. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Hoje conhecido como o primeiro cientista da era moderna, Galileu teve grande 

influência no pensamento filosófico da natureza, o que viria a se chamar Ciência, no mundo 

ocidental. Galileu é nomeadamente reconhecido como o pai da Ciência Moderna ao criar, 

mesmo que tacitamente, o método experimental. Suas obras mais importantes são Sidereus 

Nuncius (1610), Il Saggiatore (1623), Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632) 

e Discorsi intorno a Due Nuove Scienze (1638). Outros tratados foram escritos no formato 

epistolar por conta de terrível discussão com os jesuítas do Collegio Romano e maestri 

dell'accademia, como as três cartas endereçadas a Marcus Welser1, publicadas com o nome de 

Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, em 1613. Essa obra gera uma discussão 

com o padre Christoph Scheiner2, a qual levará muitos anos e que consumirá o tempo de 

Galileu. 

As quatro obras principais, as mais importantes de Galileu, são, até hoje, motivo 

de estudos dos historiadores e dos filósofos da Ciência. Os primeiros continuam tentando 

entender os caminhos da ciência de Galileu, e os segundos de que modo e como o florentino 

engendrou um método que causou uma ruptura com a visão da tradição aristotélica de ver o 

mundo. No desenvolvimento do trabalho, veremos as opiniões de vários autores qualificados 

que relatam não só a biografia de Galileu, mas os modos como desenvolveu as suas 

investigações e como circulava no meio das cortes, assim como no meio acadêmico. 

Estaremos abordando a sua trajetória de vida, desde os primeiros anos, e 

passaremos pela adolescência até alcançar a idade adulta, assim como a sua passagem pela 

Universidade de Pisa, como aluno, e a sua volta, como professor de Matemática, cuja 

obrigação era ensinar a Geometria de Euclides e a Astronomia de Ptolomeu. Como físico, 

Galileu devia se comportar como um filósofo da natureza, o que significava que ele estava 

limitado à exegese e à interpretação filosófica da Física aristotélica.  

Na sequência do trabalho, faremos uma digressão sobre as qualidades literárias de 

Galileu como crítico da poesia de Ludovico Ariosto e de Torquato Tasso e as comparações 

que o pisano faz ao mostrar o que é de bom gosto para ele, segundo a sua estética classicista. 
                                                 

1 Marcus Welser (1558-1614) foi humanista, historiador, editor e burgomestre de Augsburgo. 
2 Christoph Scheiner (1573 ou 1575-1650) foi um astrônomo e jesuíta alemão que, com Galileu Galilei entre 

outros, principiou, no início do século XVII, o desenvolvimento de estudos astronômicos por meio 
de telescópios. 
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Ainda no âmbito da literatura, apresentaremos como Galileu se exercita na crítica da obra 

destes dois poetas e como Galileu usará o mesmo estilo para o combate contra seus 

opositores, ao escrever, no mesmo estilo, o Il Saggiatore (1623). 

Abordaremos a necessidade de Galileu tornar-se um cortesão depois de já estar 

trabalhando na Universidade de Pádua por 18 anos. Essa decisão o leva a solicitar, ao 

secretário do Grão-duque Cosimo II, para que ele seja admitido como matemático e filósofo 

da corte dos Medici. Quando é atendido, tem seu tempo livre para se dedicar às pesquisas e, 

também, para escrever as obras que estão em seu planejamento para o seu programa político 

cultural, o qual será desenvolvido a partir do Il Saggiatore (1623). 

Um trabalho deste não poderia deixar de discorrer sobre o contexto da sociedade 

em que Galileu nasceu e, depois, onde vivia. Por conta dessa questão, faremos uma breve 

discussão sobre a Renascença e o Humanismo e, a seguir, sobre o Classicismo e o 

Maneirismo. 

Neste desenvolvimento, fazemos uma discussão a respeito de qual filosofia 

Galileu se apoiava para fazer suas investigações e se o toscano era empirista, platônico ou 

neoplatônico. Veremos a posição de alguns autores qualificados que defendem uma e outra 

posição. No entanto, fica evidente que Galileu já tinha separado bem a Filosofia da Física 

aristotélica e, quando se tratava de Ciência, Galileu se afastava da Filosofia: se ele tinha uma 

filosofia, esta era a rerum natura. 

Atingimos, então, a questão principal do trabalho, ou seja, por qual motivo 

Galileu, em suas primeiras obras e mesmo nas mais importantes, nunca citou os trabalhos de 

Kepler, nos quais o astrônomo estabeleceu as leis das órbitas dos planetas? Esse movimento 

de Galileu causa, a muitos cientistas, um mal-estar quando se discute o assunto. Até porque, 

quando Kepler dissertou sobre as duas primeiras leis, isso foi feito no mesmo ano em que 

Galileu apontou o telescópio para os céus. Existe uma carta de Federico Cesi, de 1612, em 

que o fundador da Accademia dei Lincei chama a atenção de Galileu para a obra Nova 

Astronomia. Nesta passagem, abordaremos a posição estética de Galileu e, também, sua 

posição como homem de ciência. 

Na conclusão do trabalho, expressamos a nossa posição sobre as razões que 

levaram Galileu a tomar uma posição diante da obra de Kepler e as órbitas elípticas dos 



13 
 

planetas. Tomamos, como argumento, a carta de 26 de junho de 1612, de Ludovico Cardi, o 

Cigoli3, para tirar conclusões sobre as posições estéticas de Galileu.  

 

 

 

  

                                                 
3 Lodovico Cardi, também conhecido como Cigoli (1559-1613), foi um pintor italiano do Maneirismo e do 

começo do Barroco. No início de sua carreira, trabalhou em Florença e passou nove anos de sua vida 
em Roma. Participou do movimento da Contra-Maniera. 
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CAPÍTULO I A TRAJETÓRIA DE GALILEU COMO UM HOMEM DO ALTO 
RENASCIMENTO 

 

 

1 FORMAÇÃO INTELECTUAL DE GALILEU 

 

 

Em 2020, completou-se 456 anos do nascimento de Galileu, 410 anos da 

publicação do Sidereus Nuncius (Mensagem das estrelas ou O mensageiro estelar), 397 anos 

da publicação de Il Saggiatore (O ensaiador ou O experimentador), 388 anos da publicação 

dos Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Diálogo sobre os dois Máximos Sistemas 

do Mundo), 372 anos da publicação dos Discorsi intorno a Due Nuove Scienze (Discurso em 

torno de duas novas ciências) e 378 anos de sua morte. Galileu é um nome que não sai de 

“moda”, isto é, Galileu é lembrado para dar nome à nave espacial que foi lançada para 

explorar o planeta Júpiter, é lembrado para nomear uma revista de divulgação científica, entre 

outras homenagens feitas a esse cientista/filósofo do século XVI-XVII, depois de passados 

quase 400 anos de seus feitos na esfera da Física Moderna. Contudo, neste trabalho de 

investigação, estamos interessados em outra vertente do genial cientista. Queremos investigar 

a sua relação com uma outra face, que não a do cientista experimentador e racionalista do 

período tardio do alto Renascimento. Assim, faremos uma caminhada, desde o seu 

nascimento, passando pela sua formação ainda como criança e adolescente, e, finalmente, 

durante a sua vida adulta, para entender como Galileu, sendo um cientista dedicado 

intensamente à Física, também teve atuação na área das Artes, como na Pintura e na 

Literatura. 

 

 

1.1 Galileu: formação humanística 

 

 

Ao pensar em Galileu, a maior parte das pessoas que cursou o Ensino Médio se 

lembra, pelo menos, de dois acontecimentos que aprenderam na escola e que permanecem na 
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memória: a torre inclinada, em Pisa, na Itália, e sua condenação pelo Santo Ofício. Como 

Leonardo, Michelangelo, Rafael, Alexandre, Napoleão e outros personagens da historiografia 

mundial, Galileu faz parte de um grupo bem restrito de pessoas às quais nos referimos pelo 

primeiro nome. A sua estatura de grande cientista e de um dos “pais” da Ciência Moderna 

permite situá-lo ao lado de Newton (1643-1727), de Einstein (1879-1955) e de Darwin (1809-

1882). Ainda assim, havia muito mais nesse homem do que apenas sua ciência.  

Ao longo dos 400 anos que se passou desde que Galileu nasceu, muitos fatores 

ficaram ocultos em sua trajetória profissional e pessoal. Essa perda de clareza aconteceu, 

porque há tantas opiniões, teorias e fatos que envolvem o julgamento de Galileu quanto havia 

adversários e inimigos prontos para derrotá-lo, apenas esperando a oportunidade de levá-lo à 

ruína. Segundo White (2009, p. 11), “de fato entre os acadêmicos não há consenso a respeito 

das causas dos problemas de Galileu com a igreja. Cada historiador que estuda e escreve 

sobre esse assunto parece ter uma visão diferente”. 

Galileu foi primogênito de sete filhos (Galileu, Benedetto, Virginia, Anna, 

Michelangelo, Lívia e mais uma menina, possivelmente chamada Lena) de Vincenzio di 

Michelangelo Galilei, conhecido como Vincenzo Galilei (1520?-1591 ou 1533?-1591), 

natural da cidade de Santa Maria a Monte, no Vale do Arno, e de Giulia Del Fu Cosimo Degli 

Ammanati (1538- 1620), natural da cidade de Pisa, e que descendia de uma nobre família que, 

como os Galilei, também vinha passando por momentos difíceis com as finanças. A família 

permaneceu morando em Pisa até o ano de 1574, quando se transferiu para Florença, onde 

Vincenzo já se encontrava havia algum tempo (BROMBERG, 2011). 

Segundo White (2009), Vincenzo Galilei teve pouca educação formal, sabia 

pouco latim, mas era um homem culto. De acordo com Naess (2015), Vincenzo não era 

somente um músico habilidoso que tocava alaúde e viola de gamba; o que mais o interessava 

era a teoria da música. Ele estudara com conhecidos humanistas, em Veneza e em Roma, e 

estava envolvido com a escrita de uma grande tese na qual tentava, ambiciosamente, reviver a 

música contemporânea ao retornar aos princípios da Antiguidade (NAESS, 2015).  

Vincenzo, como seu filho Galileu, acreditava que a Matemática é a linguagem 

adequada para representar a natureza. A sua concepção da música como ciência ia muito além 

da concepção pitagórico-platônica; ela consistia numa concepção da música como pertencente 

à filosofia natural, o que incluía, assim, os sons propriamente ditos, os instrumentos que os 

produziam e a Matemática que os representava (BROMBERG, 2011). Bromberg (2011), 

ainda, afirma existirem registros que atestam ser Vincenzo Galilei uma figura central da 
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criação do estilo monódico e personagem da historiografia clássica por ter participado da 

chamada Camerata Fiorentina. 

Ainda que a documentação sobre Vincenzo Galilei seja escassa, por meio das 

dedicatórias a Guilherme V, filho do Il Grande Alberto di Baviera (entre 1578-1579), a quem 

ele dedicou a primeira versão da obra Il Fronimo (1569), é possível traçar mais algumas 

atividades realizadas por Vincenzo Galilei. Embora jamais tendo assumido um posto na corte, 

diz Bromberg (2011, p. 28), “acreditamos que Vincenzo Galilei tenha mantido 

relacionamentos positivos com a nobreza. Não fez parte da lista de músicos da corte dos 

Medici, mas frequentava-a”. 

Portanto, não podia ser outra a conclusão que obtemos sobre quais as 

características do lar intelectual em que nasceu Galileu Galilei. Filho de um músico teórico e 

prático e considerado, por vários autores, um filósofo da natureza, o mais provável é que 

Galileu fosse encaminhado para as artes da pintura, da arquitetura e das letras clássicas. No 

entanto, seu pai, Vincenzo, queria vê-lo estudar Medicina e assim foi que Galileu ingressou na 

faculdade de Medicina, em Pisa. 

De acordo com seu primeiro biógrafo e, também, assistente nos últimos três anos 

de vida, Vincenzo Viviani, autor do Racconto istorico della vita del Sig (1654), Galileu 

Galilei foi uma criança solitária. Até a idade de nove ou 10 anos, foi educado por uma série de 

tutores privados. Ainda de acordo com Viviani (que tinha predileção por detalhes), Galileu era 

uma promessa: 

 

ele começou a mostrar seu brilhantismo intelectual nos primeiros anos da 
adolescência. Durante seu tempo livre, construiu por conta própria uma série de 
instrumentos e pequenas máquinas, imitando e reproduzindo em tamanho reduzido 
qualquer construção humana que via, como moinhos, cadeias e outras pequenas 
máquinas vulgares. Caso faltasse a uma construção uma peça necessária, ele a 
providenciava por meio de sua própria invenção, usando ossos de baleia em vez de 
molas de ferro ou outras coisas: quando precisava de algo, usava seu cérebro para 
fazer a construção funcionar e nunca deixava nada imperfeito (VIVIANI, 1654 apud 
GALILEI, 1890-1909, v. XIX, p. 601). 

 

Vincenzo logo percebeu que o filho mais velho era extraordinariamente talentoso 

e merecedor de atenção especial. Ensinou Galileu a tocar alaúde e ele logo se tornou um 

músico de qualidade. Naess (2015) destaca que Galileu adquiriu duas outras aprendizagens da 

dedicação especial do pai em educá-lo. A primeira foi que ninguém jamais deveria se 

contentar com a sabedoria aceita, mesmo que viesse das fontes de maior autoridade, e sim 
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combinar reflexões teóricas com experimentos práticos e chegar às suas próprias conclusões. 

A segunda é que todo trabalho pioneiro era, com frequência, literalmente desvalorizado. Isto 

Vincenzo conhecia muito bem, pois vivia lutando para prover a si mesmo e à sua família. 

Quando Galileu tinha oito anos, em 1572, Vincenzo muda-se para Florença, 

inicialmente só; mais tarde, em 1574, transfere também a família. Não estando satisfeito com 

a educação de seu primogênito, contrata, durante os primeiros meses de Galileu em Florença, 

um tutor, professor local altamente recomendado, chamado Jacopo Borghini da Dicomano, 

que iniciava os jovens nos conhecimentos básicos de latim, de grego e de retórica – as 

disciplinas do Trivium, as artes liberais (MCLUHAN, 2012). De acordo com Viviani (1694 

apud GALILEI, 1890-1909, v. XIX, p. 603): 

 

quando Galileu era adolescente, passou alguns anos estudando humanidades com 
um professor bastante conhecido de Florença. Tendo consciência de sua condição e 
esperando ir além da situação de pobreza em que se encontrava juntamente com sua 
família, Galileu decidiu enfrentar a pobreza de seu destino aplicando-se 
assiduamente aos estudos. Desse modo, ao estudar os principais autores latinos, 
passou a ter uma profunda erudição em humanidades; por sua conta estudou também 
grego e percebeu que não era tão ruim; ele o usaria mais tarde, quando se 
aprofundasse em seus estudos.  

 

Vincenzo, sem condições de continuar pagando o tutor, matricula Galileu na 

escola local, o ginásio vizinho da casa nova, até os 13 anos (SOBEL, 2000). Nesse período, o 

jovem passou a ser ensinado por um dos instrutores contratados pela Commune di Pisa. 

Segundo White (2009, p. 5), o tipo de educação que Galileu recebeu, nessa escola 

local, é encontrado num conjunto de instruções oficiais dadas a um dos professores que 

trabalhou no ginásio, Giacomo Marchesi di Piacenza, entre maio de 1571 e maio de 1574: “os 

alunos devem frequentar a escola por três horas de manhã e três horas à tarde pelo menos às 

segundas, terças, quartas e quintas, mais uma hora de exposição”. E mais: 

 

aos sábados, o estudante deve fazer uma exposição para os outros comentarem, de 
maneira que cada estudante faça sua exposição pelo menos uma vez. Além disso, ao 
menos três classes de estudantes de latim e uma de iniciantes, cujos estudos os 
outros controlam. A classe de epistolanti (clássicos) deve apresentar uma carta em 
cada um dos quatro dias mencionados. Dois textos latinos são compulsórios para os 
estudantes de latim. Quanto aos iniciantes, a pessoa que repete é quem deve lembrar 
o professor de cuidar deles e fazer com que prepare uma prova geral às sextas. Aos 
sábados, além das exposições, deve fazer com que repitam alguns versos que saibam 
de cor (WHITE, 2009, p. 25). 
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Segue que, no ano seguinte, Vincenzo enviou Galileu para um remoto mosteiro 

beneditino em Vallombrosa – o Vale das Sombras –, ao norte de Regello, em Valdarmo, cerca 

de 30 quilômetros a sudeste de Florença. 

Vincenzo, como foi informado antes, não teve uma educação formal e, com 

sacrifício e determinação, atingiu um nível de excelência. Portanto, sabia muito bem o que 

estava fazendo ao procurar uma educação formal para Galileu. 

Os monges desse mosteiro pertenciam à tradição intelectual florentina. Era um 

ambiente inspirador, muito além do padrão geral dos mosteiros. Vincenzo tinha a esperança 

de que, ali, o talentoso garoto poderia aprender grego, latim, lógica e retórica, disciplinas do 

Trivium consideradas “as três artes da linguagem pertinentes à mente” (JOSEPH, 2008, p. 

33). 

Vincenzo acertou, porque Galileu se identificou tanto com o lugar que, após dois 

anos, quis entrar para a ordem, e se apresentou como noviço. Biógrafos especulam ser 

possível que tenha visto uma oportunidade de trabalho e de estudo, livre dos cuidados 

materiais que a vida de cidadão trazia. Quando Vincenzo soube do interesse do filho, partiu 

imediatamente para o monastério, sem avisar, levou Galileu embora e proibiu o seu retorno. 

Como pretexto, Vincenzo alegou que os monges não estavam cuidando apropriadamente de 

seu filho e que o haviam deixado ficar doente de uma infecção no olho, que não se haviam 

dado ao trabalho de tratar. A verdade, contudo, é que Vincenzo era extremamente cético em 

relação à religião ortodoxa e, embora por esse tempo ainda não tivesse percebido a 

profundidade dos talentos matemáticos e analíticos de Galileu, uma carreira na igreja era a 

última profissão que ele desejaria para seu filho (WHITE, 2009). Em suma, Vincenzo não 

teve simpatia pela decisão de Galileu e trouxe-o de volta para casa, agora já com 15 anos.  

A partir do monastério, Galileu passou para o último estágio de sua educação 

antes de entrar para a universidade e, assim, retornou a Pisa e, no verão de 1578, iniciou o 

curso, por dois anos, na prestigiosa escola de Sapienza. A seguir, foi aprovado com facilidade 

nos exames de admissão para o curso de Medicina na Universidade de Pisa, mais 

precisamente na faculdade “dos artistas”, como aluno de Medicina (GEYMONAT, 1997). Sua 

verdadeira vida acadêmica estava prestes a começar. 

Galileu, como o pai, tinha grandes ambições e muitos talentos. Viria a se tornar 

um grande músico, escritor e poeta. Era musical, como o pai. Sabia desenhar e pintar, e 
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considerou seriamente ganhar a vida como artista – uma carreira tradicionalmente muito 

prestigiosa em Florença, o melhor lugar para oportunidades de treinamento. 

 

 

1.2 Galileu conhece Ludovico Cardi da Cigoli (o Cigoli) 

 

 

Galileu conhecia bem como era a vida de artista. Foi na Accademia del Disegno 

que Galileu estabeleceu uma estreita amizade com Ludovico Cardi (1559-1613), conhecido 

pelo nome de o Cigoli, cerca de cinco anos mais velho. Numa idade precoce este talentoso 

pintor era considerado um dos melhores entre seus contemporâneos em Florença. 

Segundo Chappell, o Cigoli matricula-se na famosa Accademia del Disegno 

(fundada por Vasari, em 1563, sob os auspícios da família Medici), no ano de 1578. A obra 

que o admitiu na Academia foi a pintura “Caim e Abel”. Na Accademia del Disegno, teve 

importantes professores, como: Santi di Tito (1536-1602/3), com quem estudou desenho, e 

Ostilio Ricci (1540-1603), com quem teve aulas de perspectiva e de matemática, ao lado de 

Galileu (CHAPPEL, 1976 apud SILVA; NEVES, 2015).  

Podemos deduzir que a amizade dessas duas personagens da história data do ano 

de 1578, pelo depoimento de Chappel. E também que, para ingressar na Accademia del 

Disegno, Galileu teve de apresentar uma pintura ou um desenho que convencesse os 

professores de que tinha capacidade para frequentá-la. Um importante depoimento para calçar 

os nossos argumentos será apresentado mais adiante. 

O trabalho do pai e o próprio ambiente musical inclinaram Galileu mais para a 

arte do que para a ciência, embora, na esteira da Renascença, a linha divisória entre essas duas 

áreas não fosse definida com muita clareza. A teoria musical de Vincenzo fazia uso de 

Matemática e Física – de fato, no âmbito do ensino, a Música era considerada uma das 

matérias do Quadrivium, ao lado da Aritmética, da Geometria e da Astronomia 

(MARTINEAU, 2014).  

A pintura era vista como relacionada, de perto, com a Geometria, principalmente 

por causa da teoria da perspectiva. Era tido como óbvio que pintores tinham de estudar 
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anatomia. O Cigoli era tão afiado em dissecção que contraiu uma doença grave e duradoura 

devido à superexposição a cadáveres.  

Vincenzo, porém, não era um entusiasta das pretensões artísticas de Galileu; como 

músico, sabia muito bem que tipo de existência uma vida de artista tinha a oferecer. A pintura 

era, no mínimo, tão insegura quanto a música. Entendia que Galileu deveria estudar Medicina 

e tornar-se um médico próspero, como um seu ancestral homônimo, Galileu Galilei (magister 

Galilaeus de Galilaeis), médico e professor no Estúdio Florentino, a partir de 1438 

(MARICONDA; VASCONCELOS, 2006). Galileu, ao se submeter aos desejos do pai, 

obedeceu a Vincenzo e deixou de lado suas ambições de tornar-se pintor. 

Originalmente conhecida como Studium Generale, a Universidade de Pisa foi 

criada cerca de 30 anos antes de o conhecimento antigo começar a chegar do Oriente para 

servir de centelha à chama do Renascimento. Fundada em 1321, não fazia parte da primeira 

onda de universidades estabelecidas na Europa (essa honra se restringe à Bolonha, à Paris e à 

Oxford, criadas no século XII). Segundo White, em 1349, o Studium Generale de Pisa foi 

reconhecido oficialmente pelo papa Clemente VI, que editou uma bula, In Supremae 

Dignitatis, que concedeu privilégios especiais à instituição e elevou-a a um nível de 

importância compartilhado por apenas um pequeno grupo dos estabelecimentos educacionais 

de ponta daquele tempo. A universidade, no entanto, sofria oscilações e, quando Galileu lá se 

matriculou, mais de dois séculos depois, ela já havia se degradado e era considerada de 

segunda linha, academicamente fraca e muito subserviente ao clero que dominava sua 

administração (WHITE, 2009). 

 

 

1.3 Galileu na Universidade de Pisa 

 

 

Quando, aos 17 anos, ingressou na Universidade de Pisa, Galileu já era um 

polímata, um jovem que se adequara perfeitamente à imagem do homem renascentista. 

Muito embora tenha escolhido o currículo médico para agradar ao pai, passou a 

preferir a Matemática. Galileu começara a gostar de Matemática antes de entrar na 

universidade. A disciplina havia se imiscuído em sua mente pela imersão familiar na música 
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(que é, obviamente, uma disciplina enraizada no rigor matemático). Assim, começara a 

entender a importância da proporção, da repetição numérica e dos sistemas de números. Mas, 

principalmente, desde bastante novo, a música instilara nele a compreensão de que a 

Matemática não era uma atividade nebulosa e arbitrária, e que podia ter uma importância 

enorme. A música conduziu Galileu para além das noções bastante etéreas (e, no entanto, 

precisas) de Platão, de que o universo está construído a partir de absolutos matemáticos 

(WHITE, 2009). Galileu já entendia que a Matemática podia ser manipulada e que a 

humanidade poderia produzir maravilhas. 

Galileu começou a frequentar as aulas relevantes para a Medicina, e não demorou 

muito para que ficasse visível que ele não era um aluno comum. Não se contentava em repetir 

a interpretação dogmática dos professores das verdades aceitas. Essa atitude de Galileu não é 

novidade para aqueles que conhecem a história de Vincenzo Galilei. No Dialogo (1632), 

afirma Vincenzo (1581 apud SOBEL, 2000, p. 26): 

 

a mim parece que os que fazem a prova de qualquer asserção depender 
simplesmente do peso da autoridade, sem aduzir argumento algum em seu apoio, 
agem de maneira absurda. Eu, ao contrário, desejo poder questioná-lo livremente e 
livremente responder-lhe, sem nenhum tipo de adulação, como convém aos que 
estão buscando a verdade.  

  

Essa tendência, rapidamente, fez Galileu ganhar o apelido de “o Questionador”. 

Esse epíteto não lhe era dado com afeto – longe disso. Galileu podia estar certo, mas seus 

professores e muito de seus colegas o consideravam detestável. O ceticismo saudável do 

Questionador e seu espírito inquisidor formariam a espinha dorsal de suas conquistas, mas 

também lhe causariam grandes complicações ao longo da vida. 

Um exemplo desse espírito inquisidor e desprendido de Galileu está expresso em 

seu primeiro ano na universidade. No inverno de 1581, a cidade foi atingida por uma grande 

chuva de granizo, que deixou a população em pânico. Os professores da universidade, 

baseados na meteorologia aristotélica, sustentaram que, como objetos mais pesados 

aceleravam mais rápido que objetos mais leves, granizos maiores haviam chegado ao chão 

mais rápido que os menores. Quando Galileu soube da história, afirmou que não foi isso o que 

ocorreu realmente sob observação. Novamente, o Questionador entrou em cena e provocou 

insatisfação em professores e alunos. Aqueles argumentos dos professores eram absurdos para 

Galileu. Mas expressar essa contrariedade era demasiado inconveniente para um aluno que 
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mal chegara à universidade e, por outro lado, que ainda estava contrariando as teorias de 

Aristóteles, que eram tanto sábias como sagradas. No entanto, sabemos, hoje, que seu 

pensamento não era apenas original e em descompasso completo com o que estava 

estabelecido: Galileu tinha sua visão voltada para o futuro, diz White (2009), era um 

visionário e, em sua própria defesa, segundo Reston (1994, p. 31), invocava a sabedoria de 

Horácio: 

 

Talvez eles julguem uma fraqueza 
Dar razão aos mais novos, 
Admitir na velhice 
Que o que se aprendeu quando imberbe 
Foi uma perda de tempo. 

 

 

1.4 Galileu aluno de Medicina na Universidade de Pisa 

 

 

Na universidade, em seu primeiro ano, Galileu frequentou aulas de Filippo 

Fantoni, titular da cadeira de Matemática. Galileu ficou extremamente interessado no assunto 

ensinado e, logo, estava cabulando as aulas de Medicina para assistir às aulas de Fantoni. Ao 

contrário do que devia estudar, isto é, debruçar-se sobre Galeno, como era indicado, imergia 

em Euclides e em Arquimedes. Fantoni tinha estimulado o antigo interesse do estudante de 

Medicina a estudar novamente Matemática. 

Em 1582, Fantoni informou a Galileu que o reconhecido acadêmico de 

Matemática, Ostillio Ricci, empregado do Grão-duque da Toscana como matemático da 

Corte, visitaria Pisa para uma série de conferências privadas para os guardas do Grão-duque 

que estudavam na universidade (WHITE, 2009). Ostillio Ricci é o professor de desenho com 

o qual Galileu e o Cigoli estudaram em 1579, na Accademia del Disegno. Sem ser convidado, 

Galileu apareceu no evento e sentou-se no fundo do auditório. Durante a conferência, Ricci 

percebeu que o “não convidado” tinha uma familiaridade com a Matemática. Os dois – Ricci, 

aos 42 anos, e o estudante de Medicina, com 18 anos – pensavam de modo semelhante. 

Ostillio Ricci era matemático e engenheiro militar. Logo, usava os conhecimentos da Ciência 

Matemática como aplicabilidades, e esse aspecto dessa ciência interessava Galileu. Ricci era 
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um mestre das técnicas antigas de Matemática de sua área, mas era também um homem que 

entendia, à frente do seu tempo, a aplicabilidade daqueles conceitos. Essa convicção 

compartilhada os aproximou, e Ricci começou a se interessar especialmente por Galileu, 

adotando-o como seu discípulo privado enquanto estava em Pisa. Percebe-se que uma cadeia 

de acontecimentos se estabelece na alma de Galileu: a semente do interesse, que havia sido 

plantada por Vincenzo Galileu por meio da música e encorajada por Fantoni, agora, era 

plenamente nutrida pelo matemático do Grão-duque; para Galileu, esses fatos confirmavam 

de que ele não podia mais perder tempo com a Medicina, pois seu futuro estava na 

Matemática e na Filosofia Natural.  

Em 1583, Galileu foi passar as férias em casa e descobriu que Ostillio Ricci 

estava fazendo parte do séquito do Grão-duque Francisco I. Voltou a fazer contato com Ricci, 

às escondidas de Vincenzo, que também conhecia Ricci por ter frequentado o palácio dos 

Medici, como músico. Logo que chegou à casa, Galileu deu notícias a seu pai sobre o trabalho 

que vinha desenvolvendo com Ricci, desde o primeiro encontro, e que Ricci o tinha adotado 

como amigo e seu mentor. Galileu conseguiu que Vincenzo aceitasse um encontro com Ricci 

para tratar do assunto. Sua intenção era tentar persuadir o pai a deixá-lo largar o curso de 

Medicina para fazer graduação em Matemática. Dando-se por vencido, Vincenzo concordou, 

ao menos, em discutir com Ricci a questão. Admirava o matemático, que era algo como uma 

celebridade acadêmica e, como já dissemos, a quem conhecia por seu envolvimento com a 

corte toscana e por meio da Camerata Florentina. No encontro, Ricci se esforçou em 

convencer o pai de que o jovem devia abandonar seus estudos médicos. Os argumentos do 

matemático deixaram Vincenzo hesitante, mas não podia ignorar o fato de o matemático da 

corte ter dito que o filho era um prodígio. Assim, ficou combinado que Galileu continuaria 

seus estudos oficiais, mas se dedicaria à Matemática no tempo livre, e que Ricci cuidaria dele 

e o instruiria da maneira que pudesse (WHITE, 2009; GEYMONAT, 1997; NAESS, 2015). 

Fazendo um pequeno retrospecto, na área da Ciência, Galileu, desde muito jovem, 

tem seu interesse voltado para a aplicação dos conhecimentos. Desde a construção das 

miniaturas, na infância, e, depois, passando pela Matemática aplicada aos princípios físicos, 

na adolescência. 

É com Ostillio Ricci que Galileu vai coroar esse aprendizado da Ciência 

Matemática, pois o acadêmico foi discípulo de Nicolò Tartaglia (1499-1557), célebre 

algebrista responsável pela descoberta da fórmula resolutiva da equação de 3º grau. 

Veneziano, Tartaglia vivia em Florença, como professor na Academia de Desenho, uma 
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escola para artistas, criada em 1563, onde se ensinavam, entre outros conhecimentos, várias 

matérias de caráter técnico-científico: Matemática, Teoria da Perspectiva, Astronomia, 

Mecânica, Técnica Arquitetônica, Anatomia. Ricci estudara na escola e tinha interesse, como 

já dissemos, em trabalhos práticos e não nos conceitos abstratos. Estudioso apaixonado, como 

seus contemporâneos, dos grandes geômetras gregos, tinha uma predileção aberta por 

Arquimedes, no qual encontrava a mais perfeita realização da mentalidade matemático-

experimental. 

Também em Galileu a paixão pela Matemática não será jamais separada do 

interesse pela observação, pela medida e pelo desenho: a Matemática já lhe parecia, desde o 

início, um instrumento poderosíssimo para conhecer a natureza, para captar os segredos mais 

íntimos, para traduzir os processos naturais em discursos precisos, coerentes, rigorosamente 

verificáveis (GEYMONAT, 1997).  

 

 

1.5 Mudança de trajetória para Galileu 

 

 

Ricci abriu um mundo novo para o jovem estudante, o mundo da Álgebra e da 

Geometria. Fez Galileu familiarizar-se com os trabalhos de Tartaglia, que era visto como o 

maior matemático italiano. No entanto, Galileu passou, de maneira bem rápida e superficial, 

pela Aritmética de Tartaglia, ainda que ela, sem dúvida, tivesse aplicações práticas. Fez 

precisamente o que seu pai havia feito na esfera musical: voltou-se para a herança da 

Antiguidade. No que dizia respeito à Matemática, isso significava a redescoberta de Euclides 

e de Arquimedes. Era essa Matemática clássica, tradicional, com sua forte ênfase na 

Geometria, que o fascinava. O fato de o filósofo grego o ter influenciado de modo tão 

profundo não é surpresa, pois Galileu via Arquimedes como o modelo do que um filósofo 

natural deveria ser, como uma luz no escuro produzido por Aristóteles. 

A mudança de trajetória de Galileu em sua carreira foi entendida por Vincenzo, 

que, naquele momento, estava trabalhando em sua teoria musical e, por fim, completou sua 

grande tese em forma de diálogo (Dialogo dela musica antica et moderna, 1632). Vincenzo 

argumentava polemicamente com seus adversários profissionais, ao mesmo tempo em que 
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desenvolvia sua teoria em novas direções, com auxílio de experimentos em acústica pura. 

Mais tarde, voltaremos a esses experimentos com a participação de Galileu. 
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1.6 O retorno à Florença 

 

 

No final do ano de 1584, Vincenzo estava passando por uma fase particularmente 

difícil; sabia que não podia continuar sustentando seu filho mais velho no curso de Medicina e 

o inscreveu para uma bolsa de estudos, entre as 40 bolsas que eram oferecidas pelo Grão-

duque. Mas o prêmio dependia do apoio da universidade e, desse modo, Galileu não se 

surpreendeu ao saber que o pedido do seu pai foi rapidamente recusado pelos professores da 

faculdade de Medicina. Galileu, com 21 anos, foi deixado à deriva e largou a universidade, 

chamado por Vincenzo, antes de completar os requisitos para se diplomar. 

Em Florença, em 1585, o jovem matemático/cientista passou cerca de quatro anos 

em família, sem nenhuma profissão determinada, buscando enriquecer os próprios 

conhecimentos nos campos mais diversos – Matemática (se comportando como um 

profissional, escrevendo demonstrações e estudos de Geometria), Filosofia, Literatura – em 

um fecundo contato com o vivíssimo ambiente cultural frequentado pelo pai. Os interesses 

literários são assim descritos por Banfi (1949, p. 84): 

 

o amor e o conhecimento dos clássicos – Virgílio, Ovídio, Horácio e Sêneca eram os 
seus preferidos – combinam-se com o interesse pela literatura vulgar de seu tempo. 
O que ele busca – e que é próprio da poesia, diferentemente do saber – é o jogo 
fresco da fantasia, seja quando esta, ao explodir da complexa e equilibrada realidade 
convencional, floresce com comicidade satírica nas poesias de Berni ou nas 
comédias de Ruzzante, liberando a alma do peso e da convenção cotidiana; seja 
quando, ao criar um mundo próprio como no poema de Ariosto, dê vida a imagens 
de sonho, aos incontáveis mitos em que a humanidade se busca e se reconhece.  

 

Segundo Sobel (2000), são deste período também algumas conferências públicas 

sobre Matemáticas, Astronomia e Filosofia da Natureza, entre as quais duas na Academia 

Florentina, sobre a configuração cônica do Inferno de Dante, em 1585, e aulas particulares.  

Geymonat (1997, p. 10) chama a atenção para essas duas conferências, intituladas 

Lezioni circa la figura, sito e grandezza dell’Inferno di Dante: 

 

o objetivo que o autor se propõe é defender a hipótese de Maneti sobre a topografia 
do Inferno dantesco, mas o que é mais interessante é a maneira como é desenvolvida 
esta defesa, que dá lugar a uma série de precisos problemas geométricos tratados por 
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Galileu com rigorosa perícia matemática e com perfeito domínio do texto 
interpretado. 

 

Esses depoimentos de Sobel (2000) e Geymonat (1997), sobre a incursão de 

Galileu na literatura, são, para esta dissertação, da maior importância, pois confirmam o 

interesse do jovem cientista em outras áreas que não a da Matemática, da Física e da 

Astronomia, e reafirmam também a formação humanística e renascentista que teve Galileu, 

tanto em casa como em sua escolaridade.  

Também é deste período caseiro, que Geymonat (1997, p. 10) chama de “quatro 

anos em família”, entre 1588 e 1589, que datam os experimentos de Física Musical que 

Galileu fez com o seu pai, quando Vincenzo encheu um cômodo da casa com cordas atadas a 

pesos, e fez variar o comprimento, o peso e a tensão dessas cordas para testar certas ideias 

harmônicas. Segundo Sobel (2000), pode-se afirmar que Galileu, considerado o pai da Física 

experimental, aprendeu os rudimentos e o valor da experimentação com os trabalhos de seu 

pai.  

 

 

1.7 Rumo a Roma e em busca dos jesuítas 

 

 

Galileu lançou-se na Matemática com uma energia que mostrava afinal ter 

encontrado um rumo na vida. Mesmo sem diploma, era indubitavelmente um dos maiores 

conhecedores de Matemática na Itália. Mas isso pouco adiantava, a menos que seus talentos 

fossem reconhecidos. Em casa, em Florença, não havia contexto matemático. Dedicou-se um 

pouco à tutoria privada. Ensinava, a filhos de fazendeiros, mercadores e banqueiros 

florentinos, meninos que se preparavam para a universidade, os conceitos básicos da 

Geometria e da Aritmética. Era um trabalho que ficava abaixo de suas possibilidades, e ele 

sabia disso. Com o caráter que tinha, Galileu simultaneamente mantinha os olhos voltados a 

objetivos maiores. 

Em 1587, sem diploma, Galileu resolve ir a Roma em busca de ajuda e vai ao 

encontro da ordem dos jesuítas, poderosos naquele momento. Totalmente desconhecido e sem 

qualificação, Galileu, com uma carta de recomendação de Ostillio Ricci e com uma entrevista 
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marcada, procurou o Padre Cristoforo Klau, latinizado para Cristóvão Clávio (1538-1612), 

matemático do Collegio Romano e o maior matemático contemporâneo de qualquer parte da 

Itália, muitas vezes chamado “o Euclides do século XVI”. Galileu explicou suas teorias para 

calcular o centro de gravidade de vários objetos, uma área de estudo na qual os matemáticos 

jesuítas já estavam interessados. 

Padre Clávio ficou impressionado. Elogiou o trabalho prático que Galileu tinha 

feito e discutiu os problemas fundamentais que surgiam tão logo os modelos matemáticos 

eram transferidos para o mundo físico real, se isso chegava a ser possível. A esfera 

geométrica, ideal, toca um plano geométrico em um único ponto. Mas assim que se usa uma 

esfera real sobre um plano real, há, entre ambos, uma superfície de contato de maior ou menor 

extensão. Padre Clávio era daqueles que argumentava que a Matemática era uma ponte 

necessária entre o mundo abstrato e o mundo que realmente existia. 

O trabalho de Vincenzo Galilei sobre a relação entre comprimentos de cordas e a 

percepção do tom refletia uma atitude prática da Matemática como instrumento de trabalho. A 

abordagem de Galileu era a mesma, e ele mostrou isso, inclusive, ao observar o pêndulo na 

Catedral de Pisa. Essa filosofia básica, de que modelos técnicos podiam ser usados para 

revelar conhecimento definido do mundo exterior, era fortalecida pelas ideias do Collegio 

Romano. Segundo Naess (2015), presume-se que Galileu tenha recebido anotações de aulas 

para levar consigo e estudar em casa, em Florença. Entretanto, a visita de Galileu a Roma não 

lhe rendeu um emprego como desejava, pois a vaga que havia na Universidade de Bolonha foi 

para Giovanni Antônio Magini (1555-1617), que era nove anos mais velho e tinha boas 

conexões com a nobreza. 

Durante sua visita a Roma, Galileu conhecera o marquês Guidobaldo Del Monte 

(1545-1607), um matemático bastante capaz e dado a experimentos em seu laboratório 

privado. O marquês Del Monte era irmão do Cardeal Francesco Maria Del Monte (1549-

1627), representante no Colégio de Cardeais do Grão-duque de Roma, Fernando (1549-1609), 

da poderosa família dos Medici. Francesco era um esteta de boa educação, seriamente 

interessado em Poesia, em Arte, em Música e em Ciência. Era bem versado na teoria musical 

de Vincenzo Galilei. 
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1.8 Galileu professor da Universidade de Pisa 

 

 

Até 1588, Galileu tentou outros quatro cargos, nas universidades de Siena, de 

Pádua, de Pisa e de Florença. Fracassou em todas as tentativas, mas, em cada uma delas, 

estabeleceu algumas relações importantes. A lição que aprendeu foi que, para conseguir uma 

prestigiosa indicação em uma das universidades importantes, era preciso ter amigos 

influentes, que o conduzissem com tranquilidade ao posto. O talento tinha importância 

secundária, e a originalidade e o espírito aventureiro eram considerados aspectos negativos. 

Para Galileu, estava claro que suas qualidades eram seu intelecto afiado, sua 

imaginação e sua determinação. Contudo, e talvez tão relevante quanto elas, ele já começava a 

perceber a importância de estabelecer contatos. Se queria ter uma chance de adquirir esse 

cargo de professor em uma universidade, teria de receber o apoio de gente influente e 

respeitada no ramo. 

Galileu falou com Guidobaldo, Guidobaldo com o cardeal, o cardeal com o grão-

duque Fernando. O resultado foi que, no outono de 1589, Galileu pôde voltar, mais uma vez, 

à sua cidade natal, Pisa, agora aos 25 anos, como professor de Matemática. 

Em Pisa, durante três anos, Galileu ensinou Matemática, a Geometria de Euclides 

e o Sistema Ptolomaico. Embora ensinasse a Astronomia de Ptolomeu (? d.C.-160 d.C.), 

alguns autores afirmam que Galileu já tinha se tornado copernicano (WOHLWILL; 

TIMPANARANO 1936-1938 apud GEYMONAT, 1997).  

Entre os anos de 1589 e 1592, Galileu amadurece as suas concepções mecânicas, 

que estão contidas em diversos manuscritos recolhidos por ele mesmo sob o título: De motu 

antiquiora. Essas pesquisas vão ser, mais tarde, em 1638, encaixadas nos Dialogo (1632).  

Enquanto escrupulosamente ensina o sistema ptolomaico, Galileu continua a sua 

formação intelectual quando pensa o movimento diferentemente dos esquemas aristotélicos, 

pois é nesta época que Galileu se depara com a obra que constitui a mais importante leitura 

feita por ele naqueles anos: o Diversarum speculationum mathematicarum et physicarum 

líber, de Giovanni Battista Benedetti (1530-1590), publicado em Turim, em 1585 

(GEYMONAT, 1997). Trata-se da teoria do ímpeto, que remonta a Giovanni Filopono (490 

d.C-570 d.C.), comentarista de física aristotélica do século VI. Tinha valorosos defensores e 
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era conhecida pelo nome de “física parisiense” e teve uma grande difusão na Itália, sendo 

aceita até por Tartáglia (1599-1557). Para Alexandre Koyré (1892-1964), a leitura de 

Benenetti foi fundamental para Galileu tornar-se copernicano. Além disso, Galileu considerou 

que devia dar uma nova e fundamental importância a dois elementos presentes no tratado de 

Benedetti: o elemento matemático e o elemento empírico. Galileu não busca uma 

matematização análoga àquela dos neoplatônicos, que pretendiam encontrar, nos números, a 

essência dos fenômenos naturais.  

Galileu estava contente com os avanços alcançados em suas investigações tanto 

no De motum quanto na astronomia, quando provara que a Lua tinha irregularidades, e, 

também, com a descoberta dos Planetas Medicis. Também estava satisfeito com a notoriedade 

que o levou a ser reconhecido em toda a Europa. No entanto, após os anos em Pisa e ao final 

dos 18 anos em Pádua, os mais felizes de sua vida, segundo o próprio Galileu, ele não estava 

satisfeito. Galileu tinha as obrigações das aulas, que lhe tomavam muito tempo e que não 

permitiam dedicação integral para as questões que tinha planejado estudar e para as quais 

pretendia dar uma solução, além das obras que queria escrever. 

 

 

1.9 Galileu cortesão 

 

 

Como já foi mostrado, Galileu descendia de uma família de tradição na região da 

Toscana, mas que, há muito tempo, encontrava-se em uma situação desfavorável. Seu pai, 

como relatamos, tinha sido um músico importante que frequentou a corte dos Medici. Ele não 

chegou a ser considerado um cortesão, mas conhecia os benefícios e as obrigações que tinham 

aqueles que eram protegidos pelas cortes e, certamente, alertou seu primogênito sobre o 

mecenato. 
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1.10 O cortesão no Renascimento 

 

 

As cortes na Península Itálica, principalmente as de Urbino, de Milão, de Veneza 

e de Florença, cultivavam o sistema de ter, à sua volta, cidadãos e cidadãs que se 

enquadravam na figura de cortesãos e de cortesãs. A expectativa em relação a essas pessoas 

era que elas tivessem um comportamento adequado ao ambiente que frequentavam. No 

entanto, de acordo com Burckhardt (1991, p. 232-233): 

 
como tudo, no início do século XVI, a sociedade era uma questão de arte, e se 
apoiava em regras tácitas ou declaradas de bom-senso e propriedade, exatamente o 
inverso de toda etiqueta. Em círculos menos polidos, onde a sociedade assumia a 
forma de uma corporação permanente, deparamos com um sistema de regras formais 
e um modo de entrada prescrito, como era o caso de todos aqueles grupos incultos 
de artistas florentinos, dos quais Vasari nos diz serem capazes de representar as 
melhores comédias da época [ ...] A necessidade de formas mais nobres de 
intercâmbio social era sentida como a mais forte de todas. 

 

Por conta de instruir como deve agir um cortesão ou uma cortesã é que os 

manuais de civilidade possuíam grande importância para a nobreza do Renascimento, não 

somente na Itália, mas em toda a Europa. O Cortesão, publicado em 1528, é um dos manuais 

publicados nesse período, mas, outros também foram, como A dignidade do homem, de 

Giovanni Pico della Mirandola4, em 1486, e Civilidade pueril, de Erasmo de Rotterdan5, em 

1530.  

N’O Cortesão, Castiglione (2018) incorpora várias características humanistas e, 

assim, tenta alcançar o ideal de perfeição para homens e mulheres. Dentre essas 

características, encontramos o platonismo, a virtú, o estudo de línguas, como o grego e o 

latim, os estudos de proporção e de harmonia, entre outros. 

Nesse momento, nos interessa captar o contexto renascentista e renascentista 

tardio italiano, o pensamento vigente, os atores sociais, a dinâmica de relacionamentos entre 

os cortesãos e o príncipe e sua família.  

                                                 
4 Giovanni Pico della Mirandola foi um erudito, filósofo neoplatônico e humanista do Renascimento italiano. 
5 Erasmo de Roterdão ou Roterdã, nascido Gerrit Gerritszoon ou Herasmus Gerritszoon, foi um teólogo e 

filósofo humanista neerlandês que viajou por toda a Europa, como para Portugal, Espanha, Croácia, Bulgária, 
Dinamarca e outros. 
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As cortes procuravam se destacar como lugares nos quais o gosto e a distinção 

eram os diferenciais entre homens nobres e pessoas comuns. 

Economicamente, as cidades italianas estavam voltadas para as necessidades de 

outros lugares, fossem no interior da Itália ou no restante da Europa. Burke (2010) divide as 

cidades-estados em três tipos de economias. O primeiro tipo era a cidade comercial, como 

Gênova e Veneza; o segundo, a cidade artesã-industrial, como Milão ou Florença; e o terceiro 

tipo, a cidade de serviços, onde um dos serviços mais lucrativos era o financeiro. Essa é uma 

divisão didática, que nem sempre poderá ser rigorosa, pois, em Florença, os Bardi, os Peruzzi 

e os Medici eram grandes financistas.  

Os homens de poder tinham interesse nos humanistas, primeiro, pelo motivo do 

debate cívico que auxiliava na legitimação dos ideais de liberdade dos republicanos; e, 

segundo, pelo desejo de se distinguirem das pessoas comuns ao se cercarem de arte, de 

literatura e de filosofia. Os atores sociais são os príncipes, os cortesãos, as mulheres, os 

artistas e os humanistas; as cortes se configuram como um espaço social em que questões 

governamentais eram resolvidas pelo príncipe e por seus cortesãos. A intenção dos cortesãos 

que frequentavam as cortes era receber graças dos poderosos, de modo a conseguir riquezas e 

status, assim, cria-se uma dinâmica que se torna cada vez mais rígida em relação ao controle 

social, que é feito tanto do príncipe para com os súditos, como entre os cortesãos.  

No Renascimento, os artistas recebiam a denominação de artesãos e artífices. Seu 

ofício lhes era ensinado desde a infância, por um mestre, e seu trabalho não se resumia às 

belas telas e às esculturas, mas eram os responsáveis também por confeccionar diversos 

objetos úteis, como móveis, roupas, armas etc. Na verdade, eram sempre estimulados a 

aprender e a se aperfeiçoar em diversos ramos. Assim, um artista poderia ser pintor, escultor, 

escritor, poeta, arquiteto, decorador, inventor, cientista, ou seja, um intelectual completo, 

normalmente educado nos preceitos humanistas.  
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1.11 A legitimação de Galileu como filósofo e matemático da corte 

 

 

Em parágrafos anteriores, já traçamos a trajetória de Galileu até chegar à Corte 

dos Medici, no entanto, queremos, agora, descrever, no contexto da sociedade cortesã, como 

Galileu teve de se movimentar para conseguir ser nomeado como filósofo e matemático do 

Grão-duque. 

No primeiro capítulo, descrevemos, minuciosamente, toda a trajetória educacional 

e profissional de Galileu, a ajuda que teve para o encontro com Clavius e com Ricci; 

entretanto, não analisamos como o ex-aluno de Medicina se movimentou dentro da sociedade 

cortesã do Renascimento. Dissemos que Galileu saiu da Universidade de Pisa sem um título, 

nem mesmo de matemático e, por conta dessa atitude tomada por ele, conseguir um emprego 

formal ficou muito difícil, o que o obrigou a lecionar para filhos de nobres de várias cidades 

da Toscana para sobreviver. Mas, por outro lado, essa relação com cortesãos de vários níveis 

rendeu-lhe contatos enriquecedores para o futuro, embora, até chegar à Universidade de Pisa, 

foi preciso uma articulação com os profissionais matemáticos, como Ostilio Ricci, e os 

cortesãos, como Guidobaldo del Monte, depois de ter sido rejeitado por várias universidades 

da região da Toscana.  

O procedimento de entrada de Galileu como professor na universidade não foi, 

como se podia esperar, o de um cientista que ascendeu por méritos científicos. Foi preciso 

intermediações da sociedade cortesã para que fosse reconhecida a capacidade e a competência 

de Galileu, que teve preferência em detrimento de outros adversários, que eram titulados. Nos 

conta Biagioli (2010, p. 24): 

 

o objetivo inicial da carreira de Galileu era obter um lugar na universidade, que 
acabou por conseguir em Pisa, em 1589, e em Pádua, em 1592. A segunda fase na 
sua procura de um mecenas, que teve início por volta de 1600 e se tornou mais 
sistemática depois de 1604, tinha por objetivo conseguir uma posição na corte dos 
Medicis ou dos Gonzaga. Embora ambas as fases dependessem em grande medida 
das redes de poder dos Medicis, estavam estruturadas em torno de dois grupos 
diferentes de agentes e patronos. 

 

Na intermediação necessária por meio de cortesãos, usada por Galileu para 

ascender incialmente até chegar à universidade, podem ser citados Girolamo Mercuriali, 
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Cipriano e Ferdinando Saracinelli (tio e sobrinho), Vincenzo e Niccolò Giugni (pai e filho), 

Cosimo Concini, Giovambattista Strozzi, Alessandro d’Este, Baccio Valori, Antonio de 

Medici e Enea Silvio Piccolomini.  

No Renascimento, essa rede de patronato e de agentes cortesãos era comum e 

legítima, portanto, Galileu não estava tendo uma atitude de desrespeito ou sendo oportunista. 

Biagioli (2010, p. 94) afirma que o patronato, os agentes e o mecenato não eram clientelismo, 

assim: 

 

mécénat era algo muito diferente de clientélisme. Era também muito mais raro. Os 
grandes patronos (o rei ou um grand como Condé) estavam interessados em autores 
brilhantes, controversos, muito visíveis e galants. Estes autores não eram 
compensados através de salários e não lhes era pedido trabalho, no sentido de se 
encarregarem de tarefas específicas. Recebiam “gratificações” e esperava-se que 
fossem leais para com seus patronos. Eram vistos como tendo também um estatuto 
de nobreza, uma vez que a sua “agressividade” cultural era sentida como adequada à 
ética e à estética aristocráticas: “Com efeito, podemos realmente falar de heroísmo 
literário: a sua glória como escritor proporcionava-lhe nobreza, da mesma forma 
que as proezas militares tinham, no passado, transformado um homem livre num 
cavaleiro”. 

 

A obra Galateo, de Della Casa (1558 apud BIAGIOLI, 2010, p. 95), um manual 

de etiqueta clássico, ensina os clientes a adotarem uma aura de prodigalidade ao servirem aos 

seus patronos: “aquilo que é feito por dever é visto como tal pelo patrono que, por 

consequência, sente pouca gratidão para com esse cliente. No entanto, os clientes que 

ultrapassam largamente os seus deveres são vistos como dando algo de si próprios, sendo 

assim apreciados como magnânimos”.  

 

 

1.12 Galileu, o Collegio Romano e as cortes florentinas 

 

 

Temos ciência de que Galileu, ainda nos primeiros anos de sua vida estudantil, 

esteve em contato, muitas vezes, com personagens pertencentes às duas instituições, a saber, o 

Collegio Romano e as cortes florentinas. Lembremo-nos que, no início de sua carreira, 

conheceu Ostilio Ricci, engenheiro da Corte dos Medici, que o recomendou a Cristoforo 
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Clávius, matemático do Collegio Romano que ficou muito impressionado com Galileu. Nesse 

encontro, Clávius recomendou a Galileu que assistisse às preleções do Collegio Romano; este 

é o mesmo sacerdote que não quis fazer uma carta para Galileu se apresentar ao exame da 

Universidade de Bolonha e que, mais tarde, não conseguia enquadrar o perspicillum para ver 

as irregularidades da Lua. Galileu teve muitas discussões com os matemáticos do Collegio 

Romano e muitas foram bastantes desgastantes. Galileu, nas cortes florentinas, sempre foi 

bem recebido, desde o momento em que passou a ensinar matemáticas ao jovem futuro Grão-

duque Cosimo II, portanto, não pode se queixar. Seus pedidos sempre foram atendidos e ele 

sempre circulava constantemente com os nobres da corte. As condições de trabalho que 

Galileu solicitou aos Medici não descrevem o estilo de vida de um protocientista, mas sim as 

de um nobre. A razão pela qual ele não queria ensinar não se relacionava apenas com o desejo 

de ter tempo livre para dedicar à investigação. Biagioli (2010, p. 99) diz que “envolvia 

igualmente uma questão de estatuto”: ele não queria uma posição que o marcasse como 

alguém que era obrigado a trabalhar. Estava interessado em mécènat, e não em clientélisme. 

Não é demais registrar que Galileu conseguiu obter o título de gentil-homem cortesão, porque, 

além de receber o título de filósofo, foi incluído na categoria de familiari senza provisione, as 

pessoas de estatuto aristocrata que tinham acesso integral à corte e que não eram pagas como 

trabalhadores. Segundo Biagioli (2010, p. 99-100), Galileu não estava na categoria de 

remunerado pela Depositaria generale: 

 

[...] de artisti, architettori et altri manifattori (na qual encontramos artistas, artesãos, 
engenheiros, arquitetos, professores de matemática e geógrafos). Esta relação entre 
grandes patronos, elevada visibilidade, clientes controversos e o desinteresse (ou a 
objectividade) consequentemente atribuídos à produção intelectual desses clientes 
poderá explicar a preocupação de Galileu (que ele partilhava com Michelangelo) em 
tentar, posteriormente, desenvolver uma relação de mecenato com o maior patrono 
da época – o papa. 

 

O depoimento de Biagioli deixa evidente que Galileu transitava na Corte dos 

Medici com desembaraço e galhardia e estava muito à vontade para lidar com os eventos 

conflituosos entre ele e os matemáticos do Collegio Romano e com o círculo do Papa a 

respeito de suas teorias sobre a filosofia da natureza e a defesa do copernicanismo. Embora 

atacado, Galileu era prestigiado pelos seus mecenas da casa dos Medici e venerado pelos 

acadêmicos da Accademia dei Lincei.  
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1.12.1 Relação Filosofia Natural-Geometria no seu contexto 

 

 

Os historiadores da ciência nos relatam que, desde mais ou menos a metade do 

século XIII, é possível identificar algumas limitações e alguns problemas sobre a relação entre 

essas duas ciências. Nem sempre existiu a relação interdisciplinar que conhecemos hoje e que 

foi articulada por Arquimedes, entre outros, e, mais tarde, por Galileu. 

Segundo Grant (2002), na Universidade de Paris do século XIII, as matemáticas 

faziam parte das disciplinas que, ocasionalmente, tinham uma atenção regular ou continuada, 

diferentemente da filosofia de tradição aristotélica. Embora existissem, na Idade Média, 

numerosas obras de Aritmética, de Geometria, de Astronomia e de Música, muitas traduzidas 

do árabe ou do grego, só um número limitado fazia parte dos textos obrigatórios nos cursos 

universitários. 

Tanto quanto se sabe, as universidades medievais ofereciam títulos, dentro dos 

quais se excluía a Matemática. Assim, títulos em Teologia, em Medicina e em Direito eram 

aqueles obtidos depois de adquirir o título em Artes. Como vimos antes, as matemáticas 

tinham um lugar dentro do currículo do Quadrivium. Todavia, a separação que conhecemos 

do Quadrivium e do Trivium marca o distanciamento entre os saberes pertinentes às línguas e 

os saberes nomeadamente técnicos ou matemáticos (MARTINEAU, 2014; JOSEPH, 2008). 

Quando recuamos três séculos anteriores a Galileu, reconhecemos a evidência de 

que a relação atual entre essas ciências foi fruto de um longo processo, que vivenciou 

múltiplas transformações, em diferentes espaços da sociedade. As mudanças que ocorreram 

desde a metade do século XV se processaram com dinâmicas diferentes. Grant (2002, p. 174) 

nos relata que: 

 

em Oxford, as ciências exatas tornaram-se parte integrante do currículo a partir de 
século XIII, mas foi-lhes conferida muito menos importância em Paris e noutros 
locais. Em Paris, a matemática e as outras ciências do Quadrivium raramente faziam 
parte do que era proposto no curso regular. A matemática, por exemplo, não era 
habitualmente ensinada em Paris no século XII e só o foi, embora de forma 
esporádica, no século XIV. Porém esses fatos não são sinônimos de homogeneidade 
de pensamento. No século XII encontramos diversos filósofos como Jordano de 
Nemore e seu estudo sobre estática, no qual a geometria o influenciou de forma 
notória. Roger Bacon, quem ressaltou a geometria em seu uso para a compreensão 
da natureza e Roberto Grosseteste quem, em sua compreensão sobre o universo, 
assumiu uma interpretação geométrica, como válida e necessária. Visões 
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importantes de ressaltar já que no século XVI foram retomadas por filósofos e 
matemáticos como Copérnico que evoca e destaca o uso da geometria na 
organização geométrica do universo proposta por Ptolomeu.   

 

Galileu, nos estudos sobre alavanca e mecânica dos fluidos, retoma Arquimedes, 

ao geometrizar os corpos baseado na Geometria euclidiana. Clavius, professor de 

Matemáticas do Collegio Romano, durante o período de 1565 até 1612, que auxiliou Galileu 

no início dos estudos de Matemática, foi um dos matemáticos jesuítas mais reconhecidos 

pelos historiadores das ciências, não só pelos seus estudos das Matemáticas, mas também 

pelas repercussões que eles trouxeram até depois de sua morte. 

Para Wallace (1988 apud VILLAMIL; ALVIM, 2016), Blancanus6 é um exemplo 

da influência de Christophorus Clavius, ao publicar uma obra que apresenta procedimentos e 

passagens dos trabalhos de Aristóteles que admitiam o uso das matemáticas, assim como a 

edição dos Elementos de Euclides, quando tenta conectar as abordagens geométricas 

realizadas por Arquimedes, em estática e fluídos, e as de Ptolomeu, em astronomia, com os 

teoremas propostos por Euclides. 

Nesse momento, o nosso interesse é demonstrar o baixo status das matemáticas e 

as articulações de Christophorus Clavius e do Collegio Romano para promover a disciplina 

nas universidades, ao inserir as matemáticas nos currículos acadêmicos como fundamento 

para a compreensão de outras disciplinas (FELDHAY, 1988 apud VILLAMIL; ALVIM, 

2016). 

De acordo com Dear (1995 apud VILLAMIL; ALVIM, 2016), essa atitude, nos 

espaços educacionais jesuítas, foi um progresso que se destaca das configurações medievais, 

ao ensejar a possibilidade e a necessidade de um aumento na formação de professores em 

Matemáticas. Galileu é um reflexo da formação de matemáticos influenciados pelos interesses 

jesuítas. Segundo Feldhay (1988 apud VILLAMIL; ALVIM, 2016, p. 88): 

 

o debate sobre o status da matemática no século XVI sinalizou o início de uma 
mudança estrutural no mapa medieval do conhecimento para uma compreensão 
diferente do lugar da matemática. A mudança foi iniciada por uma variedade de 
desenvolvimentos separados, como as atividades dos praticantes da matemática nos 
tribunais italianos, o Renascimento dos textos matemáticos gregos, a difusão do 
discurso de Arquimedes, o surgimento da astronomia copernicana e o surgimento da 
nova álgebra. 

 

                                                 
6 Giuseppe Biancani (em latim, Josephus Blancanus) (1566-1624), matemático jesuíta. 
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Já vimos antes, quando falamos da formação intelectual de Galileu, que 

matemáticos fizeram parte de sua vida intelectual, como o jesuíta Christophorus Clavius, que 

pertencia ao Collegio Romano e forneceu parte da cultura destes intelectuais a Galileu; e 

Ostilio Ricci, um especialista em Matemática Aplicada e Engenharia Militar, pertencente à 

Corte do Grão-duque Francesco de Florença. Esses profissionais lutavam para promover as 

matemáticas, para dar-lhe um lugar de destaque na sociedade da Renascença. Vimos também 

que o status dos matemáticos era tão diferente dos filósofos e dos conhecimentos de origem 

no Trivium, que tinham reflexos nos salários dos professores, pois Galileu recebia cinco vezes 

menos que um professor de outros conhecimentos, como Gramática, Retórica e outros. 

Galileu, entre os anos de 1609 e 1610, já tinha voltado o seu telescópio 

(perspicillum) para os céus e descoberto as irregularidades da Lua e os quatro satélites de 

Júpiter. Escreveu o Sidereus Nuncius (1610), que foi dedicado à família Medici. Nessa 

oportunidade, Galileu já se sentia obstruído pelas aulas que eram sua obrigação na 

Universidade de Pádua e, portanto, vinha procurando um meio de se dedicar com mais afinco 

e integralmente às suas pesquisas sobre movimento, astronomia e para escrever as obras que 

tinha planejado. 

Utilizando a rede de mecenato e de colaboradores fiéis, envia uma carta ao 

secretário ducal, Belisário Vinta, para relatar que os jesuítas, “tendo finalmente conhecido a 

verdade dos novos planetas, estão há dois meses em contínuas observações, as quais 

prosseguem; e as temos comparado com as minhas, e seus resultados correspondem 

justissimamente” (GALILEI, 1890-1909, v. X p. 348). 

Nesta carta, Galileu se desculpa com Vinta por estar a ocupá-lo com assuntos tão 

mesquinhos, mas que, para ele, são da maior importância, pois poderão trazer-lhe ganhos 

acerca de suas pesquisas, liberando-o de suas aulas na universidade. Na carta, Galileu solicita 

ao secretário ducal que interceda com o Grão-duque para nomeá-lo matemático da Corte. 

Não é do desconhecimento dos historiadores que Galileu foi professor de 

Matemática do atual Grão-duque naquele momento, pois Cosimo subiu ao trono em 1609. 

Assim se expressa Biagioli (2003, p. 37):  

 
a subida ao trono de Cosimo, em 1609, foi particularmente vantajosa para a carreira 
de Galileu, uma vez que as ideias novas e controversas eram mais bem acolhidas por 
mecenas jovens em busca de uma identidade. Ainda assim, seria simplista afirmar 
que Galileu teve a sorte de encontrar o mecenas certo na altura certa. Embora o 
acaso tenha desempenhado um papel muito importante nesta notável sincronização 
entre as suas descobertas e uma crise construtiva nas suas redes de mecenato, não 
devemos esquecer que uma tal conjuntura foi tornada possível por tácticas de 
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patrocínio que ele tinha vindo a desenvolver desde o início do século. E esta 
conjuntura não surgiu cedo na sua carreira. Na altura em que foi para Florença como 
filósofo e matemático do grão-duque, Galileu tinha já quarenta e seis anos. 

 

O cortesão tinha de defender a honra do príncipe e Galileu executou a tarefa da 

melhor maneira possível, ou seja, com sucesso e alarde. Por isso, Cosimo o enobreceu 

socioprofissionalmente como seu cavaleiro científico, isto é, como Filósofo e Matematico 

Primario del Granduca di Toscana. Essa nomeação já estava implícita desde o momento em 

que Cosimo aceitou a dedicatória na obra Sidereus Nuncius (1610). 

 

 

1.13 Galileu e Michelangelo 

 

 

Ao arranjar um patrono cujo estatuto era suficientemente elevado para obrigar a 

reprimir a ligação econômico-utilitária entre ele e um cliente de grande visibilidade, Galileu 

conseguiu apresentar a si mesmo, ao seu método e à sua disciplina como imparciais e, 

consequentemente, determinados. Quando toma esta atitude, tenta se libertar da baixa 

conotação social que a Matemática possuía, em resultado da sua ligação com a Mecânica e 

com outras disciplinas práticas. Biagioli (2003, p. 96) nos indica que: 

 

só reprimindo as dimensões utilitárias do mecenato (algo a que Cosimo estava 
vinculado pela sua honra), Galileu se podia apresentar com desinteressado e objetivo 
e, consequentemente, podia representar as suas descobertas como verdadeiras. A 
representação que Galileu fazia do seu método e das suas pretensões como objetivas 
era o resultado da mesma dinâmica de mecenato que produziu a “divindade” de 
Miguel Ângelo. Além disso, estes exemplos revelam um outro denominador comum 
relevante: todos eles elucidam a dinâmica de mecenato que permitia a legitimação 
de uma nova identidade socioprofissional. 

 

A influência e a imagem dos Medici faziam da corte um lugar apropriado para os 

matemáticos, pois, além dos aspectos já ressaltados, existiam antecedentes de outros 

intelectuais, pintores, filósofos, matemáticos e médicos que tinham estado vinculados a essa 

corte, e que, em conjunto com suas atitudes, tinham dado lugar à construção de espaços como 

academias, que exaltavam não somente o nome do estudioso, mas também seu labor 
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intelectual, bem como o de seus colegas. Permite-se destacar Michelangelo como exemplo, 

que, por seu talento, bem como por seu vínculo com os Medici, deu um passo adiante na 

legitimação das artes visuais. 

A analogia entre Galileu e Michelangelo é particularmente reveladora. A 

divindade de Michelangelo foi institucionalmente apropriada pelos artistas florentinos que o 

transformaram numa espécie de santo padroeiro da profissão. Diz Biagioli (2003, p. 97): 

 

o seu extraordinário estatuto como artista foi essencial para lhes permitir 
apresentarem toda a profissão artística como possuindo um elevado estatuto social – 
algo que não existia anteriormente. Foi a recém-formada Accademia del Disegno (a 
primeira academia de belas-artes oficial) que organizou e coreografou o funeral de 
Michelangelo em Florença, em 1564. 

 

A semelhança do que viria a ocorrer com Galileu pode ser coincidência, pois os 

caminhos já eram conhecidos, portanto, pode ter sido uma estratégia para que Galileu pudesse 

se tornar o “santo padroeiro” da nova geração de matemáticos, os filósofos. 

 

[...] da mesma forma que a “divindade” de Michelangelo tinha ajudado pintores, 
arquitetos e escultores a tornarem-se “artistas” (no sentido moderno da palavra). 
Além disso, à semelhança de Michelangelo, que se distinguia nas três artes do 
disegno (pintura, escultura e arquitetura), também Galileu dominava a maior parte 
dos ramos da matemática (astronomia, mecânica, óptica, fortificações e hidráulica), 
conhecia bem a filosofia tradicional e tinha começado a introduzir uma nova 
filosofia da natureza. Em suma, Michelangelo e Galileu eram os perfeitos santos 
padroeiros das suas respectivas disciplinas (BIAGIOLI, 2003, p. 97). 

 

Michelangelo, por seu trabalho e status conferidos pela Corte dos Medici, foi um 

importante antecedente que, possivelmente, impulsionou Galileu a continuar seus diversos 

esforços intelectuais e fortalecer seu vínculo com essa família. Todavia, isso permitiu 

reconhecer que, no ambiente da corte, os saberes tornavam-se significativos a tal nível que 

recompensavam suas novidades, o que garantia uma identidade socioprofissional, seja por 

meio da criação de academias, saldos consideráveis ou presentes luxuosos. O contrário dos 

benefícios que lhes brindavam a academia universitária, isto é, aí o profissional filósofo ou 

não era um empregado, logo, tinha um salário e nada mais, não tinha o prestígio ou as 

prerrogativas da corte. 

É importante registrar que os túmulos de Michelangelo e de Galileu estão na 

mesma igreja, um de frente para o outro. O túmulo de Michelangelo tem, à sua volta, musas 
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que simbolizam a arquitetura, a pintura e a escultura (as três artes do disegno); Galileu tem, à 

sua volta, mais musas, que simbolizam as ciências matemáticas, que conseguiu elevar ao 

estatuto da filosofia.  

 

[...] o desenvolvimento da sociedade e da cultura da corte intersecta o processo de 
legitimação social da ciência. Enquanto príncipes como os Medicis tentavam 
estabelecer Estados absolutos e precisavam de legitimar representações do seu 
poder, matemáticos universitários como Galileu confrontaram-se com a diferença de 
estatuto entre eles e os filósofos. Como mencionamos anteriormente, esta diferença 
punha em causa a legitimidade da utilização da matemática como instrumento no 
estudo das dimensões físicas dos fenômenos naturais. Assim, da mesma forma que 
os artesãos se tinham tornado artistas acadêmicos, representando as mitologias de 
poder do príncipe na pintura, escultura e arquitetura, Galileu passou de matemático a 
filósofo, representando os satélites de Júpiter como emblemas dinásticos dos 
Medicis (BIAGIOLI, 2003, p. 169). 

 

Está claro que essa relação entre os Medicis e Galileu, similar à estabelecida por 

Michelangelo, destaca uma legitimação mútua, que valida tanto suas descobertas 

astronômicas como os estudos posteriores, que envolveram a Matemática e a Filosofia, tanto 

quanto o trabalho de seus colegas matemáticos e beneficiários. Por parte da corte, a adaptação 

dos astros ao discurso político seria útil para ratificar sua imagem de poder e estatuto.  

O papel e o significado dos saberes que envolvem as matemáticas, tanto para a 

academia como para as cortes e para a comunidade, envolveram diversas dinâmicas de 

reconhecimento intelectual, social e cultural. 

O objetivo desta etapa foi demonstrar que, se Galileu teve dificuldades com seus 

adversários e ao final da carreira, com a igreja, teria sido mais difícil se não tivesse elevado a 

Matemática à equiparação com a Filosofia e, também, se não tivesse se tornado Filósofo e 

Matemático Primario del Granduca di toscana. 

 

 

1.14 Galileu das artes liberais e de humanidades 

 

 

Galileu progredia em suas investigações nos campos científicos analisados e 

obtinha sucesso na área da Astronomia e da Mecânica. Foi assim durante todo o período de 
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sua vida, sobretudo na Universidade de Pisa, em que a exuberância da juventude de suas 

forças o encorajava a expandir sua própria e rica personalidade em todo o tipo de iniciativa, 

como escrever poesias e, até mesmo, comédias (GEYMONAT, 1997). O De motu antiquiora 

foi escrito no verão de 1590 e, nesta obra, Galileu ofereceu uma perspectiva nova e diferente 

sobre a queda dos corpos graves e, ao invés de apresentar diretamente seus resultados, fez 

uma primeira tentativa, no estilo dos diálogos platônicos, para expor suas teses: utilizou o 

recurso literário de criar personagens que discutiam as teorias contrastantes e, em seguida, 

encerrou a discussão mostrando a falsidade do argumento tradicional. Esse recurso vinha 

naturalmente em Galileu. Ele fora introduzido à beleza da literatura pelos monges de 

Vallombrosa e por seu pai, amigo de muitos escritores importantes da época. Essa atitude 

permitiu que apresentasse ideias complicadas de um modo digerível, e foi esse estilo que 

Galileu utilizou em quase todos os artigos e livros que escreveu depois (WHITE, 2009, p. 86). 

Como poeta, Galileu nos deixou nove livros, seis sonetos, duas músicas e um 

capítulo de, aproximadamente, 300 versos em terza rima7, intitulado Capitolo contro il portar 

la toga. Este último é uma sátira, composta entre 1589 e 1592, contra as convenções sociais e 

a estreiteza dos acadêmicos de Pisa, sob o domínio do pensamento aristotélico. As teorias de 

Galileu, já nesse período, contrastavam profundamente com diversos pontos básicos da Física 

aristotélica. E seus conceitos sobre velocidade, gravidade e vácuo, inseridos em um novo 

quadro teórico, apresentavam características bem diferentes das ideias tradicionais. 

Continuando a investigar as incursões de Galileu no mundo literário, é muito 

provável, diz Geymonat, que remontam ao período pisano as Considerazioni al Tasso ou, ao 

menos, parte delas. Essas Considerazioni, como as Postille all’Ariosto (de data incerta), 

consistem em várias anotações, ora acrescentadas por Galileu nas margens dos volumes que 

possuía de Gerusalemme Liberata (1581) e Orlando Furioso (1495), ora escritas em folhas 

esparsas intercaladas entre essas duas obras. Certo é que, nos anos em questão, ele continuou 

a se interessar vivamente pela poesia, assim como já havia feito em Florença. Ao participar do 

debate – então de grande atualidade – sobre a superioridade artística de Ariosto ou de Tasso, 

não tinha nenhum temor de se exprimir com a máxima decisão a favor do primeiro, ao exaltar 

sua maravilhosa fantasia e independência que, porém, não perturbam a harmonia das imagens 

poéticas (GEYMONAT, 1997). 

                                                 
7 É uma forma de estrofe rimada que consiste em um esquema de rima entrelaçado de três linhas. Foi usado pela 

primeira vez pelo poeta italiano Dante Alighieri. 
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Banfi (1949, p. 69), em Galileo Galilei, descreve o que Galileu pensa ao comparar 

Ludovico Ariosto (1474-1533) e Torquato Tasso (1544-1595): 

 

tem, de seu tempo, o gosto do fantástico e do capricho bizarro, se reprova em Tasso 
a escassa fantasia e a monotonia lenta da imagem e do verso, o que ele ama em 
Ariosto não é apenas o variar dos belos sonhos, o rápido mudar das situações, a viva 
elasticidade do ritmo, mas o equilíbrio harmônico do todo, a coerência da imagem, a 
unidade orgânica – mesmo na variedade – da fantasia poética. O fundamento de seu 
gosto, não obstante os ricos elementos barrocos, é e continua clássico: a limpidez 
construtiva, a harmonia elegante e medida que, sem esforço, resolve em si mesma o 
jogo da intuição complexa, continua a ser o critério fundamental de seu julgamento 
estético, assim como de sua expressão literária.  

 

Ghirardi (2002, p. 33), na introdução da tradução de Orlando Furioso (1495), diz, 

em favor de Galileu, o seguinte: 

 

em suma, no passado, e ainda hoje, os leitores que se encontram perplexos diante do 
Orlando Furioso são quase sempre os que procuram no poema um conteúdo (por 
adotar a denominação imprópria, mas coerente) que se justifique só pela ética ou 
pela racionalidade. Ora, um conteúdo de tal natureza implicaria, imediatamente, a 
expulsão da loucura que, como se disse, é tão fundamental quanto a razão na obra de 
Ariosto. Isto sem observar que pretender que a grandeza de qualquer poesia esteja 
toda na veracidade e racionalidade do conteúdo é atitude muito pouco racional. É o 
que já afirmava um extraordinário cientista que foi também grande leitor do Orlando 
Furioso, Galileu Galilei. Entusiasmado com a obra de seu “divino Ariosto”, Galileu 
proclamava que na poesia a chamada verdade dos fatos é o que menos interessa. 
Para Galileu, em obras de arte “come l’Iliade e Orlando Furioso [...] La meno 
importante cosa è Che quello Che vi è scritto sai vero”8. Custou-lhe caro, aliás, 
sustentar que até nas Escrituras Sagradas há páginas em que prevalece a beleza da 
linguagem poética e não o ensinamento científico. Enfim, Ariosto, Galileu e 
Fernando Pessoa sabiam que “o poeta é um fingidor”. 

 

 

1.15 Galileu crítico literário: entre a linguagem científica e a linguagem da crítica 
literária 

 

 

Como foi relatado anteriormente, Galileu não usava todo o seu tempo para tratar 

de questões de Mecânica ou de Astronomia, mas também tinha o prazer de tocar alaúde, de 

pintar, de cantar, de beber um bom vinho, de escrever poemas e de fazer crítica literária. Seus 
                                                 

8 Em português: “como a Ilíada e o Orlando Furioso [...] O menos importante é que o que você escreveu é 
verdade”. 
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biógrafos, baseados no seu primeiro deles, Vincenzo Viviani, afirmam que foi provavelmente 

no período paduano que Galileu escreveu um brilhante trabalho de crítica literária ao poema 

épico de Torquato Tasso, Gerusalemme Liberata (1581). Panofsky (1954) afirma que Galileu 

trabalhou nesta crítica durante meses ou talvez anos, no entanto, essa obra não foi publicada e, 

surpreendentemente, Galileu perdeu esse trabalho. Viviani (1654 apud GALILEI, 1890-1909, 

v. XIX, p. 627), que não é capaz de explicar como, declara que Galileu ficou bastante 

decepcionado com a perda: 

 

Em Pisa, um amigo de Galileu – acho que foi provavelmente o Sr. Iacopo Mazzoni – 
falou várias vezes sobre isso e o exigente trabalho que, finalmente, Galileu deu a ele, 
mas depois disso ele nunca conseguiu recuperá-lo, e às vezes falava sobre sua 
tristeza pela perda desse estudo, como ele afirmou, que ele escreveu com 
complacência e prazer. 

 

De acordo com a introdução de Pietro Pasqualoni, Galileu escreveu 

Considerazioni em 1590, aos 26 anos, quando ainda morava em Pisa (PASQUALONI, 1793) 

(Anexo A1). Pasqualoni não adota qualquer evidência histórico-filológica para apoiar sua 

própria opinião. Na verdade, não há elementos que testemunhem o período exato de 

composição de Considerazioni al Tasso. De acordo com Antonio Favaro9, o texto poderia ter 

sido escrito em diferentes momentos da vida de Galileu e a possibilidade de que algumas 

passagens do trabalho foram escritas enquanto Tasso (que morreu em 1595) ainda estava vivo 

não pode ser descartada. Com toda a probabilidade, Considerazioni al Tasso foi escrita antes 

de 160910. 

Neste momento, é importante fazer uma digressão sobre este magnífico estudo de 

Galileu, que ficou desaparecido durante tantos anos e desconhecido do público. O trabalho 

permaneceu desconhecido até que o abade Pier Antonio Serassi (1721-1791) encontrou um 

manuscrito (conhecido como Barberiniano XLV.2) em uma biblioteca romana e reconheceu, 

nele, uma apografia do Considerazioni al Tasso, de Galileu. Serassi transcreveu o texto e o 

escondeu, já que ele era um devoto admirador de Tasso e não aprovou a crítica destrutiva de 

Galileu à Gerusalemme Liberata (1581). Quando Serassi morreu, Don Baldassarre 

                                                 
9 O matemático italiano e historiador da ciência Antonio Favaro (1847-1922) é o editor da monumental (20 

volumes) Edizione nazionale delle opere complete di Galileo Galilei sotto gli auspici de Sua Maestà il Re 
d'Italia (Edição Nacional do Trabalho Completo de Galileu Galilei sob os Auspícios de Sua Majestade o Rei 
da Itália), que foi composta entre 1890 e 1909. Devido à sua completude, precisão e rigor filológico, o trabalho 
de Favaro ainda permanece inigualável e um modelo de referência para qualquer estudo sobre Galileu. A fonte 
da maioria dos excertos das obras de Galileu citadas neste trabalho é a edição de Favaro. 

10 Ver Edizione digitale delle opere complete di Galileo Galilei, 1890-1909, v. IX, p. 12-13. 
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Odescalchi, Duque de Ceri, obteve seus documentos, descobriu o importante trabalho entre 

eles e passou-o para o erudito romano Pietro Pasqualoni, que, finalmente, o publicou (1793), 

com uma breve introdução escrita por ele. 

Como sabemos, Galileu cultivou um grande interesse pela literatura italiana, 

comentou a poesia de Petrarca e Dante, e imitou os escritos burlescos de Berni e Ruzzante. 

Segundo vários autores, seu favorito especial era Orlando Furioso (1495), de Ariosto, que 

valorizava por seu equilíbrio de forma, sua sagacidade e sua loucura. Ao contrário, nutria 

antipatia especial por Gerusalemme Liberata (1581), de Tasso, que violava suas noções de 

comportamento heroico e de prosódia comum. Galileu experimentou sonetos, desenhou 

tramas no estilo da Commedia dell’Arte e transmitiu grande parte da sua ciência nos Dialogo 

(1632). Segundo Heilbron (2012, p. 2): 

 

[...] o matemático e o Littérateur têm diferentes maneiras de argumentar. Para se 
encaixar, às vezes deve dar lugar ao escritor. O grande trabalho polêmico de Galileu, 
Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, que se assemelha, de forma 
errônea, a uma obra de ciência, frequentemente privilegia a retórica sobre a 
matemática. Quando os argumentos científicos são mais fracos, os dois 
protagonistas do Diálogo que representam Galileu (seus companheiros mortos 
Salviati e Sagredo) se superam mutuamente em elogiar seus artifícios e em citar o 
terceiro partido às discussões, o simpático filósofo da escola Simplício, por 
ignorância da geometria. As invenções matemáticas do Diálogo que as criaturas de 
Galileu classificam como maravilhas insuperáveis são precisamente aquelas que 
deram aos comentaristas a maior dificuldade. Essas invenções são extremamente 
inteligentes, mas evidentemente defeituosas, se consideradas verdadeiras em relação 
ao mundo em que vivemos. Os comentaristas tendem a interpretar a esperteza como 
esperanças perspicazes da ciência posterior ou a condenar as deficiências como 
simples erros. Do meu ponto de vista, essas maravilhas devem ser interpretadas 
como dispositivos literários, enigmas, extravagâncias, invenções boas demais para 
não serem verdadeiras em algum mundo, se não no nosso. Eles são sugestões sobre a 
forma, não os ingredientes completos, de uma física matemática. O antigo Diálogo 
de Galileu e as revistas de física de hoje pertencem a diferentes gêneros. 
Infelizmente, assim como o Diálogo não pretendia satisfazer os requisitos de 
exatidão e verossimilhança dos periódicos científicos modernos, os periódicos não 
recompensam o tipo de perspicácia e estilo com que Galileu reuniu suas aspirações 
literárias, sua agenda polêmica e seus insights científicos. 

  

Galileu se vale de seu conhecimento literário para enfrentar seus adversários tanto 

na disputa científica como em sua defesa diante da igreja, diante dos jesuítas e de outras 

personalidades religiosas. É assim que a produção de Galileu, na Ciência, se entrelaça com a 

literatura italiana, da qual ele já tinha bastante conhecimento, como mostramos em vários 

parágrafos acima. 
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Com exceção do revolucionário Sidereus Nuncius (1610) e de algumas outras 

obras anteriores, Galileu escreveu, principalmente, em língua vernácula. Dentre outras razões, 

Galileu, certamente, seguiu a orientação de seu conterrâneo, o Cardeal Pietro Bembo, um 

estudioso veneziano, poeta e teórico da literatura, que apresentou suas teorias na codificação 

do italiano literário no tratado Prosa dela volgar lingua, de 152511. Segundo Rosati (2012, p. 

7): 

 
no terceiro livro deste tratado, afirma Bembo que a linguagem poética italiana 
contemporânea deveria basear-se na linguagem literária do Canzoniere de Petrarca, 
enquanto a prosa italiana contemporânea deve tomar a língua do Decameron de 
Boccacio (1351) como modelo ideal. Devido à sólida autoridade intelectual de seu 
autor, Prose dela volgar lingua foi um sucesso impressionante e possibilitou uma 
profunda reforma dentro do italiano literário.  

  

 

1.16 As preferências literárias de Galileu 

 

 

Devido a Viviani, sabemos que Galileu tinha preferência por Ludovico Ariosto e 

por seu poema épico Orlando Furioso (1495) e que detestava Gerusalemme Liberata (1581), 

de Torquato Tasso. Segundo Viviani (1654, p. 27), quando Galileu era perguntado, “era 

avesso para fazer comparações, o que considerava odioso”. Segundo Rosatti (2012), o que 

Galileu odiava era a comparação do valor artístico, que, para ele, parecia superficial. O 

método adotado por Galileu em Considerazioni al Tasso é aquele que foi adotado durante os 

séculos XV e XVI, isto é: elogio de um em detrimento do outro. 

Galileu, segundo Panofsky (1954, p. 13), não aceitava o que estava fora do lugar; 

estava em conformidade com a frase imortal de Samuel Butler (1835-1902), “fantasias não 

me incomodam, mas detesto imitação”. Galileu não se opunha a fadas, a dragões, a hipogrifos 

e a feiticeiras, mas se irritava quando tentavam fazê-lo acreditar em um jardim localizado no 

meio de um palácio (“costuma-se ver palácios cercados por jardins”, diz ele, “mas não ao 

contrário”) com “colinas, vales, bosques, cavernas, rios e pântanos, e toda essa tolice no alto 

de uma montanha”. Ele se opunha fortemente à poesia alegórica. 

De acordo com Panofsky (1954, p. 13), 

                                                 
11 Prosa do idioma vernacular. 
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na sua opinião, os poemas alegóricos (como o poema Gerusalemme Liberata, de 
Tasso), forçando o leitor a interpretar qualquer coisa como uma referência recôndita 
a alguma outra coisa, parecem com aqueles truques da perspectiva de certos 
quadros, conhecidos como “anamorfoses”. 

 

Usando as próprias palavras de Galileu (1890-1909, v. IX, p. 129), 

 

[...] mostram uma figura humana quando olhada de soslaio e de um ponto de vista 
exclusivamente determinado, mas, quando naturalmente observada frontalmente e 
normalmente fazemos com outras imagens, não mostra nada, a não ser uma mistura 
de linhas e cores das quais podemos distinguir se nos esforçarmos muito, imagens de 
rios, praias vazias, nuvens ou formas quiméricas estranhas.  

 

Da mesma forma, ele pensava, a poesia alegórica,  

 

[...] a menos que se consiga evitar o menor traço de restrição possível, leva a 
narrativa atual, originalmente, claramente e diretamente visível, a adaptar-se a um 
significado alegórico visto obliquamente e implicitamente, e, portanto, bastante 
limitada por imaginações quiméricas, fantasiosas e supérfluas (GALILEI, 1890-
1909, v. IX, p. 197). 

 

O objetivo de mostrar essa passagem da crítica de Galileu ao poema de Tasso é 

introduzir uma análise do particular procedimento estilístico e retórico adotado pelo cientista 

toscano em Considerazione al Tasso, um procedimento que é, em aspectos importantes, 

semelhante aos que Galileu adotará, mais de 10 anos depois, em Il Saggiatore (1623), um dos 

mais bem-sucedidos e celebrados dos seus trabalhos científicos. 

 

 

1.17 Considerazioni al Tasso e o Il Saggiatore 

 

 

Galileu ocupa um lugar de destaque, na prosa, entre os melhores escritores 

italianos e europeus de sua época. Segundo Rosatti (2012, p. 257): 
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a excelência da prosa de Galileu o coloca entre os melhores escritores italianos e 
europeus do período. Contudo, essa excelência não aparece em suas obras literárias, 
mas em suas obras científicas. É certo que Il Saggiatore representa um dos apogeus 
do corpo da obra de Galileu. O cientista mostra domínio absoluto do “método” nesse 
trabalho. Por um lado, ele mostra uma criatividade conotativa e retórica peculiar, por 
exemplo, na ironia com a qual ele não hesita em enfatizar a subjetividade de seus 
julgamentos, com o objetivo retórico de atrair leitores a seu favor e obter deles uma 
espécie de “voto favorável”, em detrimento dos seus adversários. Por outro lado, o 
autor revela a precisão denotativa de sua linguagem científica. Um dos aspectos 
literários mais relevantes de Il Saggiatore é a alternância perfeitamente harmônica 
dessas duas tipologias de linguagem, uma alternância que acaba sendo um 
mecanismo simbiótico dentro da estrutura do livro.  

 

Galileu usa seus conhecimentos de retórica e literatura vernácula para ganhar a 

adesão de seus leitores quando trata de assuntos de Ciência, como é o caso de Il Saggiatore 

(1623); usa a ironia que aprendeu com Francesco Berni, seu poeta preferido, nas questões em 

que ele responde a um adversário ou um inimigo de suas opiniões sobre Física ou 

Astronomia, ou mesmo sobre Arte. 

Rosatti (2012) considera que, ao fazer a crítica literária de Considerazione al 

Tasso, os ataques de Galileu são de mesma estrutura que os ataques usados em Il Saggiatore 

(1623) contra as teorias do Padre Orazio Grassi. Se for assim mesmo, então: 

 

em dois gêneros diferentes – por um lado, crítica literária, por outro tratado 
científico – Galileu parece apresentar surpreendentemente semelhantes critérios 
linguísticos e expressivos. Além de uma análise técnica e objetiva de dois 
fenômenos (um “poético linguístico” em Considerazioni al Tasso e um “filosófico-
científico” em Il Saggiatore) (ROSATTI, 2012, p. 258). 

 

Aquele estudioso que lê Il Saggiatore (1623), uma obra considerada científico-

filosófica, em paralelo com a Considerazioni al Tasso, percebe que Galileu sempre leva a 

persuadir dialeticamente o leitor com construção de frases e estilos retóricos específicos. 

Ainda que as duas obras estejam separadas em tempos e espaços diferentes, literariamente 

têm características comuns. Galileu adapta as formas originais do passado do texto literário ao 

texto do tratado científico. Rosatti (2012, p. 257) complementa ao afirmar que “em outras 

palavras, a novidade fundamental na escrita galileana é que a mimesis se torna uma parte 

essencial do ensaio”: 

 

como autores de obras literárias de ficção, Galileu está aqui pesquisando para o 
equilíbrio entre “padrão” e “desvio”, tanto em um processo morfológico como em 
um plano semântico – ou seja, Galileu está devidamente procurando seu próprio 
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estilo. Na pesquisa estilística do Il Saggiatore, Galileu atinge uma maturidade que 
ele nem mesmo consegue em suas duas últimas obras-primas.12 No entanto, é em 
Considerazioni al Tasso que os princípios expressivos dessa pesquisa começam a se 
desenvolver (ROSATTI, 2012, p. 258). 

 

Dessas premissas, podemos concluir que Galileu, em Considerazioni al Tasso, 

estava como que experimentando ou treinando a sua retórica para usá-la no momento 

oportuno, ao escrever os tratados de Física e Astronomia e ao dar respostas aos ataques que 

sofreria durante a sua carreira de filósofo natural. Nesse sentido, Galileu se sai muito bem ao 

escrever Il Saggiatore (1623), uma obra com caráter epistolar, para dar resposta ao padre 

jesuíta cientista Orazio Grassi, que publicou a obra Libra astronômica (1619), com o 

pseudônimo de Lothario Sarsi Sigensano, para atacar as teorias de Galileu sobre os cometas. 

 

 

1.18 Dispositivos retóricos e estilísticos em Considerazioni Al Tasso e em Il 
Saggiatore 

 

 

Nesta altura da discussão é importante ressaltar como o cenário estrutural de 

Considerazioni al Tasso e de Il Saggiatore (1623) são semelhantes, como nos diz Rosatti 

(2012). Galileu transcreve vários excertos de Gerusalemme Liberata (1581) com a intenção 

de analisá-los criticamente. No Il Saggiatore (1623), Galileu, no início de cada capítulo, inclui 

longos trechos da Libra astronomica, de Sarsi/Grassi, com o objetivo de apresentar ao leitor 

diretamente o objeto de sua crítica13. 

Como dissemos antes, Il Saggiatore (1623) é um ensaio epistolar e, portanto, é 

dirigido a um destinatário, qual seja: Virginio Cesarini, acadêmico dos Lincei. Todas as 

confutações a Libra astronomica são dirigidas ao destinatário da epistola, Cesarini; contudo, 

muitas vezes, Galileu interrompe esse tipo de conexão com seu interlocutor privilegiado e 

dirige o seu sarcasmo diretamente contra o oponente Sarsi/Grassi. Vejamos um exemplo: 

                                                 
12 Diálogo sobre os dois sistemas máximos do mundo (1632) e Discursos e demonstrações matemáticas relativas 

a duas novas ciências (1638). 
13 Dessa forma, o leitor pode acompanhar todos os problemas do debate sem necessariamente possuir todos os 

livros relacionados ao próprio debate, uma vez que ele pode tirar proveito de boa parte do material relativo à 
informação, aos dados e aos itens de discussão apenas possuindo o livro de Galileu. Esse fato, mais do que a 
adoção do vernáculo – sugerida por necessidade de propaganda pessoal – testemunha significativamente que 
Galileu tinha uma abertura para a “acessibilidade cultural”. 
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“bem Sr. Sarsi, perdoe-me: [...] eu estou bastante surpreso quando vejo você trazendo esse 

discurso acima mencionado com um estilo doutrinário, como se você tivesse a intenção de 

ensinar para mim”; “Ai, Sr. Sarsi que tipo de absurdo você escreve?”; “Pare, então, e fique 

quieto” (GALILEI, 1890-1909, v. VI, p. 223).                     

Se Considerazioni al Tasso não puder ser estritamente classificada como uma 

obra epistolar, uma vez que não há nenhum destinatário específico, ainda assim pode-se 

também observar, neste trabalho, o “diálogo” entre Galileu e seu público e entre Galileu e seu 

“opositor”. De fato, esse diálogo é o leitmotif da obra em si mesma. Como em Il Saggiatore 

(1623), o objetivo retórico é o mesmo, apenas de uma forma mais grosseira: o de humilhar o 

pato sentado, nesse caso, um pato escritor, incapaz de se defender ou contra-atacar. Galileu 

ataca veementemente os padrões e as habilidades poéticas de Tasso – como em Il Saggiatore 

(1623), ele atacaria os padrões científicos de Sarsi/Grassi, mais de 10 anos mais tarde – com 

um sarcasmo que, muitas vezes, se transforma em insulto. Sendo assim, escreve Galileu 

(1890-1909, v. IX, p. 67): 

 

“vamos lá, Sr. Tasso, isso não é para você, você vai acabar misturando os papéis e 
fazendo papa para cães.”; “Aqui está novamente, Sr. Tasso, com suas complicadas 
acrobacias”; “Senhor Tasso, isso é infantilidade”; “Oh, meu caro Sr. Tasso, você não 
percebe quantas palavras desperdiça dizendo coisas tolas, incultas, vazias?”  

 

Além disso, Galileu frequentemente reserva seu escárnio aos personagens de 

Gerusalemme Liberata (1581): “calma, calma, Lady Clorinda; não pese tanto as mãos; deixe 

que ele pelo menos recupere o fôlego, esse pobre rapaz, não comece a espancá-lo tão cedo.” 

“Tancredi [...], seu bobo e feio; eu o imploro, vá brincar de bonecas” (GALILEI, 1890-1909, 

Opere, v. IX, p. 85).  

Na análise de Rosatti (2012), entendemos que o sarcasmo cáustico que Galileu 

desfere tanto ao autor quanto aos personagens, nas Considerazioni al Tasso e em Il 

Saggiatore (1623), tem a mesma estrutura estratégica e retórica, de forma que os seus 

opositores fiquem em situação ridícula, como os personagens desses opositores em suas 

obras. 

Essa presença multidimensional do narrador está associada com a presença de um 

narrador que, ao contrário, nunca é fictício: Galileu. Mas o contraste com as obras narrativas é 

apenas aparente. De fato, Galileu ativa corretamente seu próprio desempenho dialógico, pois 

ele se constrói e se refere a si mesmo como um “ator” que fala, que faz os outros falarem, que 
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interage com seus próprios personagens ou que narra. Em outras palavras, o narrador Galileu 

coloca sua palavra “no palco”, e a transforma em uma palavra retórica. Para fazer isso, ele 

emprega registros diferentes – assim como narrativa e teatro – de acordo com a configuração 

e com o destinatário variável (seus oponentes, personagens nas obras de seus oponentes, seu 

público ou um leitor implícito genérico). 

De acordo com Rosatti (2012, p. 18), em,  

 

Considerazioni, o que poderia ser definido como a marca estilística e literária de 
Galileu é desenvolvida através da exploração de material linguístico extremamente 
heterogêneo, mas este indício se concentra em uma característica que também 
pertence ao último trabalho de Galileu e é particularmente evidente em Il 
Saggiatore: a interação constante e alternância entre componentes de alta cultura e 
escrita refinada, por um lado, e popular e “vivos” elementos de expressão oral, por 
outro. Pouco a pouco os críticos formam uma imagem de Galileu como um homem 
de letras nesta base, que é, na mudança contínua entre um educado e de um código 
popular; portanto, frequentemente o reconhecem como um autor fortemente 
influenciado pela scrittura aurea italiana (“escrita dourada”) do Renascimento do 
século XV [...] imerso num ambiente ao estilo de uma estética barroca.  

 

De acordo com Andrea Battistini (2000), citado por Rosatti (2012), em seu 

seminal ensaio sobre Il Saggiatore (1623), Galileu foi indubitavelmente formado pela cultura 

do século XV, enquanto a influência do barroco já estava em andamento com a sua inegável 

demanda de renovação. Têm influência sobre o seu literário outros fatores também 

importantes, como aqueles ligados à personalidade do cientista, a sua Toscana exuberante e 

combativa, a qual nunca se encolheu diante de uma disputa dialética (BATTISTINI, 2000 

apud ROSATTI, 2012). 

Naturalmente, Galileu discute Ciência (e, no Considerazioni, Literatura) ao usar o 

vernáculo, mas o verdadeiro estilo galileano consiste em adotar os gêneros do diálogo e da 

epístola que, em suas características peculiares, o toscano transforma em um sentido literário-

artístico (ROSATTI, 2012). 

Por conseguinte, o princípio de autoridade não funciona com Galileu, mas sim o 

fundamento gnosiológico, sobretudo devido à dialética formal reivindicada pelo pisano como 

transformação para a linguagem científica, isto é, por meio de uma evolução mimética. 

Giacomo Leopardi (1994, p. 477 apud ROSATTI, 2012, p. 266), um dos mais 

importantes poetas italianos e filósofo do século XIX, escreve: “[...] quanto à associação entre 
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precisão e elegância, o estilo de Galileu é um esplêndido exemplo entre os escritores 

italianos”  

Em Il Saggiatore (1623), por exemplo, a metáfora “equestre”, que se refere ao 

processo dialético, é célebre:  

 

não posso deixar de surpreender-me quando Sarsi quer persistir provando seu caso 
trazendo testemunhas quando eu posso ver por experiência própria. Se a discussão 
sobre uma difícil questão é como carregar pesos, concordamos que vários cavalos 
poderiam transportar mais sacos de milho do que um cavalo poderia fazer, eu devo 
reconhecer que muitas discussões contam mais do que uma; mas se uma discussão é 
como correr, não como levantar peso, um único cavalo berbere14 poderá correr mais 
do que cem cavalos frisão15 (GALILEI, Opere, 1890-1909, v. VI, p. 266). 

 

Em outra metáfora famosa, Galileu compara Literatura e Ciência ao atacar 

cientistas jesuítas seguidores das teorias aristotélicas: 

 

talvez [Sr. Sarsi] que considere que a filosofia seja um livro e uma fantasia de um 
homem, como a Ilíada e o Orlando Furioso, livros nos quais a coisa de menor 
importância é se aquilo que está escrito é verdadeiro. Sr. Sarsi, a coisa não é assim. 
A filosofia é escrita neste grandíssimo livro que está continuamente aberto diante de 
nossos olhos (eu digo, universo), mas que não se pode entender se primeiro não se 
aprende a entender a língua e a conhecer os caracteres em que está escrito. Ele está 
escrito em língua matemática e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras 
geométricas, sem os quais é humanamente impossível entender alguma coisa; sem 
eles é como girar em vão por um obscuro labirinto (GALILEI, 1890-1909, v. VI, p. 
232). 

 

Panofsky (1954) considera que, ao se ler as Considerazioni de Galileu sobre 

Tasso, compreende-se que a sua escolha não é de importância pessoal, ultrapassa as 

limitações de uma controvérsia puramente literária. Para Galileu, a divergência entre Tasso e 

Ariosto representava as duas atitudes antitéticas diante da arte e da vida em geral e não 

somente por conta das concepções opostas da poesia.  

Como vimos, na opinião de Galileu, a poesia alegórica, que força o leitor a 

interpretar qualquer coisa como uma alusão longínqua a alguma outra coisa, parece com os 

                                                 
14 Cavalo berbere é uma raça de cavalos da Berbéria (Norte da África), no território que se estende da Líbia ao 

Marrocos. É de temperamento fogoso e constituição robusta e vigorosa. Como cavalo de guerra, mereceu 
elogio de muitos especialistas. 

15 Cavalo frisão, também chamado de friesian, é uma raça de cavalos de cor negra, originária da Frísia. É um 
animal de temperamento dócil e fisicamente bastante robusto. É criado, principalmente, na Frísia, litoral norte 
dos Países Baixos, de onde se origina seu nome. 
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“truques” de perspectiva de certos quadros, conhecidos sob o nome de “anamorfose”. Essa 

atitude anti-ilusionista é uma atitude tipicamente “clássica”, com sua insistência na clareza, na 

sobriedade e na “separação de gêneros” – a saber, da ciência, de um lado, e da religião ou da 

arte, de outro –, que encontramos também na obra científica de Galileu. 

Galileu, ainda nas Considerazioni, descreve o contraste entre os estilos de Tasso e 

de Ariosto em termos que, quase sem alterações, poderiam aplicar-se à descrição de dois 

quadros: de Rafael (a Madona de Foligno, Anexo B1) e de Vasari (a Imaculada Conceição, 

Anexo B2), ou mesmo à de qualquer obra de Bronzino (1503-1572), ou de Francesco Salviati 

(1510-1562), pintor favorito de Tasso. Com efeito, escreve Galileu (1890-1909, v. IX, p. 63),  

 

a narração de Tasso parece muito mais com uma intarsia (marchetaria): é formada 
de pequenos pedaços de madeira diversamente coloridos; essa composição, 
necessariamente, torna as figuras secas, duras e sem harmonia nem relevo. Mas, 
numa pintura a óleo, os contornos se dissolvem docemente e a passagem de uma cor 
a outra se faz sem choque. Assim, a imagem (o quadro) se torna doce, redonda, 
cheia de força e rica em relevo. Ariosto produz nuances e modela harmoniosamente; 
Tasso trabalha com pedaços, secamente [...]. 

 

Essa aversão é estritamente paralela à sua ferrenha oposição ao Maneirismo 

literário e pictórico, cuja importância e profundidade, Panofsky (1954), tão bem nos mostra 

em Galileo as a critic of the arts. É esse Classicismo de Galileu que parece poder lançar 

alguma luz sobre o enigma de suas relações com Kepler, como nos diz Koyré (1982). Este é o 

nosso objetivo principal de estudo, que ora realizamos e que abordaremos com especial 

atenção e cuidado mais adiante. Neste momento, queremos dar ênfase ao viés artístico 

literário de Galileu, para que seja uma das provas de que Galileu é também um artista além de 

ter sido cientista. 
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CAPÍTULO II CIÊNCIA E ATITUDE ESTÉTICA 

 

 

2.1 O carteggio de Galileu 

 

 

Das cartas de Galileu trocadas entre ele e seus correspondentes, com certeza, 

muitas foram extraviadas, como as enviadas por ele para sua filha, Soror Maria Celeste, que, 

segundo Sobel (2000), foram destruídas (os pesquisadores que vasculharam o Vaticano 

acabaram aceitando a tese da destruição dos documentos pela madre abadessa como 

explicação mais razoável para seu desaparecimento). 

Quando Maria Celeste faleceu, Galileu já estava condenado à prisão domiciliar e, 

portanto, a abadessa deve mesmo ter destruído as cartas, ao queimá-las ou enterrá-las, com 

receio de ser acusada de acolher as teses do cientista. No entanto, as cartas de Galileu e de 

seus correspondentes chegam a mais de duas mil, e podem ser encontradas na Opere de 

Galileo Galilei, v. IX. Dentre o rol de cartas da correspondência de Galileu, encontra-se uma 

do cientista endereçada ao seu fiel amigo, Ludovico Cardi da Cigoli, conhecido por o Cigoli, 

nome da sua cidade natal, pintor de grande importância e reconhecido prestígio na Florença. 

Foi membro da Accademia Fiorentina (desde 1597) e da Accademia dela Crusca (desde 

1603). Segundo Chapell (1976 apud SILVA; NEVES, 2015, p. 39), “Cigoli foi eleito para a 

Accademia de San Luca. Sua arte era tão valorizada que um de seus trabalhos foi escolhido 

em detrimento de Caravaggio, a obra Ecce Homo. Esta obra foi realizada em 1604-06 e 

encontra-se atualmente no Palácio Pitti”. O Cigoli, como Galileu, também tocava alaúde e 

tinha ligações com o exclusivo grupo interno La Camerata, do qual participava o pai de 

Galileu. Há fortes evidências de que o Cigoli desenhou o que chamamos, hoje, de cenário do 

primeiro espetáculo da história da ópera, Eurídice, produzido na corte do Grão-duque da 

Toscana Fernando de Medici, em 1660. Pelo relatado, logo se vê que o Cigoli fazia parte da 

corte do Grão-duque. Mas também, conforme Naess (2015, p. 54), 

 

Cigoli tinha outros encargos importantes, como arquiteto e como pintor, na sua 
cidade, onde era figura-chave na ruptura com o frio estilo “maneirista” de Bronzino. 
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Cigoli era o último estilo da corte [adepto], o barroco, que evoluiu na música e nas 
artes pictóricas por volta de 1600. 

 

Apesar de o Cigoli, segundo Panofsky (1954), ter iniciado seus estudos pictóricos 

com um pintor maneirista, Alessandro Allori, e, posteriormente, ter sido influenciado pelos 

mais proeminentes pintores da Contra-Maniera, Santi di Tito e Barocci, o Cigoli soltou os 

grilhões do Maneirismo e infundiu suas pinturas posteriores com um expressionismo que 

faltava na pintura florentina do século XVI. O movimento contra o Maneirismo não era em 

oposição à Alta Renascença, mas, ao contrário, em oposição ao Maneirismo do passado 

recente – um movimento que olhava esse passado recente muito no espírito de um jovem 

revoltado contra o seu pai e, consequentemente, esperando o apoio de seu avô. 

A célebre carta de Galileu ao Cigoli é datada de 26 de junho de 1612, na qual 

Galileu responde a uma solicitação do pintor e amigo fiel. A solicitação fora feita no sentido 

de Galileu alimentá-lo com argumentos em que deveria favorecer a pintura em detrimento da 

escultura. Já vimos que o Cigoli sempre prestou grande homenagem a Galileu por conta de 

suas ajudas ao pintor naquilo que se refere à perspectiva. Sempre elogiou Galileu como “seu 

mestre em perspectiva” (SHEA, 2015 apud SILVA; NEVES, 2015, p. 11). 

Muitas são as cartas entre Galileu e o Cigoli, em torno de 31 cartas, que se 

encontram na obra Le Opere di Galileo (1890-1909). No entanto, somente duas desse total 

são de Galileu para o Cigoli, as demais são do Cigoli para Galileu. Certamente, a maioria das 

cartas de Galileu para o Cigoli teve o mesmo destino que as cartas do pisano para suas filhas. 

A leitura dessas cartas nos leva a perceber que, entre os dois amigos, houve sempre uma 

colaboração nos dois sentidos. Ludovico Cardi, o Cigoli, era cinco anos mais velho que 

Galileu e permaneceu dedicado a ele ao longo de sua vida e a escrever-lhe, quando eles foram 

separados, numerosas cartas cheias de boas fofocas bem-humoradas, de louvor, de 

encorajamento e, se necessário, criticando-o carinhosamente. Durante os anos críticos, após a 

publicação do Sidereus Nuncius, de Galileu, em 1610, o Cigoli, em seguida, em Roma, fez 

observações cuidadosas independentes das manchas solares (um serviço inestimável, porque 

essas observações independentes provaram que as manchas solares não eram ilusões de ótica 

causadas pelos caprichos de um telescópio ou por alguma perturbação da atmosfera local). E, 

no seu último trabalho com o afresco da Assunção da Virgem (Anexo B3), na abóboda da 

basílica papal, em Santa Maria Maggiore, o pintor, como um “amigo bom e leal”, prestou 

homenagem ao grande cientista, ao representar a lua debaixo dos pés da Virgem exatamente 
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como ela revelou-se ao telescópio de Galileu (Anexo B4), com as “linhas irregulares” e suas 

“pequenas ilhas” ou crateras que tanto cooperaram para provar que não há diferença essencial 

entre os corpos celestes e a nossa Terra (GALILEI, 1890-1909, v. III, p. 303). 

O argumento principal dos defensores de que a escultura é superior à pintura se 

escora no fato de que as estátuas são tridimensionais, têm relevo. As pinturas são 

bidimensionais, não têm nenhum relevo, logo, não são capazes de produzir uma ilusão 

convincente da realidade. Essa contenda se dava num contexto em que a pintura do Cigoli era 

criticada por rivais, inclusive Caravaggio, que havia perdido uma disputa para a pintura do 

Ecce Homo encomendada pela igreja. E, como o Cigoli era extremamente modesto e 

inclinado a enfatizar que as especulações teóricas “não eram o seu prato favorito”, pediu ajuda 

a Galileu.  

Antes de iniciar a análise da carta de Galileu ao Cigoli, é importante mostrar a 

disputa que sempre houve entre a pintura e a escultura pela superioridade de uma ou outra. O 

historiador Erwin Panofsky, em seu ensaio Galileo as a critic of the arts, escrito em 1954, no 

primeiro capítulo, faz um preâmbulo sobre as competições que ocorrem desde a Grécia 

Antiga, no século V a.C., sobre poesia. Mais adiante, diz que “é no período helenístico, 

quando a teoria das ideias de Platão foi reinterpretada e a arte imitativa é glorificada e assim a 

disputa entre a pintura e a escultura é introduzida na arena” (PANOFSKY, 1954, p. 1). 

Panofsky (1954) quer mostrar que, desde a Antiguidade Clássica e também no período 

helenístico, a disputa entre a pintura e a escultura já existia. Segue dizendo: “na Idade Média 

Ocidental, o concurso de literatura foi apaixonadamente cultivado. Em latim, como nas 

línguas vernáculas, e o número e tipo de concorrentes foram variados ad infinitum” 

(PANOFSKY, 1954, p. 2). Panofsky (1954) mostra que as disputas ou concurso ou altercatio, 

concertatio, disputatio, conflictus, em latim, continuaram ocorrendo. No entanto, o que 

desapareceu de cena da literatura medieval nos concursos foram as artes visuais, uma vez que 

a pintura e a escultura tinham sido rebaixadas à condição de artes mechanicae. 

Panofsky (1954) afirma que essa situação ocorre até cerca de 1400 – quando 

Brunelleschi (1377-1446) e Ghiberti (1378-1455) competiram pelos portais de bronze do 

Batistério de Florença; também quando Donatello (1386-1466) era um aprendiz; e quando 

Masaccio (1401-1428) nasceu – época em que Cennini (1370-1440) afirma que a pintura tinha 

um direito legítimo de reconhecimento como uma arte liberal. Seu raciocínio era bastante 

ingênuo, diz Panofsky (1954). Segundo Cennini (1440), citado por Panofsky (1954, p. 3): 
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[...] o pintor, diz ele, é igual ao poeta, na medida em que pode produzir seres 
imaginários e reproduzir seres reais. Mas sua posição, expressando uma mudança 
fundamental de atitude, passou a ser geralmente aceita. O privilégio obtido pela 
pintura foi gradualmente estendido ao que mais tarde seria chamado de “Belas 
Artes”; e para um pensador do século XVI era, mais uma vez, mais natural ilustrar 
para o significado das ideias de Platão “pela imagem de um corpo perfeitamente 
belo” que mora na mente de um artista do que pelo arquétipo impresso na mente de 
um filósofo. 

 

A partir desse momento, como a pintura e a escultura eram consideradas artes 

com “A” maiúsculo, elas passam a competir entre si, conforme Panofsky (1954). 

Na Itália, essa discussão aparece em cerca do ano de 1430, bem próximo ao início 

do Alto Renascimento (±1450-±1527). Segundo Panofsky (1954), Leone Battista Alberti 

(1404-1472), o primeiro teórico da arte no completo sentido da palavra, alude claramente à 

questão quando sugere que a escultura e a pintura, embora diferentes em meios e fins, foram 

iguais em dignidade e, posteriormente, a competição entre as duas artes irmãs continua a ser o 

tema favorito de literatura dos concursos em muitas terras e por vários séculos. Um clímax foi 

atingido com Leonardo da Vinci (1452-1519), em seu texto Paragone, em que a pintura 

carrega a ofensiva profundidade no território das artes liberais, ao alegar ser superior não só à 

escultura, mas também à música e à poesia. E, por meados do século XVI, a discussão sobre 

os méritos relativos de pintura e escultura, até agora uma espécie de passatempo intelectual, 

deu origem ao que é, talvez, a mais antiga discussão estética pública: em 1546, num texto 

preparatório para duas palestras publicadas três anos depois, um humanista florentino, 

Benedetto Varchi (1503-1565), provocou declarações de um grande número de artistas 

importantes, incluindo Michelangelo (1475-1564), Benvenuto Cellini (1500-1571) e Jacopo 

da Pontormo (1494-1557); cada um deles, com lealdade, defendeu sua própria profissão. 

Na carta de 26 de junho de 1612 (Anexo A6), Galileu, logo em seu início, diz, em 

seu estilo literário conhecido:  

 

é tão falso que a escultura seja mais admirável que a pintura, pela razão daquela ter 
relevo e esta não, que, por esta razão, chega a pintura a superar maravilhosamente a 
escultura porquanto o relevo que se percebe na escultura, ela não o mostra como 
escultura, mas como pintura. Me explico. Entende-se por pintura aquela capacidade 
de imitar a natureza com o claro e com o escuro. Ora, as esculturas terão tanto relevo 
quanto caso sejam tingidas de claro em uma parte e numa outra de escuro. E que isto 
seja a verdade, a própria experiência nos demonstra; porque se expusermos à luz 
uma figura de relevo e a formos tingindo bem, ao tornar escuro onde é claro, até que 
a cor esteja toda unida, esta ficará de todo privada de relevo. Ao contrário, ainda 
mais admirável é de se julgar a pintura por, apesar de não ter ela nenhum relevo, se 
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nos mostrar com tanto relevo quanto a escultura! Mas que digo eu: tanto quanto a 
escultura? (GALILEI, 1890-1909, v. XI, p. 340). 

 

Nesse parágrafo, Galileu desfaz os argumentos dos campeões da escultura ao 

mostrar que a pintura é superior à escultura na medida em que a pintura consegue provocar, 

naquele que tem a experiência estética, a ilusão de relevo com claro e escuro numa superfície 

plana. Por outro lado, a escultura, que tem relevo real, se for pintada totalmente de preto, não 

apresentará os contornos: muito pelo contrário, parecerá uma figura plana. Continuando em 

seu estilo mordaz e irônico, Galileu, na mesma característica do poeta satírico Francesco 

Berni (1497-1536), a quem tanto admirava, escreve: 

 

mil vezes mais, pois não lhe será impossível representar no mesmo plano não 
somente o relevo de uma figura que importe um braço ou dois, mas nos representará 
a amplidão de uma região e uma extensão de mar de muitas e muitas milhas. E 
aqueles que respondem que o tato demonstraria então o engano, na verdade parece 
estarem falando de pessoas débeis; como se as esculturas e as pinturas fossem feitas 
para tocar-se, não menos do que para ver-se. Ademais, aqueles que apreciam o 
relevo das estátuas, creio com certeza que assim a façam crendo que com este meio 
possam estas mais facilmente enganar-nos e parecer-nos naturais. Ora, note-se este 
argumento. Daquele relevo que engana a vista, participa tanto a pintura como a 
escultura, ou até mesmo mais; posto que a pintura, além do claro e do escuro, que 
são por assim dizer o relevo visível da estátua, tem nela as cores naturalíssimas que 
faltam à escultura. Resta, pois que a escultura supera a pintura naquela parte de 
relevo que está submetida ao tato. Mas, ingênuos os que pensam ter a escultura de 
enganar o tato mais que a pintura, sendo que por enganar entendemos o operar de tal 
modo que o sentido a ser enganado julgue aquela coisa não o que ela é, mas aquela 
que se quer imitar! (GALILEI, 1934, v. XI, p. 340). 

 

Panofsky (1956, p. 4) afirma que Galileu continua respondendo com uma 

antecipação interessante da distinção moderna entre ótica e valores táteis do seguinte modo: 

“existem dois tipos completamente diferentes de relevo, um enganando o sentido do tato, o 

outro enganando o sentido da visão”. 

Galileu (1934, v. XI, p. 341) descarta a decepção do sentido do tato com um 

argumento trivial, mas nunca usado em uma discussão deste tipo: “ora, quem acreditará que 

alguém, tocando uma estátua, creia ser ela um homem vivo? Certamente ninguém [...]”. 

Quanto ao engano do sentido da visão, por outro lado, Galileu (1934, v. XI, p. 

341) argumenta que:  
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[...] todos os efeitos óticos são relativos à decepção do sentido da visão, todos os 
efeitos óticos caem dentro da esfera do pintor, em vez do escultor, as obras de 
escultura vão ter relevo apenas na medida em que eles são sombreados, luz em uma 
parte escura e em outra. [...] Se escurecermos todas as porções de luz de uma figura 
esculpida com tinta até que seu tom seja completamente unificado, a figura parece 
desprovida de relevo por completo. 

 

Panofsky (1954) assinala que a afirmação de Galileu concorda substancialmente 

com uma declaração de outro defensor da pintura, Leonardo da Vinci (1452-1519), mas que 

difere em um aspecto importante: Leonardo afirma que uma estátua exposta a uma luz difusa 

ficaria perfeitamente plana, em determinadas condições naturais. Galileu, dado a 

experimentos, ainda que sejam mentais, propõe pintar a estátua de tinta preta onde quer que 

tenha luz, e descreve o que a interferência humana pode fazer voltar a acontecer; Galileu 

sugere uma experiência que pode ser repetida ad libidum; Leonardo, determinando as 

condições naturais, invoca uma experiência que pode ou não se repetir (PANOFSKY, 1954). 

Constata-se novamente a presença do grande experimentador, marca indelével de Galileu, 

mesmo que seja um experimento mental. 

Como prova de que Galileu manteve um relacionamento estreito com os artistas e 

em maior proximidade com os pintores, Silva e Neves (2015, p. 235) nos trazem a carta de 23 

de março de 1612 (Anexo A2), em que o Cigoli... 

 

[,,,] escreve que adquiriu um bom telescópio; descrevendo-o, relatou que havia 
observado nos céus e em terra (observações à distância para averiguar a potência 
óptica do aparelho). Alude sobre a natureza das manchas solares, considerando ora a 
possibilidade de ser uma multiplicidade de estrelinhas, ora como solidárias ao Sol – 
deixa a Galileu o trabalho de investigar. Pouco mais de 20 dias após esta última 
carta, escreve uma nova, datada de 13 de abril de 1612, quando fala da inveja de 
outros artistas sobre seu trabalho; da dificuldade da secagem da tinta no interior da 
cúpula, pela grossura da parede (e provavelmente algum tipo de porosidade) e que 
estava ansioso para apreciá-la desde o pavimento para que pudesse fazer alguns 
retoques. Pede ajuda a Galileu sobre sua técnica de pintura, provavelmente pelo 
incidente da calunia propalada, entre outros, por Caravaggio. 

 

Com o objetivo de esclarecer sobre a correspondência entre Galileu e o Cigoli, é 

muito importante relatar mais dois episódios sobre o carteggio. Um é sobre a carta de 8 de 

junho de 1612 (Anexo A3), em que o Cigoli fala do progresso das observações sobre as 

manchas solares e os detalhes que são descritos. São observações que vão contribuir, 

certamente, para a próxima obra de Galileu, Trattato dele Machie Solari e loro Accidenti 

(1613). Em 26 de junho de 1612 (Anexo A4), Galileu responde ao Cigoli, na segunda e última 
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carta de próprio punho do cientista florentino, que sobreviveram até hoje. Considerada uma 

magnífica carta por todos os que a reconhecem, como Panofsky (1954), Koyré (1955), 

Nascimento (1981), Silva e Neves, 2015) e muitos outros estudiosos da História da Arte e da 

História da Ciência.  

No livro O Codex Cigoli-Galileu: ciência, arte e religião num enigma 

copernicano, Silva e Neves (2015) deixam registrados os assuntos que são tratados por Cigoli 

na carta, de 1º de fevereiro de 1613 (Anexo A5), enviada a Galileu, quando o pintor diz que 

leu um livro escrito por Kepler; na carta seguinte, de 24 de fevereiro de 1613 (Anexo A6), 

fala da leitura que ele e o príncipe Federico Cesi fizeram da carta sobre as manchas solares. 

Sugere a Galileu que ele tenha prudência, pois considerou-a pedante e era bom que não 

insultasse os invejosos. E que escrevesse a obra em latim e também em italiano. 

Em sua última carta, de 3 de maio de 1613 (Anexo A7), o Cigoli fala do envio de 

uma dúzia de cordas para alaúde, o instrumento favorito de Galileu. No dia 8 de junho de 

1613, o Cigoli faleceu. Alguns historiadores atribuem sua morte à contaminação química ou 

bacteriológica, por conta das pesquisas feitas com cadáveres com o objetivo de estudar 

anatomia, que, segundo dizem, ele conhecia muito bem. Outros afirmam que sua morte tem 

origem na pneumonia, por conta das paredes úmidas da Basílica Papal Santa Maria Maggiore, 

onde pintou La Vergine Immacolata e gli Apostoli (Anexo B3). 

Esse episódio de troca de cartas entre Galileu e o Cigoli é a outra grande prova da 

afirmação que fazemos de que Galileu era, sim, um cientista, mas também um artista e não 

somente na arte que tem o desenho como elemento central como a pintura, a escultura e a 

arquitetura, mas também na música e na literatura, como já mostrado anteriormente.  

Continuando a análise da carta de 26 de junho de 1612, Panofsky (1954) 

considera que Galileu chega a uma cadeia de raciocínio que não tem paralelo em quaisquer 

críticas dos séculos XVI ou XVII e é resumida em uma declaração memorável: “quanto mais 

distante está a coisa a ser imitada, mais digna de admiração deve ser” (GALILEI, 1933, v. 

VII, p. 355). Panofsky (1954) agradece a A. C. Crombie16 por chamar a sua atenção para a 

afinidade básica entre o espírito dessa frase e a admiração ilimitada de Galileu por Aristarco 

(310 a.C.-230 a.C.) e por Copérnico (1473-1543), “porque confiavam na razão ao invés da 

experiência sensorial” (GALILEI, 1890-1909, v. VII , p. 362). 
                                                 

16 Alistair Cameron Crombie (1915-1996), historiador australiano de ciências que iniciou sua carreira como 
zoólogo. Foi destacado por suas contribuições à pesquisa sobre a competição entre espécies antes de se voltar 
para a história. 
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Sobre esta questão entre a razão e a experiência sensorial, Burtt (1991) chama a 

atenção para uma passagem do Dialogo (1632), na terceira jornada, quando Galileu assinala 

que este método de explicação do mundo dos sentidos leva, com frequência, por estranho que 

pareça, a conclusões que violentam a experiência sensorial imediata. Pela voz de Salviati, 

Galileu (1890-1909, v. VII, p. 355) se expressa assim: 

 

não canso de admirar a eminência dos espíritos daqueles homens que perceberam e 
aceitaram tal violência a seus próprios sentidos, que sustentaram ser ela verdadeira 
e, com a vivacidade de seus julgamentos, ofereceram-na ao mundo, pois foram 
capazes de preferir o que sua razão lhes ditava ao que as experiências sensoriais 
contradiziam da maneira mais manifesta. [...] Não encontro limites para minha 
admiração ante o fato de que tal razão foi capaz, em Aristarco e Copérnico, de 
cometer tamanha agressão a seus sentidos e, a despeito disso, tornar-se a senhora de 
sua crença. 

 

 

2.2 Renascimento e Humanismo 

 

 

O Renascimento divide a história tomando por princípio as realizações humanas. 

Chama de Antiguidade Clássica o apogeu em que tudo tinha sido feito; depois a Idade Média 

ou intermédio, que seria a Idade das Trevas, mil anos de escuridão e, finalmente, a sua própria 

época, que seria a Nova Idade, o renascimento daquela época da Antiguidade Clássica. É o 

retorno ao tempo em que o homem é o centro de todas as coisas, e, sendo assim, o valor 

máximo é o valor pelo qual o homem difere dos demais animais, a razão, o pensamento. 

Nesse racionalismo, o homem quer compreender tudo, conhecer não pelo coração, e sim pelo 

pensamento, pela consciência, quer entender todas as causas e os efeitos. 

Segundo Byington (2009, p. 7), 

 

o termo Renascimento se refere ao retorno ideal às formas da Antiguidade clássica 
enquanto verdadeira fonte da beleza e do saber. O período histórico que se acreditou 
merecedor de tal nome cultivava a leitura dos clássicos gregos e latinos em busca de 
uma linguagem que fosse universal, recuperando os modelos e as regras da arte 
antiga. Os intelectuais se dedicavam ao estudo da gramática, retórica e dialética, 
exercitando-se segundo os modelos mais elegantes da Antiguidade, em particular o 
latim neoclássico. Ao grande desenvolvimento de tais estudos, designados studia 
humanitatis, deu-se o nome de Humanismo. Seus protagonistas, os humanistas, 
foram a vanguarda da grande transformação cultural chamada Renascimento.  



62 
 

 

Segundo White (2009), por volta dos anos 1420, centenas de textos haviam ido 

parar nas mãos de alguns poucos homens ricos, e começou a tarefa de traduzir essas obras 

seminais. Dessa maneira, os ensinamentos de Aristóteles, de Platão, de Pitágoras, de Euclides, 

de Arquimedes, de Hipócrates e de Galeno, em sua forma original, serviram de centelha para 

uma nova era de Humanismo e reforma, e iniciaram o surgimento do interesse maior na 

Ciência, na Medicina e na Filosofia. 

Para Burckhard (1991), o Renascimento se constitui de três ideias principais: 

primeiro, o Renascimento é um período de predomínio cultural, isto é, tanto a política como a 

religião são influenciadas pela cultura. A segunda é que, à descoberta do mundo exterior, a 

Renascença acrescentou um feito ainda maior, quando, primeiramente, discerniu e trouxe à 

luz a natureza plena e integral do homem; aí começa o processo de individuação, ou seja, o 

homem inicia a se ver como parte única dentro da sociedade, e passa a ter consciência de sua 

pessoa em relação ao grupo social do qual faz parte e em relação ao mundo. Por meio desse 

novo olhar, o mundo passa a ser descoberto pelo homem, que vai procurar as explicações dos 

fenômenos na natureza. A terceira ideia é de que esse período do Renascimento é o despertar 

da Antiguidade. Apesar do retorno ao passado, o movimento conhecido por esse nome nada 

tinha de nostálgico, mas sim um acentuado sentimento de superioridade em relação aos 

séculos precedentes, um movimento cheio de otimismo diante do presente e do futuro. O 

retorno se deu por meio dos autores clássicos que interessavam aos humanistas, autores antes 

quase esquecidos e que passaram a ser traduzidos e reeditados com a finalidade de que o 

acesso às suas ideias e aos seus valores fosse cada vez maior. Essas ideias foram interpretadas 

de forma a se adaptarem ao sistema de valores do Renascimento, e é por esse fato que, na 

metade do século XVI, Giorgio Vasari (1511-1574) definia os pressupostos da arte como 

“imitar com invenção nova” (VASARI, 1966 apud BYINGTON, 2009, p. 8).  

O quadro de inovações estava delineado e não era particularmente somente 

italiano; esse dinamismo se apresenta em toda a Europa, em alguns lugares mais, em outros 

menos, e também não se revelaria especialmente artístico. No setor da tecnologia, podemos 

citar a invenção do alto forno e a caravela (DELUMEAU, 1994); na Ciência, as antecipações 

de Nicolau de Cusa (1401-1464) ao negar o modelo aristotélico, quando afirmou que, se o 

universo não fosse infinito, era, ao menos, ilimitado, e que seu “centro está em toda parte e 

sua periferia em parte nenhuma” (1440, p. 100). Esclarecendo melhor, diz Cusa (1440 apud 

KOIRÉ, 1979, p. 22): 
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o mundo não possui circunferência, porque se possuísse um centro e uma 
circunferência, e assim possuísse começo e fim em si mesmo, seria limitado com 
relação a alguma outra coisa, e fora do mundo haveria alguma outra coisa, e espaço, 
coisas que não existem de modo algum. Portanto, uma vez que é impossível encerrar 
o mundo entre um centro e uma circunferência corpóreas, é [impossível para] nossa 
razão ter uma plena compreensão do mundo, posto que implica a compreensão de 
Deus, que é seu centro e sua circunferência. 

 

Lourenço Valla, mestre de Erasmo de Rotterdã, citado por Byington (2009, p. 10), 

entre 1435 e 1444, escrevia: 

 

não sei por que as artes que mais se aproximam das artes liberais – a pintura, a 
escultura em pedra e bronze e a arquitetura – tiveram um declínio tão longo e 
profundo e foram quase extintas junto com a literatura. Nem sei por que ressurgiram 
e voltaram à nova nesta nossa Idade; nem por que haja agora uma safra de bons 
artistas e bons escritores. 

 

Valla se reporta à riqueza do movimento que se constituiu em torno do gosto pela 

Antiguidade, em seu tempo. O interesse renascentista pelos clássicos também se debruçou não 

apenas sobre fontes escritas, mas andou, igualmente, com a curiosidade por objetos, por 

imagens e pela arte antiga de um modo geral. Esse interesse ultrapassou a curiosidade e 

conduziu à sistematização de procedimentos de identificação e de caracterização de fontes 

não escritas. A forma como essa atitude nas artes visuais retorna é, sem dúvida, o espírito de 

renovação que atinge os eruditos do período renascentista.  

De acordo com Kristeller (1996) não houve uma filosofia renascentista; o que foi 

se configurando no movimento chamado Renascença é uma formação na sociedade em que, 

ao contrário da Idade Média, o homem é o elemento central do pensamento. Bastaria deixar 

ao termo o significado técnico, ao se restringir ao âmbito das disciplinas retórico-literárias 

(Gramática, Retórica, História, Poesia e Filosofia Moral). Assim, de acordo com Kristeller 

(1996, p. 191): 

  

o Humanismo renascentista não foi tendência nem sistema filosófico e sim muito 
mais um programa cultural pedagógico, que valorizava e desenvolvia um setor 
importante, mas limitado aos estudos. O Humanismo representaria apenas metade do 
fenômeno renascentista e, mais ainda, a metade não filosófica. 
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Kristeller (1996, p. 191) afirma que: “[...] todos os aspectos tradicionalmente 

associados ao Renascimento também são encontrados na Idade Média. Pelo menos, tudo o 

que tem algum valor no Renascimento é basicamente medieval”. 

Contrariamente, Garin (1991, p. 15) “reivindica energicamente valência filosófica 

precisa para o Humanismo”, ao notar que a negação de significado filosófico aos studia 

humanitatis renascentistas deriva do fato de que, “as mais das vezes, entende-se por filosofia 

a construção sistemática de grandes proporções, negando-se que a filosofia também pode ser 

outro tipo de especulação, não sistemática, aberta, problemática e pragmática”. 

Uma discussão presente, hoje, ponto de muita discórdia, se encontra na afirmação 

feita por Burckhardt (1991) no que diz respeito à ruptura entre os períodos medieval e 

renascentista. No século XX, Huizinga (1978) vê, no Renascimento, uma continuidade da 

Idade Média. Segundo ele: 

 

a busca de uma vida bela é muito mais antiga do que o Quattrocento italiano. Aqui, 
como noutros pontos, a linha de demarcação entre a Idade Média e o Renascimento 
tem sido demasiadamente vincada. Florença precisou apenas de adoptar e 
desenvolver antigos motivos que a Idade Média já conhecia. Não obstante a 
distância estética que separa o Giostre dos Medicis da espectacularidade bárbara dos 
duques de Borgonha a inspiração é a mesma. A Itália descobriu na verdade novos 
mundos de beleza e modulou a vida segundo um novo tom; mas o próprio impulso 
que a levou a tornar-se uma coisa de arte, geralmente aceite como sendo típica do 
Renascimento, não foi inventado por ela (HUIZINGA, 1978, p. 28). 

 

Do mesmo modo, Delumeau (1994) não usa fronteiras claras em seu trabalho. O 

autor admite o Renascimento como um momento de superação em que a Europa conseguiu se 

reestruturar perante as provações que havia passado nos séculos XIII e XIV, como as pestes, 

as guerras e o aumento da mortalidade. A consequência desses eventos gerou um período em 

que a civilização europeia conseguiu se desenvolver tecnicamente. 

Segundo Burckhardt (1991), o Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, que ele 

chama de Renascimento Real ou de Renascimento com “R” maiúsculo, é um fenômeno 

tipicamente italiano, especialmente da cidade-estado de Florença, e que se propagou por toda 

a Europa. Quanto às suas origens, é caracterizado pelo individualismo prático e teórico, pela 

exaltação da vida mundana, pelo acentuado sensualismo, pela mundanização da religião, pela 

tendência paganizante, pela libertação em relação às autoridades constituídas que haviam 

dominado a vida espiritual no passado, pelo sentido de história, pelo naturalismo filosófico e 

pelo extraordinário gosto artístico.  
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Antes de encerrarmos essa breve discussão sobre o Renascentismo e o 

Humanismo deste período, é preciso ressaltar o que disse Vasari (2011, p. 10) alguns 

parágrafos acima, ou seja, “imitar com invenção nova”. A imitação é um conceito 

fundamental para o Renascimento, é o lugar comum para todas as operações dos pensamentos 

e atividades do projeto renascentista. 

Para a cultura do Humanismo, a imitação era crucial; nas artes visuais, o conceito 

de imitação se referia ao retorno às formas da natureza, concebida, sobretudo, como natureza 

humana, objeto das artes liberais, à diferença da ciência, que se ocupava da natureza física. 

Para Byington (2009, p. 16), 

 

a natureza estética do Renascimento se referia, por um lado, à imitação da natureza, 
à imitação do real; por outro, à imitação do modelo, imitação da Antiguidade 
clássica. Para os humanistas, em geral, não havia contradição entre os dois 
princípios; a natureza não deixava de ser a eterna e mais importante fonte de 
inspiração. A Antiguidade era considerada uma “segunda natureza” e, assim, a 
imitação do modelo clássico possuía valor análogo à imitação da primeira, por se 
tratar de forma artística que havia sido capaz de compreender e sintetizar os 
segredos da natureza. 

 

Desde o início da Renascença, foi sustentado que o mérito revolucionário dos 

grandes artistas dos séculos XIV e XV foi trazer de volta o imperativo da semelhança com a 

natureza. Para os humanistas, o que importava era que a imitação tivesse as características do 

clássico da Antiguidade, fosse ele modelo ou não; mesmo que fosse uma imaginação, do 

mesmo modo como na Antiguidade, quando foram produzidas formas inteiramente inéditas, 

por exemplo, dos centauros e das quimeras. A imitação realiza-se aí também por conta da 

inteligência do artista ao imitar seres não-naturais, como os unicórnios, a imitação seguia as 

regras de proporção que dominam a natureza, tornando-os, assim, “seres naturais”. 

Para corroborar o que afirmamos acima, sobre a imitatio, é importante lermos as 

palavras de Alberti transcritas por Panofsky (2013 apud PANOFSKY, 2013, p. 46): “o pintor 

não deve apenas obter uma semelhança total; deve ainda acrescentar-lhe a beleza; pois em 

pintura a beleza é tão agradável quanto indispensável [...]”. 

Acompanhamos toda a trajetória educacional de Galileu, isto é, sua formação 

intelectual e sua preparação literária, assim como sua retórica e, também, o aprendizado do 

desenho, disciplina fundamental para o aprendizado da pintura, da escultura e da arquitetura. 

Vimos Galileu numa preparação pessoal nos ensaios sobre Torquato Tasso e Ludovico 
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Ariosto. Parece-nos não haver dúvida de que Galileu não é somente um filho do período do 

Renascimento no século XVI, mas que viveu tentando ser um homem que pensa com os 

valores do Alto Renascimento.  

Para ficar expresso, com precisão, os valores da Renascença, a seguir, vamos 

discutir as características marcantes do Classicismo e do Maneirismo, dado que Galileu não 

tolerava este último estilo, tanto na pintura quanto na literatura e, portanto, não iria tolerá-lo 

também em sua visão do universo. 

 

 

2.3 Classicismo e Maneirismo 

 

 

O termo “Classicismo” é associado, frequentemente, a um conjunto de princípios 

estéticos, como a produção distinta e a ordenação rigorosa das formas e motivos, que 

prevaleceram durante o Renascimento italiano. 

Segundo Panofsky (1981, p. 39), 

 

a expansão gradual do universo humanista da literatura para a pintura, da pintura 
para as outras artes, e das outras artes para as ciências naturais, produziu 
significativas mudanças na interpretação original do processo diversamente 
designado por “revivescência”, “restauração”, “despertar”, “ressurreição”, 
“renascimento”.  

 

De acordo com Beiguelman (1999), o Renascimento não foi a mera retomada da 

Antiguidade, mas a construção da identidade entre a Itália moderna e Antiguidade clássica 

constituiu um dos elementos mais importantes da leitura que os humanistas fizeram de sua 

época.  

Na Grécia, foi o berço do primeiro período clássico ocidental, cujo apogeu se dá 

no século V e IV a.C. Os gregos exaltaram a razão e condenaram o sentimentalismo e o 

exagero. Tentaram ver toda a realidade por meio de um sistema unificado que lhes desse 

significado e direção. Os artistas gregos mostraram a beleza numa escala humana, mais do 

que numa escala sobrenatural. As esculturas de Fídias e Praxíteles são magníficos exemplos 
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de figuras humanas bem proporcionadas. Ésquilo, Sófocles e Eurípedes escreveram tragédias 

que mostraram o valor da moderação e o perigo do orgulho excessivo. 

Roma adotou os valores clássicos gregos. Sob a influência de Cícero (de 80 a.C. a 

27 a.C), homem de Estado e tribuno, as responsabilidades cívicas ganharam uma nova 

importância. Mas a literatura romana atingiu o apogeu durante o governo de Augusto (27 a.C. 

a 14 d.C.), quando quase todos os escritores eram clássicos. Consoante Beiguelman (1999, p. 

64): 

 

essa ideia de Renascimento cultural, já presente na obra de Petrarca, promovia um 
duplo abalo na concepção litúrgica do tempo. Por um lado, a identificação dos textos 
com o passado transformava-o em um objeto de conhecimento mediado e chocava-
se com o fundamento teológico de seu estatuto, reduzido a objeto de fé. Por outro 
lado, a recuperação dos registros humanos e a valorização da Antiguidade pela sua 
produção artística abalavam a ideia, cara à Igreja Católica, de que as ações humanas 
são passageiras [...]. O Classicismo aparece, assim, como algo que significa bem 
mais que uma proposta estética voltada para um método de organização racional da 
forma e de imitação recriadora da natureza, que tem como pretensão criar um efeito 
harmônico. Supõe uma transformação substancial na experiência cotidiana porque o 
princípio de harmonia que sustenta seu código estético fundamenta-se na analogia 
entre as proporções arquitetônicas e humanas. Dependem e pressupõem a ideia de 
subjetividade. 

 

Na Itália do século XV, o movimento renascentista recuperou os ideais clássicos e 

conciliou-os com a tradição cristã. O Renascimento literário italiano teve, como seu grande 

precursor, Petrarca, que difundiu os modelos clássicos e renovou a métrica de sua língua. Em 

seguida, foram estudadas as teorias literárias de Horácio, resgatadas por eruditos, como Gian 

Giorgio Trissino e Julius Caesar Scaliger, que, em suas Poetice (1561), estabeleceu a regra 

das três unidades: tempo, lugar e ação, conforme o modelo aristotélico. Partindo da Itália, essa 

corrente classista estendeu-se por toda a Europa.  

Ainda nos apoiamos em Panofsky (1981, p. 39), que afirma: 

 

Quando Petrarca exclamava: “quem duvida que Roma poderia levantar-se de novo, 
bastando para isso conhecer-se a si mesma” e, dum modo mais geral, quando 
esperava que o futuro seria capaz de “regressar ao brilhante esplendor do passado”, 
sem dúvida que concebia este novo florescimento como um regresso à antiguidade 
clássica – para ele, de facto, romana. Foi este o ponto de vista que largamente 
prevaleceu entre todos aqueles cuja atenção se dirigia para a “revivescência” da 
literatura e da cultura, do pensamento filosófico e das ideias políticas. Humanistas 
tão dedicados como Niccolo Niccoli ou Leonardo Bruni iriam tão longe que 
chegariam ao ponto de olhar com desdém toda a poesia em vernáculo, incluindo o 
sagrado Dante e o ainda mais sagrado Petrarca – embora não devamos esquecer que 



68 
 

um tal extremismo apenas servia para tornar os outros mais agudamente consciente 
das possibilidades inerentes às línguas nativas. 

 

Foi grande a influência dos escritores da Antiguidade sobre a mente italiana no 

século XIV, tanto dos legados literários gregos quanto dos latinos, e bem mais do que a 

influência dos legados arquitetônicos. Eram considerados, no sentido mais absoluto, a mola-

mestra de todo o conhecimento. Essa influência se deu mesmo antes, ao levar em conta a 

ampla difusão daquilo que há muito se conhecia das grandes descobertas. 

Burckhardt (1991) nos conta que os poetas, historiadores, oradores e missivistas 

latinos mais populares constituíam, com algumas traduções para o latim de obras únicas de 

Aristóteles, de Plutarco e outros autores gregos, um tesouro do qual uns poucos indivíduos 

privilegiados do tempo de Boccaccio e Petrarca tiravam sua inspiração. Burckhardt (1991, p. 

115) nos informa que Petrarca, 

 

[...] como é sabido, possuía e guardava com cuidado religioso um Homero grego, 
que era incapaz de ler. Uma tradução completa para o latim da Ilíada e da Odisseia, 
muito ruim, foi feita por sugestão de Petrarca, e, com a ajuda de Boccaccio, por um 
grego calabrês, Lorenzio Pilato. Com o início do século XV, porém, teve início a 
longa lista de novas descobertas, a criação sistemática de bibliotecas por intermédio 
de cópias e a rápida multiplicação de traduções do grego. 

 

Os historiadores nos informam que, se não fosse pelo entusiasmo de alguns 

colecionadores daquela época, que, em suas buscas, não se esquivavam de qualquer esforço 

ou privação, certamente, teríamos hoje, só uma pequena parte da literatura em nossas mãos, 

especialmente a dos gregos. 

Nas três artes do desenho, a novidade para o avanço do Classicismo é a 

perspectiva renascentista, inventada em 1415, por Filippo Brunelleschi, e descrita em 1435, 

por Leon Battista Alberti (1404-1472), o que possibilitou a criação do espaço tridimensional 

sobre a superfície plana e resultou em uma imagem muito semelhante à percepção que o olho 

humano possui da realidade espacial e dos objetos nela colocados. O tratado De pictura 

(1435), de Alberti, texto fundamental para todas as formulações sobre arte dali em diante, já 

contemplava a ideia daquilo que seria o tema acompanhado de imitação. No entanto, essa 

janela aberta por Alberti, da perspectiva, define a pintura não apenas como o registro de uma 

experiência visual direta, mas também, mais especificamente, como uma representação “em 

perspectiva”. 
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Os classicistas se apoiaram em princípios que nortearam o Renascimento-

Humanismo, como o universalismo. Os escritores e os artistas visuais passaram a valorizar os 

temas universalistas e racionais. O predomínio da razão exige a expressão de verdades 

universais, absolutas e eternas, ao desprezar o individual, o particular e o relativo: a obra 

deveria valer para todos e não estar voltada apenas aos problemas pessoais do autor. Somente 

aquilo que é lógico, sensível e palpável é trabalhado nesse período. Não há lugar para 

abstrações, devaneios ou tudo aquilo que é subjetivo. Nessas obras há um primado nítido da 

razão sobre as emoções e sentimentos. O homem renascentista acredita que tudo se explica 

pela razão e pela ciência. A natureza também passa a ser valorizada como instrumento do 

homem. O racionalismo e a preocupação com o homem e a natureza estimulam a pesquisa 

científica. Foi uma época marcada pela libertação do pensamento, que culminou com o 

nascimento da Ciência Moderna, com grandes avanços na Matemática, na Medicina, na 

Astronomia e na Física. A Terra deixou de ser o centro do universo, como pregava a Igreja 

Católica, e o Sol passou a figurar no centro do sistema planetário. O antropocentrismo, por 

sua vez, colocou o ser humano no centro do universo, como “a medida de todas as coisas”. O 

mundo e as ideias deixaram de girar em torno de Deus e passaram a se centrar no homem. Há 

uma exaltação das faculdades e da dignidade do ser humano, com a valorização das 

capacidades físicas e espirituais do homem, ao destacá-lo como um ser livre, capaz de 

alcançar a felicidade terrena e de criar seu próprio projeto de vida, ao permitir a busca pela 

fama e pela glória terrena. O homem renascentista já não vive tão angustiado com as questões 

religiosas quanto o homem medieval. 

Isso significa que surge uma crença de que o homem, por ele mesmo, pode ter o 

domínio dos caminhos que irá seguir. Pico Della Miràndola (1985) explica isso em sua obra, 

A dignidade do homem, originalmente publicada em 1496, ao afirmar que Deus fez todas as 

outras criaturas presas a um lugar no mundo, menos o homem, que Deus fez livre e 

inacabado, pois, por meio do livre arbítrio, deveria completar sua formação de maneira a se 

aproximar de Deus. Della Mirandola (1985, p. 39-40) explica essas questões numa versão 

pessoal sobre a criação bíblica do homem, em que Deus diria: 

 

eu te coloquei no centro do mundo, a fim de poderes inspecionar, daí, de todos os 
lados, da maneira mais cômoda, tudo que existe. Não te fizemos nem celeste nem 
terreno, mortal ou imortal, de modo que assim, tu por ti mesmo, qual modelador e 
escultor da própria imagem segundo tua preferência e, por conseguinte, para tua 
glória, possas retratar a forma que gostarias de ostentar. Poderás descer ao nível dos 
seres baixos e embrutecidos; poderás, ao invés, por livre escolha da tua alma, subir 
aos patamares superiores, que são divinos. 
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Essa ideia de que o homem pode alcançar a virtude por seus próprios meios 

confronta-se com o que pensa Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, um homem não 

chegaria à plenitude das virtudes devido à sua natureza fundamentalmente decaída, sendo que 

os humanistas passam a acreditar na natureza humana e na capacidade de elevar seu espírito 

por meio exclusivamente de suas ações, por intermédio da educação. 

A busca pela “imitação com inovação” levou os artistas das três artes do desenho 

a pesquisas mais refinadas na pintura, na escultura e na arquitetura. É o que acontece com 

Brunelleschi, ao percorrer a trilha de Piero della Francesca, que já tinha introduzido a 

perspectiva isométrica. Brunelleschi redescobre a perspectiva cônica, que será usada no 

Renascimento por todos os pintores do Classicismo. Essa técnica é um modo matemático de 

reprodução do cone visual humano, construído a partir de um ponto fixo, o “ponto de fuga”, o 

que indica uma redefinição da relação do observador com a obra de arte e com o espaço. 

Aqui, cabe uma observação de que, mesmo os gregos, que entendiam o escorço, e os pintores 

helenísticos, que eram engenhosos na criação da ilusão da profundidade, ignoravam as leis 

matemáticas pelas quais os objetos parecem diminuir de tamanho quando se afastam de nós. 

De acordo com Beiguelman (1999, p. 67), 

 

[...] por um lado, a arte e o espaço arquitetônico adquirem um código orientador de 
leitura, capaz de garantir a sua unidade, o que, conforme alguns críticos, provocou a 
atrofia do imaginário. Por outro lado, o efeito estético que resultava dessas 
operações geométricas e matemáticas permitia a integração imaginária de todas as 
coisas que estão separadas no espaço. 

 

A representação matemática da natureza gerava uma laicização da cultura, isto é, 

a relativização da crença na diferenciação entre mundo sublunar e supralunar, na 

inferiorização do sublunar (um princípio aristotélico ensinado nas universidades medievais e 

que tem seus alicerces balançados com o movimento Renascentista-humanista-classicista). 

Desse modo, as esferas terrestres e celestes estavam equiparadas nos mesmos princípios que 

os outros corpos. A ciência clássica da visão estava também em oposição à concepção 

escolástica, que adotava o princípio de que a percepção visual era produto sensível da alma. 

Conforme Beiguelman (1999, p. 67), “[...] era mesmo inevitável que a nova física 

antiaristotélica se tornasse a pátria disciplinar dos hereges modernos”.   
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Há inúmeras conquistas técnicas que viabilizaram a matematização da natureza. 

Dentre elas, estão a sofisticação de instrumentos de medidas e os multiplicadores de visão, 

como o telescópio aperfeiçoado de Galileu, o perspicillum. 

Entre as mudanças na doutrina estética, difunde-se a crença de que o imitador 

deveria ser capaz de renovar sua fonte de inspiração e saber adaptá-la à própria capacidade 

inventiva, condição para evoluir e evitar o declínio. Nas artes visuais, como a pintura, a 

escultura e a arquitetura, as três artes do desenho, os divinos Leonardo, Michelangelo e Rafael 

alertavam para a necessidade de imitar a natureza como modelo imensamente mais rico do 

que a obra do artista. Advertiam para os riscos de decadência depois de uma estação 

excepcional. Assim observa Vasari (2011, p. 439) na apresentação do terceiro proêmio da 

obra Vidas dos artistas: 

 

[...] me parece poder dizer com segurança que a arte fez o que é possível fazer a uma 
imitadora da natureza, e que ela subiu tão alto que se tem a temer que logo caia 
embaixo mais do que esperar hoje em dia algum aumento. 

 

Como mencionamos acima, a chegada à estação excepcional das artes passou a ser 

modelo para as novas gerações; a arte havia abandonado a natureza, e os mais críticos diziam 

que ela passara a ter como referência somente a própria arte e os artistas, que disputavam 

entre si quem era mais original. 

Como marco de um período excepcional para as artes do desenho, 1519 e 1520 

são os anos da morte de Leonardo e Rafael, respectivamente. Muitos historiadores e críticos 

de arte consideram o ano de falecimento de Rafael como o final do Humanismo-renascentista 

e o início de um período em que a arte se apresenta como uma revolta contra as amarras do 

Humanismo. Diz-nos assim Hauser (2007, p. 17): 

 

considera-se geralmente que o período clássico da Renascença terminou com a 
morte de Rafael; e, embora não seja de todo correto dizer, como Heirich Wölfflin17 
que nenhum trabalho puramente clássico foi realizado após 1520, esse ano de modo 
algum marcou o início da decomposição, cujos sinais já eram perceptíveis muito 
tempo antes. Não há praticamente um mestre da Alta Renascença em quem 
tendências anticlássicas não tenham se manifestado desde cedo. Leonardo, 
responsável pelo exemplo mais puro de arte clássica na Itália, foi em última 
instância um romântico. Em Rafael e Michelangelo valores e objetivos 

                                                 
17 “Depois de 1520, não deve ter havido uma só obra absolutamente pura. Aqui e ali, já aparecem os prenúncios 

do estilo novo; tornam-se mais numerosos, começam a predominar, apoderam-se de tudo: nasce o Barroco. 
Pode-se admitir que, em meados de 1580, o estilo alcançou plena maturidade” (WÖLFFLIN, 2012, p. 28). 
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verdadeiramente clássicos foram paulatinamente, a partir de sua mocidade, 
suplantados por tendências barrocas ou maneiristas. Por sua maneira veneziana fora 
qualquer outra coisa, a denominação de “clássicos” só se aplica a Ticiano com 
algumas reservas. Na arte de Andrea del Sarto as premonições de Maneirismo são 
inequívocas [...]. Assim, a mudança de estilo não se enceta com a morte de Rafael e 
o estabelecimento de sua escola como um corpo independente ou com o estilo final 
de Michelangelo e o desenvolvimento do michelangelismo. 

 

Continuando Hauser acrescenta (2007, p. 17):  

 

[...] os únicos mestres que permaneceram classicistas inflexíveis foram os de espírito 
mais ou menos conservador, como Fra Bartolommeo Albertinelli. [...] embora a 
tradição clássica tenha por longo tempo sobrevivido lado a lado com as novas 
tendências [...] o rompimento com o passado é indiscutível. [...] a beleza e a 
disciplina da forma já não bastavam, e para as novas gerações, despedaçadas por 
conflitos, o repouso, o equilíbrio e a ordem da Renascença pareciam desprezíveis, se 
não verdadeiramente falsos. 

 

Portanto, essa tensão clássico-maneirista-barroco é um debate que estava colocado 

muito além da disputa entre estilos. A arte e mesmo a filosofia da natureza estavam 

envolvidas numa mudança de comportamento da sociedade que, agora, tinha um olhar para a 

prática e para a teoria, e não se contentava em somente observar. 

A Europa, entre 1525 e 1600, vive um período de crise, caracterizado por um 

clima de instabilidade política, econômica e social. Entre o final do século XV e o início do 

século XVI, deu-se a invasão da Itália pela França, pela Alemanha e pela Espanha, além do 

Saque de Roma, em 1527, causador de grande devastação e fuga de artistas e intelectuais. 

Também se dá a Reforma protestante, que pôs em causa as construções do Humanismo, que 

questionou a primazia da Igreja Católica, e resultou na Contrarreforma e no Concílio de 

Trento, cujo final se dá em 1563, um ano antes do falecimento de Michelangelo e do 

nascimento de Galileu Galilei. 

Em termos econômicos, há um deslocamento do eixo, que era a Itália, para os 

países que surgem como novas potências, como Portugal e Espanha, acompanhados por 

França, Inglaterra e Países Baixos. No entanto, a Itália mantém o seu prestígio cultural 

internacional. 

Surgem novas rotas de comércio e formas de produção que dão oportunidades 

para a burguesia se enriquecer cada vez mais, o que gera um aumento nas encomendas dessa 

classe social e, consequentemente, altera um pouco o caráter da pintura. A pintura deixa de 
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ser apenas um meio de divulgação dos ideais da fé cristã, com os artistas que querem se 

diferenciar dos seus pares. Desse modo, os ideais renascentistas de serenidade, equilíbrio, 

ordem e razão ficam desprovidos de significado perante o clima conturbado e de insegurança 

da Europa, que acaba por gerar uma revisão de valores. 

O Maneirismo, ao romper com o Renascimento, nega o sentido naturalista e 

clássico e assume uma postura baseada na concepção da obra artística como produto 

intelectual e não apenas como imitação da natureza, ainda que seja imitação com inovação, 

segundo Vasari (2011). O artista maneirista se inspira no neoplatonismo florentino, o que 

implica que a ideia seja criada por Deus, que a comunica ao artista. Também é nesse contexto 

que se insere a individuação do artista, a luta pela mudança do seu estatuto na sociedade e 

pela sua liberdade em relação às corporações. Conforme Hauser (2007, p. 19): 

 

[...] na nova arte que rompeu com os princípios da Renascença e do Humanismo o 
conteúdo irrompe completamente, despedaça e distorce. Se, contudo, se deseja atrair 
a atenção para a beleza física e a ordem, a forma torna-se uma entidade 
independente por sua própria conta, e é o conteúdo que é violado, posto em cadeias 
e, assim maltratado, conduz ao formalismo. Com tudo isso, toda a linguagem formal 
da Renascença permanece em vigor: seus métodos de composição, ritmo linear, 
estrutura monumental, poderoso sentido de movimento, seus grandiosos tipos 
humanos e cenários impressionantes. Mas todo esse imenso aparato perdeu o 
significado que possuía no período clássico. As formas permanecem as mesmas, 
mas se acham em conflito com os impulsos que movem a nova geração, e em 
consequência ficam comprometidas, convertem-se em uma concha vazia e 
finalmente se desintegram. Assim, a nova geração indiretamente levou a cabo o que 
fora seu objetivo real desde o início – o colapso do estilo clássico; e o que já havia 
conseguido em parte diretamente pela deformação e distorção das formas clássicas 
ela indiretamente completou por meio desse desvio. Os dois caminhos se 
encontraram. Numa revolução estilística dessa magnitude nenhum outro resultado 
era concebível. 

 

Inicialmente, o termo “Maneirismo” tinha um significado pejorativo, dado que 

designava um conjunto de pintores de Roma e Florença que pintavam deliberadamente de 

uma forma artificial e amaneirada, que derivava de algumas concepções de Rafael e de 

Michelangelo. Havia uma procura de novas experiências, como obras menos óbvias, sem 

harmonia e perspectiva geométrica, com o objetivo de surpreender, ao produzir novos efeitos 

com corpos em posições complicadas e estranhas que não respeitavam as regras e a harmonia. 

Segundo Gombrich (1976), o próprio Michelangelo teria manifestado, ocasionalmente, um 

desprezo pelas convenções. 
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Maneirismo deriva do termo italiano maniera, “maneira”, e indica um estilo 

pessoal de determinado autor. Em sua origem, no século XVI, foi usada por Giorgio Vasari 

(1511-1574) com conotações positivas, e significava graça, leveza e sofisticação. Raffaello 

Borghini (1537-1588) emprega o termo um pouco mais tarde para definir se um artista possui 

ou não talento superior e original. Em seguida, escritores como Giovanni Bellori (1613-1696) 

e Luigi Lanzi (1732-1810) modificam o conceito e ele passa a significar artificialidade e 

virtuosismo excessivo, o que iria repercutir negativamente em vários estudos posteriores. 

O Maneirismo é mais estudado em suas manifestações na pintura, na escultura e 

na arquitetura da Itália, onde se originou, mas teve impacto também sobre as outras artes e 

influenciou a cultura de, praticamente, todas as nações europeias, e deixou traços até nas suas 

colônias da América e no Oriente. Tem um perfil de difícil definição, mas, em linhas gerais, 

caracterizou-se pela deliberada sofisticação intelectualista, pela valorização da originalidade e 

das interpretações individuais, pelo dinamismo e pela complexidade de suas formas, e pelo 

artificialismo no tratamento dos seus temas, a fim de se conseguir maior emoção, elegância, 

poder ou tensão. É marcado pela contradição e pelo conflito, e assumiu, na vasta área em que 

se manifestou, variadas feições. 

Como é sabido, os períodos de crise são descritos, geralmente, como períodos de 

transição. Por conta dessa observação, vejamos o que diz Hatzfeld (2002, p. 41): 

  

Carl J. Friedrich, desde o ponto de vista de um historiador da cultura, salientou que o 
Maneirismo não é um estilo de época plenamente desenvolvido como o 
Renascimento ou o Barroco, mas sim um estilo de transição entre os dois momentos 
culminantes desses dois estilos de época plenamente desenvolvidos como o 
Renascimento ou o Barroco, mas sim um estilo de transição entre os dois momentos 
culminantes desses dois estilos de época.  Sou de opinião que, para o historiador da 
Literatura, também nos aproximamos da realidade se afirmarmos que o estilo 
maneirista e de transição representa o tenteio característico da passagem de um 
estilo de época para outro. De acordo com isso, o Maneirismo é como uma cerca ou 
espaço intermediário que pode ser concebido como um Renascimento tardio e, assim 
o que se chama manière são traços que modificam o Renascimento puro ou clássico 
e, ao mesmo tempo, representam um estilo Barroco nascente. 

 

Ninguém dorme no Medievo e acorda na Renascença, ou dorme classicista e 

acorda maneirista, ou, ainda, dorme classicista e acorda barroquista. Pela análise feita por 

Hatzfeld (2002), concluímos que, para passar ao Barroco, foi preciso um pequeno período 

maneirista, que seria uma terceira etapa da Renascença no campo da arte. 
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2.4 Galileu platônico ou empírico? 

 

 

Vimos acima que o experimentum é fundamental para Galileu verificar como se 

comporta a natureza: seleciona as grandezas que podem ser medidas e, a seguir, aplica-lhes a 

Matemática, que, nos Seiscentos, ainda era a Geometria, para lidar com essas questões. 

Geymonat (1997) afirma que, da renovação da metodologia científica realizada 

por Galileu, emergiram duas tendências de interpretação entre os especialistas de História da 

Ciência. Uma de orientação empírica, ou melhor dizendo, experimentalista e outra 

nomeadamente platônica. Os primeiros afirmam que Galileu foi o criador do método 

experimental ou, na pior das hipóteses, o seu maior e mais autorizado defensor na era 

moderna; os outros sustentam que Galileu foi, sobretudo, um platônico e que os experimentos 

tinham a função de comprovação depois que o florentino tinha o resultado em mãos.  

Alexandre Koyré (1982) é um defensor de que Galileu, ao formular a lei do 

movimento acelerado espontâneo, primeiro, fez a dedução matematicamente; no entanto, 

sabemos, pelo Discorsi intorno a due nuove scienze (1638), em sua terceira jornada, que o 

florentino descreve minuciosamente os experimentos dos planos inclinados. Ainda Koyré 

(1982, p. 170): 

 

[...] acabo de chamar Galileu de platônico. Creio que ninguém porá em dúvida que 
ele o seja. Ademais, ele próprio o diz. Logo nas primeiras páginas do Dialogo, 
Simplicio observa que Galileu, sendo matemático, provavelmente nutre simpatia 
pelas especulações numéricas dos pitagóricos. Isso permite a Galileu declarar que 
ele as considera totalmente desprovidas de sentido e, ao mesmo tempo, dizer: “Sei 
perfeitamente bem que os pitagóricos tinham a mais alta estima pela ciência dos 
números e que o próprio Platão admirava a inteligência do homem e acreditava que 
ele participa da divindade pela simples razão de que é capaz de compreender a 
natureza dos números. Eu mesmo me inclino a fazer idêntico julgamento”. 

 

Koyré (1982) não explicitou, mas é preciso esclarecer que houve duas tradições 

platônicas, a da especulação mística sobre os números e a da ciência matemática. É evidente 

que estamos falando da tradição dos números da ciência, da qual Galileu tinha grande 

conhecimento. 

Essa discussão vem de longe, desde os tempos de Platão e de Aristóteles na 

Academia. Aristóteles diz a Platão que ele dá importância excessiva às matemáticas. A linha 
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de demarcação entre o aristotélico e o platonismo é perfeitamente clara. Se, como Galileu, 

reivindicamos um estatuto superior para as Matemáticas e, ainda, um poder real e uma 

condição decisiva da Matemática na Física, então somos platônicos. Se, por outro lado, a 

nossa convicção é de que a Matemática é uma ciência abstrata e, assim, de menor valor que a 

Física e a Metafísica, que tratam do ser real, e ainda se faz uma defesa de que a Física não 

necessita de qualquer outro fundamento que não a experiência e deve ser construída sobre a 

observação, então somos aristotélicos.  

Ainda discutindo se Galileu é platônico ou experimentalista, voltamos a Koyré 

(1982), que justifica sua posição ao afirmar que os planos inclinados dos Discorsi (1638), ou 

seja, os experimentos, teriam apenas uma função acessória em relação às demonstrações 

matemáticas e sua minuciosa descrição não seria mais que uma ficção literária. De acordo 

com Geymonat (1997, p. 297): 

 

[...] na prova desta tese interpretativa se usa o fato de que, muitas vezes, Galileu 
raciocina longamente sobre experimentos que, sem dúvida, ele não realizou e que 
não seriam realizáveis, ou seja, sobre experimentos conceituais ou experimentais 
que lhe serviam apenas como ponto de referência para as próprias argumentações 
teóricas, não como um autêntico contato com a experiência. 

 

Quanto a esse tipo de raciocínio ou de experimento mental, sabemos que muitos 

dos cientistas do início do século XX, ao lidar com a física atômica ou com a relatividade, 

usaram artifícios experimentais imaginários para dar sustentação às suas teorias. Conhecemos 

os exemplos de Einstein sobre a Relatividade Restrita e a famosa caixa flutuante no vácuo, 

fora de qualquer campo de força, de modo que não seria nenhuma surpresa que Galileu, sendo 

um amante da arte e da literatura, tenha recorrido a semelhante simulação. Vimos, no primeiro 

capítulo, que Rosatti (2017) afirma ser Galileu um dos grandes escritores da língua italiana 

moderna. Por que ele não poderia ter usado a sua imaginação literária para elaborar também 

experimentos mentais na ciência da natureza? 

Entretanto, os defensores da orientação experimentalista não acreditam que 

Galileu perderia tempo com ficções para justificar as suas demonstrações matemáticas da lei 

do movimento. Eles argumentam com a seguinte passagem nos Discorsi (1638), em sua 

terceira jornada, quando Galileu discorre sobre a experiência do movimento de uma pequena 

esfera de bronze sobre uma canaleta de um plano inclinado: 
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em uma tábua, ou, melhor dizendo, numa viga de madeira de cerca de 12 braças de 
comprimento e meia braça de largura de um lado e do outro 3 dedos, foi escavada, 
nesta largura menor, uma canaleta um pouco mais larga que um dedo; nesta canaleta 
perfeitamente reta para mantê-la bem limpa e lisa, foi colado um papel de 
pergaminho lixado e polido o máximo possível, se fazia descer uma bola de bronze 
duríssima, bem redonda e lisa; construída a mencionada tábua pendente, elevando-a 
acima do plano horizontal uma de suas extremidade uma braça ou duas à vontade, 
deixava-se descer pelo dito canal a bola, anotando, como exporei mais adiante, o 
tempo que transcorria para descer toda a canaleta, repetindo o ato muitas vezes para 
assegurar-se bem da quantidade de tempo, na qual não se encontrava nunca uma 
diferença de sequer um décimo de uma batida de pulso. Feita e estabelecida 
precisamente tal operação, fazia-se descer a bola somente pela quarta parte do 
comprimento total da canaleta, e, medido o tempo de sua descida, encontrava-se 
sempre, rigorosamente, a metade do tempo do outro. Fazendo-se depois a 
experiência com outras partes da tábua, e, examinando ora o tempo de todo o 
comprimento da tábua com o tempo da metade da tábua ou de três quartos ou em 
combinação com qualquer outra divisão, em experiências repedidas pelo menos cem 
vezes, sempre se encontrava que os espaços percorridos eram, entre si, como os 
quadrados dos tempos, e isto em todas as inclinações do plano, isto é, da canaleta em 
que se fazia descer a bola (GALILEI, 1933, v. VIII, p. 212-213). 

 

Aqueles que defendem o experimentalismo de Galileu argumentam que seria 

muita perda de tempo escrever uma obra tão séria como os Discorsi (1638) somente tendo 

criado uma ficção dos experimentos; afinal, Galileu pretendia destruir o mundo estruturado 

por Aristóteles e criar um mundo novo e, para esse projeto, seria preciso uma reforma da 

estrutura de pensamento dos homens: criar um novo conceito de conhecimento e um novo 

conceito de ciência. 

Dado que Galileu acredita na razão e, como já mostramos, era um platonista, mas 

não abria mão do experimentum, ele chega a uma metodologia usando a Matemática 

arquimediana. Como nos fala Drake (1981, p. 10): 

 

a ciência de Galileu não foi a de Descartes ou Newton, os dois pensadores mais 
influentes na formação do seu desenvolvimento após a morte de Galileu. Nem foi a 
das universidades do seu tempo, que se desenvolveram, sobretudo, a partir da 
filosofia da natureza de Aristóteles. A física de Galileu fundamentou-se nos seus 
próprios cálculos reais, que, pelo talento e pela precisão, o levaram à lei da queda 
dos graves. Não era uma abordagem medieval ao estudo do movimento. Nem era 
uma abordagem filosófica, porque a filosofia da natureza procura causas e não leis, e 
as causas são reveladas não por cálculos mas por raciocínios. “O que tem a filosofia 
– pergunta Galileu em 1605 – a ver com os cálculos de qualquer coisa?”. 

 

Essa abordagem de Drake nos leva a concluir que Galileu tinha a filosofia da 

natureza em mente, no entanto, não se afastava do objetivo principal das suas investigações, 

isto é, medir aquilo que era possível medir e descobrir como medir aquilo que ainda não era 

possível medir. Galileu, platônico ou experimentalista quando começou a fazer cálculos 
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físicos, pôs a filosofia temporariamente de lado; e, quando os cálculos o levaram às leis, 

perdeu o interesse pelas causas, e adiou indefinidamente o seu regresso à Filosofia. 

Com certeza, Galileu era platônico, pois, por pelo menos duas vezes, o florentino 

se refere a Platão na famosa Carta a Cristina (1615), dirigida à Grã-duquesa Cristina de 

Lorena. Galileu, quando filosofa ou busca argumentos para justificar uma atitude diante da 

sua pesquisa, é platônico; no entanto, ele não se afasta do seu modelo arquimediano de 

investigar a natureza com o experimentum. 

Na seção seguinte, veremos a contribuição efetiva de Galileu no Renascimento e 

faremos a discussão do seu método de investigação da natureza. 

 

 

2.5 A ciência de Galileu e sua contribuição na Renascença 

 

 

A Renascença não é o tipo de movimento cultural em que a Ciência tinha seu 

espaço garantido. Nesse movimento, a prioridade era para o grande artista, seja ele literato ou 

das artes plásticas. Assim sendo, ao se historiar o início desse movimento, iniciamos 

abordando os feitos de Petrarca, de seu discípulo Boccaccio, na literatura, e, nas artes 

plásticas, falamos de Giotto, de Alberti, de Ghiberti e de Brunelleschi. Assim se expressa 

Koyré (1982, p. 46): 

 

falar da contribuição científica da Renascença pode parecer um paradoxo; ou até 
uma temeridade. Com efeito, se a Renascença constituiu uma época de fecundidade 
e de riqueza extraordinária, uma época que enriqueceu prodigiosamente nossa 
imagem do Universo, todos sabemos, sobretudo nos dias atuais, que a inspiração da 
Renascença não foi uma inspiração científica. O ideal de civilização da época que se 
chama justamente a Renascença das letras e das artes não é, de modo algum, um 
ideal de ciência, mas um ideal de retórica. Assim, é extremamente característico que 
a grande reforma da lógica por ela pretendida – penso na lógica de Ramus18 – tenha 
sido uma tentativa no sentido de substituir a técnica da prova, característica da 
lógica clássica, por uma técnica da persuasão. 

 

                                                 
18 Pierre de la Ramée (ou Petrus Ramus, aportuguesado como Pedro de la Ramée; 1515-26 de agosto de 1572) 

foi um lógico e humanista. 
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Na Renascença, o espírito encarnado é aquele do grande artista, mas, 

principalmente, o literato, como já mencionamos, e o literato com grande erudição como 

Dante Alighieri, Ludovico Ariosto, Giovanni Pico della Mirandola, Desidério Erasmo ou 

Erasmo de Roterdã. Embora essa revivescência nas artes e na literatura tenha sido louvável, 

em outras áreas, o retrocesso se agravou, como observa Bréhier (1938), citado por Koyré 

(1982, p. 46-47): “o espírito de erudição não coincide inteiramente – e até não coincide de 

maneira alguma – com o espírito da ciência”. Como nos diz Koyré (1982, p. 46): 

 

por outro lado, sabemos também – e isto é muito importante – que a época da 
Renascença foi uma das épocas menos dotadas de espírito crítico que o mundo 
conheceu. Trata-se da época da mais grosseira e mais profunda superstição, da época 
em que a crença na magia e na feitiçaria se expandiu de modo prodigioso, 
infinitamente mais do que na Idade Média. E bem se sabe que, nessa época, a 
astrologia desempenha um papel muito maior que a astronomia – parente pobre, 
como disse Kepler – e que os astrólogos desfrutavam de posições oficiais nas 
cidades e junto aos potentados. 

 

No entanto, a grande inimiga da Renascença foi a síntese aristotélica, do ponto de 

vista filosófico e científico; e a grande obra desse movimento foi sua destruição. Por outro 

lado, a Renascença, ao destruir essa síntese, não colocou nada no lugar e se viu sem Física e 

Ontologia, isto é, sem a possibilidade de decidir se uma coisa é possível ou não. Segundo 

Koyré (1982, p. 47): 

 

uma vez essa ontologia destruída, e antes que uma nova ontologia, elaborada 
somente no século XVII, seja estabelecida, não se dispõe de critério algum que 
permita decidir se a informação que se recebe de tal ou qual “fato” é verdadeiro ou 
não. Daí resulta uma credulidade sem limites. 

 

Assim é que, com a destruição da Ontologia medieval e a aristotélica, a 

Renascença ficou entregue a qualquer tipo de ontologia mágica, cuja inspiração é encontrada 

em toda parte. Mesmo em autores que, frequentemente, são citados como representantes da 

Filosofia na Renascença, como Marsílio Ficcino, Bernardino Telésio ou Campanella, sempre 

se encontra, no fundo de seus pensamentos, uma ontologia mágica. Foram contaminados pelo 

espírito da época. Resumindo: tudo é possível. Citando novamente Koyré (1982, p. 50): 

 

[...] na síntese aristotélica, o mundo forma um Cosmo físico bem-ordenado, Cosmo 
onde qualquer coisa se acha no seu lugar, em particular a Terra, localizando-se no 
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centro do Universo, em virtude da própria estrutura desse Universo. É evidente que 
se fazia necessária a destruição dessa concepção do mundo para que a astronomia 
heliocêntrica pudesse alçar seu voo. 

 

  Nicolau de Cusa (1440), com sua concepção de movimento, demoliu o Cosmo 

bem-ordenado, ao colocar, sobre o mesmo plano ontológico, a realidade da Terra e a realidade 

dos céus. Para Cusa (1440), a Terra é uma Stella nobilis, por isso mesmo, tanto pela sua 

infinidade ou pela indeterminação do universo, ele põe em movimento o processo que 

resultará na nova cosmologia, na geometrização do espaço e no desaparecimento da síntese 

hierárquica.  

Não é o momento de discutir aqui, neste trabalho, as questões físicas da causa dos 

graves sempre se dirigirem para a Terra, mas de expor a posição de Copérnico, que afirma 

que, se os corpos pesados se dirigem para a Terra, não é porque se dirigem ao centro, isto é, a 

um lugar determinado do universo. Eles se comportam assim simplesmente porque querem 

voltar à Terra. Essa concepção é contrária à concepção aristotélica e gera um ponto de vista 

físico que substitui gradualmente o ponto de vista cosmológico da época. Como nos diz 

Koyré (1982, p. 50-51): 

 

o raciocínio de Copérnico faz com que uma realidade ou uma ligação física substitua 
uma realidade e uma ligação metafísica; faz com que uma estrutura cósmica seja 
substituída por uma força física. Assim, qualquer que seja a imperfeição da 
astronomia copernicana do ponto de vista físico ou mecânico, ela identifica a 
estrutura física da Terra à dos astros celestes, dotando-os, a todos, de um mesmo 
movimento circular. Por isso mesmo, ela assimilou os mundos sublunar e supralunar 
e, daí, realizou a primeira etapa da identificação da matéria ou dos seres 
componentes do Universo, vale dizer, da destruição daquela estrutura hierarquizada 
que dominava o mundo aristotélico. 

 

O passo seguinte é dado por Tycho Brahe, ao dar à Astronomia e à Ciência em 

geral as medidas de precisão; isso é algo absolutamente novo neste momento: a introdução do 

espírito de precisão com seus instrumentos criados por ele mesmo, que ofereciam resultados 

com margem de erro de oito segundos. Será com as medidas coletadas por Brahe que Kepler 

conseguirá estabelecer a trajetória dos planetas e, assim, destruir definitivamente a concepção 

das órbitas celestes portadoras dos planetas e circundantes da Terra ou do Sol, o que iria 

impor a seus sucessores a consideração das causas físicas dos movimentos celestes. 

De acordo com Koyré (1982, p. 51-52), 
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o que é radicalmente novo na concepção do mundo de Kepler é a ideia de que o 
Universo, em todas as suas partes, é regido pelas mesmas leis, e por leis da natureza 
estritamente matemática. Seu Universo é certamente um Universo estruturado, 
hierarquicamente estruturado em relação ao Sol e harmoniosamente ordenado pelo 
Criador, que nele se exprime através de um grande símbolo, mas a norma que Deus 
segue na criação do mundo é determinada por considerações estritamente 
matemáticas ou geométricas. 

 

A concepção de Kepler de que em todas as partes do universo são sempre as 

mesmas leis às quais os corpos estarão submetidos é deveras inovadora, e ela implica também 

que há um mesmo tipo de força a que esses corpos estão submetidos. Por outro lado, Kepler 

ainda sustenta que essa força é uma obra de Deus ao hierarquizar seu universo estruturado em 

relação ao Sol, à Lua, à Terra e aos outros planetas. 

Kepler descobriu que a velocidade dos planetas não é uniforme em sua órbita, mas 

não pode formular as leis do movimento. Esse fato, certamente, se explica por conta dele estar 

imbuído da ideia de um mundo bem ordenado e de não poder admitir a ideia de um universo 

infinito, razão pela qual faz críticas a Giordano Bruno, que compreendeu, melhor que 

ninguém, naquele momento – certamente, por ser filósofo, diz Koyré (1951) – que a reforma 

da Astronomia, operada por Copérnico, implicava um abandono total e definitivo da ideia de 

um universo estruturado, hierarquizado e ordenado. Em suma, apesar de todas as descobertas 

que introduz, Kepler ainda crê num universo limitado pela abóboda celeste. 

Finalmente, vamos encontrar um Galileu antimágico e, como assinala Koyré 

(1982, pp. 51, 52), 

 

[...] no mais elevado grau. Não sente nenhuma alegria ante a variedade das coisas. 
Pelo contrário, o que o anima é a grande ideia – arquimediana – da física 
matemática, da redução do real ao geométrico. Assim, ele geometriza o Universo, 
isto é, identifica o espaço físico com o da geometria euclidiana. É nisso que ele 
ultrapassa Kepler. E é por isso que foi capaz de formular o conceito do movimento 
que constituiu a base da dinâmica clássica. Pois, embora ele não se tenha – 
provavelmente por prudência –, pronunciado nitidamente sobre esse problema da 
finitude ou da infinitude do mundo, o Universo de Galileu certamente não é limitado 
pela abóboda celeste. 

 

Galileu reconhece que o movimento é um estado ou uma entidade, e que o estado de 

movimento é equivalente ao estado de repouso. No estatuto do movimento não há necessidade 

de uma força constante para manter um corpo em movimento e o espaço é relativo assim 

como as velocidades. Desse modo, Galileu pode aplicar a Matemática ou a Geometria às leis 
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do movimento. O florentino acredita mesmo que o mundo está escrito em linguagem 

matemática, como as linhas, os triângulos, os quadrados, os círculos e outras figuras da 

Matemática ou da Geometria, como ele diz em Il Saggiatore (1623).  

De acordo com Banfi (1966, p. 86), Galileu 

 

tem desde o princípio, uma séria informação dos textos físicos aristotélicos, dos 
textos dos astrônomos e dos matemáticos helenísticos e, através dos matemáticos 
italianos seus contemporâneos, das dificuldades e dos problemas que, desde os 
comentadores peripatéticos alexandrinos, se transmitiram, nos campos físico e 
mecânico, até aos occamistas de Paris, e destes à nova especulação. Por essa razão, 
os textos não valem, para ele, como autoridade, mas como posição de problemas, 
exemplos de método, incitamento à observação e ao pensamento. O saber é 
investigação, e investigação que quanto mais se fixa teòricamente tanto mais 
determina objectivo e métodos e tanto mais descobre o seu concreto valor prático. 
Este não se encontra no seu conteúdo ideal, retòricamente sugestivo, mas no seu 
realismo e na eficácia humana da verdade, na medida em que se traduz na franca 
liberdade da consciência pessoal e no progresso técnico da vida cívica. 

 

Se Galileu foi o primeiro, ou não, a submeter os fenômenos da natureza à 

realização de experiências, esse fato não tem importância. O que é grandioso, em sua atitude, 

é que, com o experimentum, ele faz uma pergunta à natureza, uma pergunta muito especial, na 

linguagem geométrica e matemática. Galileu, como Da Vinci, sabe que não basta observar, 

pois isso já era feito pelos seus antecessores. O que diz Da Vinci no Trattado (c. 1513), no 

caderno de notas A, no caderno de notas M e que é semelhante ao procedimento usado por 

Galileu? Da Vinci, 112 anos antes de Galileu, se expressa assim: 

 

minha intenção é consultar primeiro a experiência e depois, usando o raciocínio, 
demonstrar por que tal experiência ocorre daquela forma. [...] Embora a natureza se 
inicie na causa e se encerre na experiência, nós devemos seguir o caminho inverso; 
ou seja, começar pela experiência para, através dela, investigar a causa. Antes de 
estabelecer uma regra geral para estes fins, repita o teste duas ou três vezes e 
observe se ele produz o mesmo resultado (DA VINCI, c. 1513 apud CAPRA, 2006, 
p. 229). 

 

Embora o processo de investigação da natureza de Da Vinci tenha muita 

semelhança com a metodologia de Galileu, não se pode afirmar que Da Vinci criou o método 

científico atribuído a Galileu, pois este último, sendo matemático, soube estabelecer as regras 

nessa linguagem para expressar os resultados obtidos com sua investigação dos fenômenos do 

movimento. 
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É importante observar que Galileu nunca se propôs expressar uma fórmula para 

uma metodologia geral, do tipo de Francis Bacon, com início, meio e fim, para estudar um 

fenômeno e formular as leis a que ele está submetido. Ao contrário, Galileu limita-se a 

enfrentar cada questão metodológica na medida em que se revela indispensável para 

esclarecer o sentido e a validade das próprias descobertas científicas. 

Geymonat (1997, p. 301) nos conta que Galileu 

 

[...] estava convencido, e repete isto muitas e muitas vezes, de que demonstração 
matemática e observação fatual constituem os instrumentos fundamentais da 
pesquisa científica; ele constatava que, em todos os problemas particulares que ia 
examinando, os dois instrumentos se harmonizavam muito bem um com o outro e 
concorriam eficientemente para determinar a verdade científica. No caso hipotético 
em que não se harmonizassem, ele declara explicitamente – conforme mencionamos 
[...] que deve-se antepor a experiência e o sentido a qualquer discurso, mas não se 
preocupou muito com este caso porque jamais o encontrara. 

 

Essa forma de resolver a questão da relação entre o fato, a teoria e a aplicação do 

instrumento matemático é explicada por Galileu, mas nunca foi esclarecido qual é o momento 

em que a Matemática deve ser aplicada para a formulação da lei que rege o fenômeno. Mas é 

importante reconhecer que sequer os cientistas posteriores a Galileu souberam resolver, de 

modo completo e satisfatório, a difícil questão. No entanto, de acordo com Henry (1988, p. 

30): 

 

Em seus escritos, Galileu ensina repetidamente por meio de exemplos, mostrando 
como a prática matemática pode nos ajudar a compreender a natureza do mundo, 
mesmo naqueles casos em que a adequação entre a análise matemática e a realidade 
física é apenas aproximada, sendo a matemática baseada numa circunstância 
idealizada, irrealizável. 

 

Um exemplo é a passagem da terceira jornada de Due Nuove Scienze (1638), em 

que o autor faz a demonstração matemática do movimento naturalmente acelerado para 

Simplício, no entanto, o representante aristotélico não alcança o raciocínio e, então, Sagredo 

diz:  

 

peço-lhe, por favor, que interrompa por um momento a leitura, para que eu examine 
uma certa ideia que me ocorreu; para uma fácil e mútua compreensão, faço um 
desenho. [...] Vemos, portanto, com este simples cálculo, que os espaços percorridos 
em tempos iguais por um móvel que, partindo do repouso, vai adquirindo velocidade 
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proporcionalmente ao aumento do tempo, estão entre si como os números ímpares 
ab unitate 1, 3, 5 etc.; e, se tomarmos no seu conjunto os espaços percorridos, 
podemos verificar que o espaço percorrido num tempo duplo é o quádruplo do 
percorrido no tempo simples, o espaço percorrido num templo triplo é nove vezes o 
espaço percorrido no tempo simples, e, numa palavra, os espaços percorridos estão 
numa proporção dupla dos tempos, a saber, como os quadrados desses tempos 
(GALILEU, 1934, v. VIII, p. 211-212).  

 

É nesse ponto que o método matemático intervém, ao fixar, num plano abstrato, 

um sistema coerente e constante de relações. O sistema considerado nesse aspecto 

simplificado decompõe-se (é esse o momento resolutivo) nos seus elementos e, feita a sua 

determinação quantitativa, estabelece-se a sua relação, que é a própria lei unitária do 

fenômeno, o momento compositivo. Assim inicia-se a prova, que é, ao mesmo tempo, prova 

da verdade e da fecundidade da lei, visto que esta se desenvolve matematicamente das 

fórmulas mais simples às mais complexas, e a experiência, na sua aplicação prática, revela-se 

coerente ao partir dos aspectos elementares para os mais articulados. Assim, se vai formando 

um organismo perfeitamente estruturado de saber, em que cada uma das partes esclarece e 

confirma as outras, e cujos princípios não são verdades abstratas que se deduzam umas das 

outras, mas sim verdades metódicas que, nas outras, infinitamente vivem e se desenvolvem. 

É esse o esquema do método de Galileu que, como é natural, nem sempre se 

aplica completamente. Só nas investigações de dinâmica temos o seu exemplo perfeito e 

consumado, mas o seu processo efetivo depende também de motivos concretos, que residem 

na natureza e no grau do próprio saber. Segundo Banfi (1966, p. 387): 

 

a essência do método de Galileu está na aplicação do método de resolução e de 
composição matemática ao fenômeno físico como tal, cuja quantificação matemática 
ao fenômeno físico como tal, cuja quantificação e medição permite uma definição 
exacta das relações que constituem a sua estrutura. As relações entre os elementos 
constitutivos do fenômeno físico exprimem-se em forma geométrica, de modo a 
possibilitar o reconhecimento de um sistema de proporcionalidades, como lei do 
próprio fenómeno. O processo recorda o dos geómetras gregos, especialmente os de 
Arquimedes e de Apolónio de Pérgamo, pois se Euclides apresentara num todo 
orgânico o saber geométrico, na sua perfeita e ideal abstração, Arquimedes 
aproximara-se, sobretudo nos estudos de estática, com o seu método, de valores 
fisicamente mais concretos, reduzindo ou resolvendo nas relações regulares as 
irregularidades, ao passo que Apolônio, a quem se deve a teoria das cônicas e o 
conceito de coordenada, ampliara racionalmente o sistema das relações geométricas, 
purificando-as teòricamente numa espécie de álgebra geométrica. Galileu avança-se 
para o estudo dos fenômenos físicos e o processo geométrico assume verdadeira e 
universal função metódica. O método geométrico confere às investigações de 
Galileu um sentido de recolhida harmonia, de intuição concreta, de extrema clareza, 
mas impõe-lhes também um limite que só a utilização da análise poderá superar. 
Galileu debate-se contìnuamente com problemas que, para se definirem requerem 
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um método matemático mais sutil que ele não possui, embora pressinta, e que talvez 
não corresponda ao seu espírito tão classicamente harmónico e objetivo. 

 

Com essa análise feita por Banfi (1966), percebe-se que não é possível definir o 

método de Galileu como empírico ou racional, pois ele está fora dos padrões do que é 

reconhecido dessa forma. Se Banfi (1966) tem razão na exposição dele, o que há, nesse 

método, é uma interferência recíproca dos dois momentos do saber, divergentemente 

polarizada. Não são dois métodos efetivos de um saber concreto, são dois processos 

abstratamente considerados e distintos do pensamento. Ainda segundo Banfi (1966, p. 389): 

 

o método é, portanto, em Galileu, a consciência, imanente ao próprio saber, do seu 
princípio, e, assim, da sua problemática teórica, garantia não de uma verdade fixada, 
mas sim de uma construção infinita da verdade. Esse sentido crítico do saber 
exprime-se em Galileu por um cepticismo metódico que é a negação do sentido 
dogmático da verdade, referido tanto à experiência em si como às estruturas teóricas 
alcançadas, cepticismo que é a consciência de uma progressividade infinita do saber. 

 

Se considerarmos somente um plano da experiência, de fato, a progressividade 

não tem, praticamente, complicação; no entanto, se passarmos de planos elementares para 

planos mais complexos, tanto mais complexos surgirão os problemas, que se complicam 

muito. A complexidade se dá porque a explicação do fenômeno concreto é, por natureza, de 

difícil entendimento, o que implica uma integração cada vez maior daqueles planos abstratos, 

até um limite extremo de interferência singular. 

Segundo Geymonat (1997), Galileu sempre afirma que a investigação científica se 

alicerça em dois pilares, um que é o da experiência sensível (experimentum) e o outro o das 

demonstrações precisas. Mas não diz, no processo científico, quando um colabora com o 

outro; Galileu não mostra, de forma concreta, como o método dele funciona. 

Na segurança em aplicar o seu método, Galileu estaria se baseando em uma 

concepção filosófica? Ou seriam considerações de ordem prática?  Geymonat (1997, p. 312-

313) afirma que: 

 

o fato é que Galileu talvez não tenha tido uma filosofia própria consciente elaborada 
e usou, com muita liberdade, modos de pensar e de exprimir-se que lhe chegavam 
das mais diversas tendências. [...] É certo que Galileu não pensou em derivar 
indutivamente da experiência os conceitos utilizados para interpretá-la e, em 
particular, não o fez com os conceitos matemáticos. Seu interesse pela origem dos 
conceitos utilizados para interpretar a experiência talvez seja o ponto em que a 
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metodologia galileana se destaca de qualquer forma de empirismo filosófico; assim 
como seu desinteresse pelas causas é o ponto em que ele se destaca mais nitidamente 
das velhas metafísicas da natureza. 

 

As frases acima destacadas esclarecem a questão da irredutibilidade da 

metodologia científica de Galileu ao empirismo puro. Também é preciso explicitar quais 

seriam os conceitos matemáticos que ele aplica à interpretação da natureza. Pois todos os que 

leram o Saggiatore (1623) sabem que, nessa obra, está muito evidente que os caracteres 

matemáticos declarados por Galileu, como formando a escrita do livro da natureza, são 

triângulos, círculos e outras formas, ou seja, figuras geométricas. No entanto, nas obras em 

que Galileu usa a Matemática para resolver as questões postas pela natureza, vemos que os 

conceitos aplicados não são os da Geometria euclidiana. São conceitos que incluem a noção 

de limite, como o de velocidade instantânea e aceleração. É preciso esclarecer que, com muita 

dificuldade e muita determinação, Galileu consegue estabelecer a lei do movimento acelerado 

dos graves, pois temos de lembrar que, naqueles tempos, ainda não existia o cálculo 

diferencial e integral.  

Por conta da matematização da natureza é que Galileu, algumas vezes, tem a sua 

imagem deformada em um Galileu racionalista e matemático puro, distante, ou dizendo 

melhor, até mesmo contrário ao saber dos técnicos e dos experimentadores. Como Rossi 

(1989, p. 99) destaca: 

 

esses aspectos em que nos detivemos são fundamentais na metodologia galileana, 
evidentemente não sendo o caso de passar em silêncio por eles para defender, em 
polêmica com Koyré, o retrato de um Galileu antiplatônico e empirista. Da mesma 
forma, não é possível transformar numa espécie de instrumentalismo a fé 
extremamente sólida de Galileu num mundo objetivamente estruturado segundo as 
leis da matemática, escrito em caracteres geométricos. Mas o fato de destacar a 
profunda dívida de Galileu em relação ao chamado “platonismo” certamente não 
autoriza que se esqueça nem se ponha num segundo plano, como episódios 
irrelevantes, o significado do interesse de Galileu pelo trabalho dos técnicos; nem a 
sua paixão pela observação, pela medida e pelo desenho; nem sua veneração por 
Arquimedes; nem a construção (na oficina ao lado de seu gabinete paduano) do 
compasso geométrico-militar e do termobaroscópio; nem, enfim, suas pesquisas 
sobre resistência dos materiais e suas inúmeras cartas dedicadas à discussão e 
análise dos problemas ligados à edificações. E é Galileu, o platônico Galileu, que sai 
em busca de informações a serem obtidas com os navegadores espanhóis e afirma 
que “as histórias, isto é, as coisas sensatas, são os princípios sobre os quais se 
estabelecem as ciências”.  

 

Em defesa de Galileu, Paolo Rossi (1989) alerta-nos que devemos nos lembrar do 

início dos Discorsi (1638), quando o florentino afirma que os trabalhos dos técnicos e 
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artesãos, que acumularam experiências de gerações, devem ser levados em consideração, pois 

são de extrema utilidade como auxílio à investigação dos intelectuais especulativos. 

Continuando, Rossi (1989) assinala que é em Galileu que, historicamente, encontraremos a 

convergência da tradição experimental e prática dos técnicos e dos artesãos e a grande 

tradição teórica e metodológica da ciência europeia. 

Na transição da Renascença à Modernidade, Galileu oferece mais uma novidade 

como contribuição para as Ciências Físicas em geral, que trará grande desenvolvimento no 

campo das medidas: a precisão da medida. Koyré (1986, p. 54-55) se expressa assim: 

 

[...] como todos os outros instrumentos de astronomia antes de Galileu, eram 
instrumentos de observação; quando muito, eram os instrumentos de Galileu – mais 
precisos que os de seus predecessores – de medida de fatos simplesmente 
observados. E certo sentido, trata-se ainda de ferramentas, enquanto que os 
instrumentos galileanos – e isso é verdadeiro tanto para o pêndulo quanto para o 
telescópio – constituem instrumentos no sentido mais profundo do termo: são 
encarnações da teoria. O telescópio de Galileu não é um simples aperfeiçoamento da 
luneta “batava”, é construído a partir de uma teoria ótica: e é construído com uma 
determinada finalidade científica, a saber, revelar a nossos olhos coisas que são 
invisíveis a olho nu. Eis o primeiro exemplo de uma teoria encarnada na matéria, 
que nos permite ultrapassar os limites do observável, no sentido do que é dado à 
percepção sensível, base experimental da ciência pré-galileana. 

 

Galileu (1890-1909, v. VIII, p. 256) compreende perfeitamente a grande 

importância da medição; ele escreve, na quarta jornada dos Discorsi (1638): “não podemos 

falar determinadamente sobre os movimentos e sua velocidade, sejam eles uniformes ou 

naturalmente acelerados, sem antes determinar a medida que queremos usar para medir tais 

velocidades e a medida do tempo”.  Está claro, para Galileu, que a medição é fundamental 

para usar a Matemática, ainda que seja imperfeita. 

Ao contrário das afirmações dos platônicos, para Galileu, a Matemática atua no 

plano da experiência sensível e, desse, passa para um plano mais profundo. É preciso ficar 

entendido que não se trata de encontrar uma realidade matemática por trás de uma realidade 

empírica, mas sim de compreender a realidade empírica ao aplicar a Matemática.  

Não é por acaso que, apesar da polêmica, Galileu é considerado o grande 

revolucionário do último quarto do século XVI e da primeira metade do século XVII, não só 

por suas obras mais conhecidas, mas por ter mostrado como se valer da Matemática para 

formulações teóricas e de que, para isso, é preciso medir o que chamaríamos hoje de variáveis 
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do fenômeno. Essas contribuições de Galileu revolucionaram os métodos de pesquisas em 

todos os setores do conhecimento no século XVII. 

Na discussão acima, se percebe que o método de Galileu não é somente teórico 

nem é somente experimental ou empírico; entretanto, sempre encontramos renomados 

pesquisadores que ou colocam Galileu na galeria dos platônicos-pitagóricos ou que afirmam 

ser ele um pensador experimental-empírico.  

 

 

2.6 A relação entre a Ciência e a Arte no Renascimento 

 

 

A relação entre Ciência e Arte, especialmente na pintura, na escultura e na 

arquitetura, no Renascimento, é muito evidente, embora a arte fosse uma atividade 

considerada do ramo das mecânicas (techné), porque era executada com as mãos, era uma 

atividade exercida pelo artesão de um modo geral, como o sapateiro, o ferreiro, o carpinteiro 

etc. Assim, também, as três artes do desenho eram uma disciplina que estava no rol da techné 

e, portanto, não fazia parte do rol das atividades liberais, a saber, as que constituíam o Trivium 

e o Quadrivium. Chama a atenção esse fato da relação entre Arte e Ciência quando olhamos 

para a evolução da pintura ao final do estilo gótico, ao passar para o estilo chamado 

renascentista, quando, nos mesmos temas pintados por Cimabue e Giotto, a pintura mostra um 

evidente progresso, com o uso da técnica de planos de profundidade, mas ainda sem a técnica 

que revolucionou a pintura quando Brunelleschi criou a sua janela que veio desembocar na 

perspectiva linear e que também influenciou a arquitetura no Renascimento. 

Essa relação da Arte com a Ciência tem muitos exemplos e já registramos a 

relação de troca de conhecimentos entre Galileu e o Cigoli no evento da observação da Lua 

com sua luneta para reproduzir, com detalhes, a superfície do satélite, ainda nunca vistos. Isso 

ocorreu porque Galileu, por ter um olhar de pintor, e pelo fato de conhecer a técnica da 

pintura do claro-escuro, consegue ver melhor que seus colegas coevos, e, nesse particular, o 

Cigoli colabora com Galileu ao fazer as suas observações e melhorar os desenhos da 

superfície da Lua. A projeção das sombras geometrizadas permitiu a Galileu perceber as 

irregularidades da superfície lunar e ser, até mesmo, capaz de determinar a altura das 
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montanhas lunares, por conta do uso da perspectiva. Assim, a Lua deixou de ser um corpo 

perfeito, imagem da perfeição e passou a ser um corpo como qualquer outro na Terra. Aqui, é 

importante ressaltar que a invenção da perspectiva e do claro-escuro foi excepcionalmente 

considerável, fulcral, para o sucesso das observações empíricas e os registros acurados que 

fundamentaram a Ciência neste momento do Renascimento. Não é por acaso que Hale (1970 

apud SILVA; NEVES, 2015, p. 122) afirma que: 

 

a curiosidade científica era geralmente devotada ao descobrimento de fatos e a 
inspiração para isso não provinha da própria ciência, mas da arte. Foi à arte que 
iniciou os estudos de anatomia e a construção de sistema de perspectiva matemática. 
Os experimentos conduzidos pelo Renascimento foram, de modo geral, 
experimentos destinados a descobrir como funcionava uma coisa. E o propósito do 
experimento frequentemente parece trivial: a famosa “maquina voadora” de 
Leonardo foi projetada para fazer que um anjo de carro alegórico batesse suas asas 
enquanto era puxado pelas ruas de Milão, durante um dos numerosos carnavais da 
cidade. 

 

É possível afirmar que a Arte influenciou a Ciência no período do Renascimento 

com muitas descobertas. Os artistas que eram do ramo da techné trouxeram, pelos menos, três 

contribuições para a Ciência: a invenção da perspectiva, já citada acima, o conhecimento de 

anatomia e a representação perfeita do corpo humano. Obras científicas como De 

Revolutionibus Orbium Caelestium, assim como a anatomia humana de Vesálio, De Humanae 

Corporis Fabrica, publicadas no mesmo ano de 1543, mostram influências decisivas das 

contribuições dos artistas do ramo da techné. 

Kossovitch (2014 apud ALBERTI, 2014) diz ser a ótica geométrica uma 

cooperação entre a Arte e a Matemática, como deixa evidente a sua complementaridade. Os 

artífices gregos não desprezaram essa interdisciplinaridade entre os dois conhecimentos, pois 

as pinturas vão, com os estudos, incluindo, além dos efeitos redutores das dimensões das 

coisas com as distâncias do observador, os da luz e sombra, de reflexo, de transparência, de 

relevo, de composição, de modo a demonstrar a relação de uma arte com outras que se ajudam 

mutuamente. São artes, mas não há dúvida de que a ótica geométrica é um conhecimento da 

Física, e todas juntas são contribuições que constituem a prática dos artífices que Vitrúvio, 

Cícero e Quintiliano expõem. De acordo com Kossovitch (2014 apud ALBERTI, 2014, 

apresentação): 
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[...] nisso a matemática, como se lê em Plínio, o Velho, tem relevância em Pânfilo, 
que, além de estudar todas as ciências, declara que sem aritmética e geometria não 
há pintura. Não se separam, pois, os pintores gregos dos renascentistas, leitores dos 
latinos no Quattrocento, como também dos gregos no começo do Cinquecento, 
Paolo Uccello, Piero della Francesca, Luca Pacioli, Mantegna, Francesco di Giorgio, 
Leonado, Dürer. As ciências contribuem auxiliares, para as artes, não se figurando, 
por isso, como diretoras da doutrina, hoje esfumaçada como estética.  

 

A Arte ajudou a Ciência a trilhar os novos caminhos. Snow (1963) chama-nos a 

atenção para a unidade essencial que existia entre Ciência e Arte: para ele, não existiam duas 

culturas, mas uma só. O menosprezo atual pela Ciência, em alguns círculos, não teria 

justificativa; seria somente um preconceito perpetuado por um inerte sistema de educação. 

Bronowski (1992 apud FIOLHAIS, 2015, p. 106) nos diz que: 

 

as descobertas da ciência, os trabalhos de arte, são explorações – ou antes, são 
explosões de uma semelhança oculta. O investigador científico ou o artista 
apresentam neles dois aspectos da natureza e funde-os num só. É no acto da criação 
que nasce um pensamento original, e o acto é o mesmo na ciência ou nas artes. 

 

Um excelente exemplo de que a formação tem fundamental importância para 

como enxergamos o mundo à nossa volta é o do astrônomo inglês Thomas Harriot (1560-

1621). Esse astrônomo, ainda no mesmo ano em que Galileu descreveu a Lua com 

irregularidades e montanhas, também fez suas observações do satélite da Terra. No entanto, 

os desenhos de Harriot são completamente diferentes dos de Galileu. Seus desenhos da Lua 

contêm manchas que não têm nenhuma relação com a superfície lunar. Habilidade para lidar 

com o instrumento não foi a dificuldade de Harriot, mas sim o fato de que ele não teve o 

aprendizado que Galileu adquiriu na Accademia del disegno, fundada por Vasari, em 1578, 

em Florença. A diferença de formação e, também, a cultura fizeram grande diferença. 

 

 

2.7 Atitude estética e pensamento científico 

 

 

Alexandre Koyré (1982, p. 259), ao ler o ensaio de Panofsky (1954), de título 

Galileu como crítico das artes, considera que a obra tem muito mais conteúdo do que o título 
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pode sugerir e escreve um artigo, de título “Atitude estética e pensamento científico”, 

publicado originalmente em Critique, em 1955, no qual expõe, em seu início: 

 

espero que o Sr. Panofsky não me queira mal – praticamente, é a única restrição que 
farei ao ilustre historiador – por lhe dizer que não teve razão em dar ao seu estudo o 
título: Galileu como Crítico das Artes. Título acanhado demais, que não permite 
sequer suspeitar o verdadeiro conteúdo e, portanto, a importância e o capital 
interesse de seu notável trabalho. O autor deveria, pelo menos, acrescentar ao título: 
Atitude Estética e Pensamento Científico na Obra de Galileu Galilei. 

 

Koyré (1982) pondera que Panofsky (1954) não somente nos informa sobre os 

gostos, as preferências e os julgamentos de Galileu em matéria de literatura e de artes 

plásticas; não se limita a nos oferecer uma análise – extremamente sagaz e profunda – da 

atitude estética de Galileu para lhe demonstrar a unidade e a coerência perfeitas. Panofsky 

(1954) faz muito mais, diz Koyré (1982, p. 256): 

 

Mostra-nos a rigorosa concordância entre a atitude estética e a atitude científica do 
grande florentino e, por isso mesmo, consegue não só projetar uma luz 
singularmente penetrante sobre a personalidade e a obra de Galileu, mas também 
adiantar a solução da questio vexata de suas relações pessoais e científicas com 
Kepler. 

 

Koyré (1982), que estudou Galileu em toda a sua trajetória de historiador da 

Ciência, sobretudo, em relação à Física, admira-se prazerosamente com a abordagem feita por 

Panofsky (1954), sobretudo no tratamento de uma questão singular muito discutida entre os 

estudiosos da obra de Galileu, especialmente aquelas pertinentes à Astronomia que envolve a 

mecânica celeste. É exatamente por esse ângulo que discutiremos a atitude e o pensamento de 

Galileu e suas convicções artísticas que envolvem os resultados de suas investigações na 

Filosofia da Natureza. 

 

 

2.8 Posições estéticas de Galileu 

 

Galileu, como sabemos, nasceu em 1564, portanto, foi criado e se formou sob esta 

atmosfera de Renascimento, de Humanismo e de Classicismo e, como intelectual da época, 
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viveu intensamente todo o movimento das Artes Plásticas, das Letras e das Ciências. É 

importante ressaltar que, durante o período que é considerado a decadência do Humanismo e, 

em consequência, do Classicismo, em 1520, de acordo com Wölfflin (2012), é travada uma 

disputa no campo das artes entre classicistas, maneiristas e barroquistas. No entanto, Galileu 

tem suas preferências artísticas e, também, científicas, isto é, seu gosto era classicista. É assim 

que Koyré (1982, p. 260) pontua que:  

 

essas tendências determinantes, tendências características da própria personalidade 
de Galileu, não eram tendências puramente individuais. Refletem um movimento de 
ideias singularmente desconhecido dos historiadores. Assim, para citar apenas um 
dos maiores e mais influentes, Heinrich Wölfflin, em seus Conceitos Fundamentais 
da História da Arte, nos apresenta o estilo do século XVII como uma resoluta 
oposição ao da Alta Renascença, mas, pelo contrário, contra o Maneirismo da 
segunda metade do século, reação que se situava muito mais próxima da Alta 
Renascença, cujos valores procura reencontrar, do que de seus predecessores 
imediatos – do que pretendia no espírito de um jovem em revolta contra seu pai e, 
por conseguinte, esperando ser apoiado por seu avô. 

 

Galileu era uma testemunha da revolta contra o Maneirismo e é fácil saber de que 

lado se colocava, basta lembrarmo-nos da passagem em defesa de seu amigo o Cigoli em 

relação à discussão sobre pintura e escultura. Vimos que Galileu dedicou vários anos a uma 

anotação de Ariosto, a quem defendia ao comparar a obra Orlando Furioso (terminada por 

volta de 1515) e Gerusalemme liberata (terminada por volta de 1545), de Tasso. De fato, 

elogiava, entusiasmado, o primeiro e criticava, ferozmente, o segundo; e isso porque Galileu 

identifica, na obra de Tasso, o Maneirismo enganador, cheio de alegorias. Conforme Koyré 

(1982, p. 261), 

 

não é só por preferir a pintura à escultura que Galileu se mostra um clássico; é 
também pelos seus gostos no domínio da arte pictórica. O que defende é clareza, a 
aeração, o belo ordenamento da Alta Renascença. O que detesta é a sobrecarga, o 
exagero, as contorções, o alegorismo e a mistura de gêneros do Maneirismo. São 
essas preferências e aversões de Galileu que projetam uma luz viva sobre sua crítica 
a Torquato Tasso, crítica na qual emprega, constantemente, – imagens tomadas por 
empréstimo às artes visuais. 

 

Panofsky (1954) afirma que, ao se ler a consideração de Galileu sobre Tasso, 

compreende-se que a sua escolha não é de importância pessoal, e ultrapassa as limitações de 

uma controvérsia puramente literária. Para Galileu, a divergência entre os dois poetas 
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representava as duas atitudes antitéticas diante da arte e da vida em geral, e não somente por 

conta das concepções opostas da poesia. 
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CAPÍTULO III PENSAMENTO CIENTÍFICO E A QUESTIO VEXATA 

 

 

Neste capítulo, iremos tratar, com mais cuidado, de uma questão que persiste 

entre os pesquisadores quando analisam a obra de Galileu e não encontram uma frase sequer 

que cite Kepler e sua descoberta sobre as órbitas elípticas (Anexo B5), publicada, em 1609, 

em Astronomia Nova. A estranheza ocorre, de fato, porque não há referências a Kepler 

quando Galileu apontou a luneta para os céus e fez descobertas brilhantes sobre a Lua e os 

planetas Medicianos (na verdade, satélites de Júpiter), em 1609, e as publicou no Sidereus 

Nuncius, em 1610; e, mesmo nas publicações posteriores, as descobertas de Kepler nunca 

foram citadas. Muitas conjecturas já foram feitas e, ainda depois de mais de 400 anos, essa 

suposta falha de Galileu permite que os estudiosos levantem dúvidas sobre seu 

comportamento. 

Neste trabalho, passamos ao largo de hipóteses psicológicas, de atitudes e de 

comportamento que possam ter levado Galileu a evitar a citação da grande descoberta de seu 

colega de luta pró-copernicana. Vamos seguir um viés que tem, por caminho, a sustentação da 

formação de Galileu e, também, o seu projeto de divulgação para a consolidação da nova 

ciência proposta por ele desde a sua adesão ao copernicanismo. Essa aparente falta de Galileu 

com seu colega Kepler é verdadeira; no entanto, temos de levar em conta que Galileu tinha 

um corajoso programa político-cultural a ser desenvolvido entre 1611 e 1615. Nesse período, 

Galileu não tinha mais as obrigações com o ensino na Universidade de Pádua; no entanto, não 

encontramos evidências de sua contribuição para a Física, como ele tinha prometido quando 

solicitou ao Grão-duque a sua dispensa das aulas. Por que Galileu não escreveu e publicou o 

prometido Sistemi mundi que havia prenunciado alguns anos antes do Sidereus Nuncius 

(1610)?  

Geymonat (1997, p. 75-76) nos conta que, na verdade, 

 

[...] o interesse de Galileu estava se deslocando da pesquisa científica pura para uma 
ação de propaganda cultural. Quanto mais passavam os anos, mais ele se convencia 
de que uma coisa acima de todas as outras era necessária naquele momento: difundir 
em camadas cada vez mais amplas a fé no copernicanismo; fazer surgir, através dele, 
o espírito científico moderno no maior número possível de pessoas. Este espírito 
propagandista, que está na base do Dicorso sui gallegianti, emerge com maior 
clareza nas Lettere sulle macchie Solari e acabará por tornar-se a nota dominante de 
algumas célebres cartas (que não foram publicadas, mas circularam entre os 
amigos), em que o nosso cientista tenta demonstrar a concordância entre a teoria 
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copernicana e o dogma católico. Trata-se da Lettera a Benedetto Castelli, de 21 de 
dezembro de 1613, de duas Lettere a Monsignor Pietro Dini, de 16 de fevereiro e 23 
de março de 1615, e da Lettera a Madama Cristina di Lorena, Granduchessa di 
Toscana, escrita aos poucos e finalizada no segundo semestre de 1615. 

 

Os ataques que Galileu vinha sofrendo desde a publicação do Sidereus Nuncius (1610) o 

fizeram perceber que a tão desejada mudança que ele pretendia no estudo da Filosofia da 

Natureza não ocorreria sem um programa de propaganda cultural. Para atingir os seus 

intentos, Galileu desenvolve uma estratégia não só para enfrentar os seus adversários e 

mesmo alguns inimigos e conquistar adesões para a sua causa. Galileu se dedica a responder 

cartas e, também, a enviá-las para autoridades e para a nobreza com o objetivo de esclarecer o 

porquê das soluções e em quais princípios estava se apoiando. Em síntese, Galileu discorria 

sobre as soluções ao combater os discípulos de Aristóteles e usava, como arma, a teoria de 

Copérnico sobre o sistema heliocêntrico: Galileu estava defendendo o movimento da Terra e 

de outros planetas em torno do Sol. Quando Galileu defendia o copernicanismo, estava 

implicitamente dizendo que a Filosofia da Natureza de Aristóteles tinha ruído e que era 

necessária uma nova Física de novos princípios, alicerçados na verdade e na razão, para uma 

nova Filosofia da Natureza. 

Tanto para Galileu, como para Giordano Bruno e também para Kepler, a 

interpretação era de que a adesão ao copernicanismo anunciava uma ruptura com todo o velho 

mundo aristotélico medieval e o início de uma nova concepção da realidade. Tomando os 

devidos cuidados, pois, para Galileu, essa defesa não tinha os mesmos objetivos de Bruno 

nem o aspecto de como Kepler entendia o mundo naquele momento, Galileu interpretava que 

o copernicanismo era a convergência de todas as pesquisas científicas, da Matemática à 

Astronomia, passando pela Mecânica.  

Parece-nos que Galileu não via saída para a criação de uma nova forma de 

entender a Física se não fosse com uma empreitada cultural, uma cruzada em favor do 

copernicanismo. Pois, com essa defesa, estaria mostrando um só mundo, ou seja, o universo 

onde estariam incluídas a Terra, o Sol, a Lua e os planetas conhecidos, mais as estrelas 

conhecidas e as desconhecidas. Dizendo de outra maneira, uma Física só para todo o universo, 

com princípios que não selecionariam de tal e qual evento se estaria falando, isso porque as 

leis são uma só para todos os fenômenos e independem de que material está envolvido. 

Galileu (1933, v. VII p. 436), em sua cruzada pela mudança de como fazer a 

Ciência, dizia: 



96 
 

 

essa maneira de filosofar parece demonstrar grande simpatia por certa maneira de 
pintar que tinha um amigo meu, que na tela escreveu com giz: “Aqui eu quero que 
seja a fonte, com Dianna e suas ninfas; aqui, alguns galgos: neste canto quero que 
tenha um caçador com uma cabeça de cervo. Mais adiante, um bosque, um campo, 
uma colina”. Depois deixou ao pintor a tarefa de pintar todas as coisas e cores para 
representar: e assim ele foi persuadido de que tinha pintado a metamorfose de 
Acteão, não tendo pintado nada a não ser colocado seus nomes. 

 

Mais uma vez, Galileu, mesmo tratando de questões como a das manchas solares no Dialogo 

sopra i due massimi sistemi del mondo (1632), não abre mão de se valer de exemplos do 

mundo da arte, os quais ele domina como poucos em sua época. Por conta desse 

conhecimento é que, discutindo no Dialogo (1632), Galileu critica os aristotélicos por apenas 

mudar os nomes das coisas quando os fatos são outros, são outros fenômenos e, no entanto, 

eles mantêm o sistema de Aristóteles. 

A todo o momento, constatamos que Galileu usa seus conhecimentos das artes do 

desenho para emitir opinião ou mesmo para o seu trabalho científico. Portanto, não estaremos 

errando se admitirmos que o pensamento científico de Galileu possa interferir no seu juízo 

estético e, também, é possível que a sua atitude estética esteja interferindo em suas 

investigações científicas, para ser mais preciso: tanto como cientista e como crítico das artes, 

pode-se admitir que ele obedecesse às mesmas tendências controladoras. 

Assim é que Panofsky (1954, p. 20) levanta uma questão a que já nos referimos, a 

saber, a questio vexata e assim escreve: 

 

é muito bem conhecido, mas intrigante o fato de Galileu não só em seus primeiros 
escritos, mas até em seu Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, de 1632, 
esse livro que dele faz uma vítima durante sua vida e um símbolo da liberdade 
intelectual pelos tempos afora, ignorou completamente as descobertas astronômicas 
fundamentais de Kepler, seu intrépido companheiro de armas na luta pelo 
reconhecimento do sistema de Copérnico e seu colega na Accademia dei Lincei, 
colega com o qual mantinha relações de estima e confiança mútua. 

 

Como já foi mencionado neste texto, o silêncio de Galileu em relação à obra de 

Kepler, Astronomia nova, publicada em 1609, é percebido como uma falta grave do cientista 

florentino. Por conta dessa suposta falha de Galileu com Kepler, até Einstein expressa a sua 

opinião, em prefácio da tradução dos Dialogue concerning the two chief world systems, de 

autoria de Drake (1967, p. XVI), do seguinte modo:  
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por mais fortes que sejam esses argumentos, especialmente em relação ao fato de 
Galileu ter descoberto que as luas de Júpiter são um sistema copernicano em 
miniatura, todos esses argumentos são apenas qualitativos. Por estarmos presos na 
Terra, nossos observadores não nos dão de maneira alguma os movimentos “reais” 
dos planetas, mas apenas as interseções das direções de observação da Terra – 
planeta com a “esfera estelar fixa”. Um apoio ao sistema copernicano, que ia além 
da possibilidade qualitativa, só era possível se as “órbitas verdadeiras” dos planetas 
fossem determinadas – um problema quase insolúvel, mas resolvido por Kepler, nos 
tempos de Galileu, de uma maneira verdadeiramente engenhosa. Que o decisivo 
alcançado por Kepler não tenha deixado nenhum vestígio na obra de Galileu é uma 
grotesca ilustração do fato de que, muitas vezes, os espíritos criativos não são, 
absolutamente, orientados de maneira receptiva.   

 

É importante registrar que o Dialogo (1632) foi escrito 23 anos depois da 

publicação da Astronomia Nova. Devemos concluir que Galileu já tinha conhecimento, e há 

muito tempo, da descoberta de Kepler. A não ser que Galileu não acreditasse nessas órbitas 

elípticas de Kepler. Segundo Burtt (1991, p. 59): 

 

Galileu foi contemporâneo de Kepler e seu período de vida ultrapassou o do grande 
astrônomo alemão em ambos os extremos. Uma vez estabelecida a relação entre 
ambos, com a publicação do Mysterium Cosmographicum, em 1597, tornaram-se 
amigos fiéis e desenvolveram uma correspondência considerável e interessante, mas 
não se pode dizer que suas respectivas filosofias tenham sofrido influência recíproca 
significativa. Evidentemente, cada um fez uso das descobertas científicas positivas e 
frutíferas do outro, mas a metafísica de ambos foi condicionada principalmente pelas 
influências ambientais gerais e pela reflexão intensa em torno das consequências 
últimas de suas próprias realizações.  

 

A historiografia prova que Galileu e Kepler trocaram cartas durante muitos anos. 

Em uma delas, Galileu confidencia a Kepler a sua adesão ao copernicanismo, segundo Drake 

(1981, p. 56): “Galileu disse que há muito aceitara a nova astronomia, tendo explicado por ela 

algumas coisas que, de outro modo, não poderiam ser explicadas, mas que não ensinava 

publicamente porque os seus numerosos adversários o tornavam perigoso”. 

Provas de colaboração de Kepler com Galileu são várias, mas, novamente, Drake 

(1981, p. 75) nos brinda com a seguinte descrição:  

 

as descobertas de Galileu, anunciadas no Mensageiro Estelar, produziram reações 
violentas. Entre o público letrado em geral criaram grande excitação, enquanto os 
filósofos e os astrônomos, na sua maioria, declararam que eram ilusões de óptica e 
ridicularizavam Galileu ou o acusavam de fraude. Exceção notável foi Kepler, a 
quem Galileu pediu a opinião por intermédio do embaixador toscano em Praga, onde 
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Kepler era astrônomo do Sacro Imperador Romano. Kepler escreveu imediatamente 
uma longa Discussão com o Mensageiro Estelar, em que aceitava as descobertas 
como reais. Alguns meses depois, usando um telescópio enviado por Galileu ao 
Eleitor de Colônia, Kepler publicou a confirmação dos satélites de Júpiter, por meio 
de observações próprias. 

 

Vemos que, como diz Panofsky (1956), Kepler e Galileu foram combatentes em 

favor de Copérnico; no entanto, existe este mal-estar em torno do fato de Galileu nunca ter 

mencionado, pelo menos, as duas primeiras leis do movimento dos planetas em torno do Sol. 

Para explicar esse fato, profundamente perturbador, afirma Koyré (1982) que não 

se pode, como se propôs algumas vezes, invocar a ignorância da obra de Kepler por Galileu. É 

muito difícil acreditar que Galileu nunca tenha tomado conhecimento dos trabalhos do ilustre 

“matemático imperial”, a quem devia a vitória na controvérsia consecutiva à descoberta dos 

“astros medicianos”. Com efeito, foi o apoio dado por Kepler ao Sidereus Nuncius (1610) e, 

mais ainda, à elaboração da teoria do instrumento – do telescópio – empregado por Galileu 

em seu trabalho que, finalmente, fez pender a balança a seu favor.  

Koyré (1982) continua afirmando que é certo que as descobertas de Kepler eram 

concebidas e aceitas pelos adeptos de Galileu. Bonaventura Cavaliere (1598-1647)19, em seu 

Specchio Ustorio (1632), afirma que Kepler “enobreceu imensamente as seções cônicas, 

demonstrando claramente que as órbitas dos planetas eram não círculos, mas elipses” 

(CAVALIERE, 1632 apud KOYRÉ, 1982, p. 264). E já 20 anos, antes as elipses são 

mencionadas como algo universalmente conhecido e como uma resposta adequada às 

questões deixadas sem solução pela teoria original de Copérnico, por ninguém menos senão o 

próprio fundador da Accademia dei Lincei, Frederico Cesi, que, em 21 de julho de 1612, 

escreve a Galileu (1890-1909, v. XI, p. 366):  

 
creio, como Kepler, que obrigar os errantes à precisão do círculo seria amarrá-lo, 
contra sua vontade, a um nó [...] também sei, como sabeis, que muitos movimentos 
não são concêntricos, nem em relação à Terra, nem em relação ao Sol [...] e talvez 
não haja nenhum que o seja, se suas órbitas são elípticas, como pretende Kepler.   

 

Koyré (1982) concorda com a conclusão de Panofsky (1954), que, com muita razão, insiste na 

importância da carta de Cesi (1612) – ela parece ter escapado à atenção dos historiadores e 

dos biógrafos de Galileu. A primeira e a segunda lei de Kepler já eram conhecidas dos 
                                                 

19 Francesco Bonaventura Cavalieri foi um sacerdote matemático italiano, discípulo de Galileu. Estudou 
Astronomia, Trigonometria Esférica e Cálculo Logarítmico. É considerado um dos precursores do cálculo 
integral. 
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pesquisadores desde, pelo menos, 1612, isto é, a 11 anos da publicação do Il Saggiatore 

(1623), a 20 anos do Dialogo (1632) e a 26 anos do Discorsi (1638). Não foi por falta de 

informações que Galileu não citou as descobertas de Kepler, foi deliberadamente que as 

ignorou. Por quê? 

 

Koyré diz que ele mesmo em seus Estudos Galilaicos, tentou explicar o silêncio de 
Galileu no Diálogo pelo fato de que essa obra, escrita em italiano, e não em latim, 
dirigida ao homem comum que era importante conquistar para a causa copernicana, 
e não ao técnico, era um livro de combate, de polêmica filosófica, muito mais do que 
um livro de astronomia. Em favor de sua opinião, Koyré, invocou o fato de que o 
próprio sistema de Copérnico – e isso é válido também para o de Ptolomeu – não é 
exposto nesse livro, em sua realidade concreta (a excentricidade da órbita terrestre 
em relação ao Sol, o número e a composição das órbitas planetárias, etc...), mas nos 
é apresentado sob sua forma mais simples – o Sol no centro, os planetas movendo-se 
em círculos em torno do Sol –, forma que Galileu sabia perfeitamente ser falsa. E 
poderia ter acentuado que, se Galileu tivesse desejado escrever uma obra de 
astronomia – e não de filosofia geral –, teria tido de estudar, como o fez Kepler em 
sua Astronomia nova, não dois, mas três grandes sistemas do mundo. Ele não teria 
podido, como o fez, desprezar completamente Tycho Brahe (KOYRÉ, 1986, p. 263). 

 

Panofsky (1954) pondera que Galileu incluíra, em seu Dialogo (1632), assuntos 

bastantes difíceis e que ele teria podido acrescentar-lhes mais outros, sem medo de embaraçar 

seu leitor. 

Koyré (1982) acredita que Panofsky (1954) desconhece a diferença dos graus de 

dificuldade que envolvem os fenômenos físicos que Galileu discute no Dialogo (1632) – 

mesmo o novo conceito do movimento – e que as deixa de lado, e que subestima um pouco o 

caráter insólito das leis keplerianas. Mas Koyré (1982) reconhece que essa explicação é 

insuficiente, pois, se ela pudesse, a rigor, explicar o silêncio do Dialogo (1632), não pode 

explicar o silêncio de Galileu. 

O que afirmar, em última análise? Que Galileu rejeitou as elipses keplerianas pela 

simples razão de que eram elipses e não, como deviam ser, círculos? 

Koyré (1982) pondera que todos os historiadores conhecem a famosa passagem 

que se encontra logo no início do Dialogo (1632), na qual Galileu nos explica a perfeição 

inerente ao movimento circular, “que sempre parte de um termo natural; no qual e sempre se 

move em direção a um termo natural; no qual a repugnância e a inclinação sempre têm força 

igual”; “que por isso, não é nem retardado, nem acelerado, mas uniforme e, por conseguinte, 

capaz de uma perpétua continuação, que não se pode realizar num movimento retilíneo e 

continuamente retardado ou acelerado” (GALILEI, 1890-1909, v. VII, p. 42). 
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Panofsky (1956, p. 11) afirma mais uma predileção de Galileu pelo círculo 

quando defende que “Galileu quando discute o movimento absoluto de corpos em queda livre, 

descreve erroneamente a sua trajetória como um semicírculo perfeito que liga o ponto de 

partida com o centro da Terra”. 

Em outra passagem não menos famosa, Koyré (1982, p. 266) assinala que 

 

Galileu afirma que o movimento retilíneo podia ter sido empregado para conduzir a 
matéria (do mundo) a seu lugar, mas que, uma vez a obra concluída, “a matéria deve 
ou permanecer imóvel, ou mover-se em círculo”, e que “só o movimento circular 
pode, naturalmente, convir aos corpos naturais componentes do mundo e dispostos 
na melhor ordem, enquanto o movimento retilíneo, tanto quanto se pode dizer, está 
destinado pela natureza a esses corpos, e às suas partes, cada vez que se achem fora 
dos lugares que lhes são atribuídos. 

 

Continuando, Koyré (1982, p. 266) comenta: 

 

[...] como não podemos admitir que Galileu tenha podido, a não ser de brincadeira 
ou por desejo de mistificação, ensinar em seu Diálogo a circularidade do movimento 
de queda. Não tinha, ele próprio demonstrado que a trajetória do objeto arremessado 
era uma parábola? Bem sabemos que a atração exercida pela circularidade era 
poderosa no espírito de Galileu. [...] Mas, de qualquer forma, nós nos revoltamos e 
procuramos atenuar o alcance de suas surpreendentes asserções, esforçamo-nos por 
“interpretá-las” e “explicá-las”. 

 

Panofsky (1956) pergunta, no entanto, se tais passagens não devem ser levadas a 

sério e, de fato, que elas soam como algo metafísico ou até mesmo estético: se o seu style 

soutenu pode não expressar a própria profundidade de uma convicção – a do purista e o 

classicista – que, por um lado, mostra aversão mortal de Galileu à música “impura”, à poesia 

alegórica, à anamorfose e às imagens duplas e, por outro, produziu a hantise de la circularité 

(para usar a bela frase de Alexandre Koyré: obsessão da circularidade), que tornou impossível 

para ele visualizar o sistema solar como uma combinação de elipses. 

Enquanto, nos dias de hoje, consideramos o círculo apenas um caso especial de 

elipse, Galileu não podia deixar de sentir que a elipse é um círculo deformado. Uma forma na 

qual a “ordem perfeita” foi perturbada. Uma forma que, por isso mesmo, não podia ser 

produzida pelo que ele concebia como um movimento uniforme. Pois, com a elipse, foi 

introduzido um elemento novo, o movimento acelerado e o movimento retardado. 
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O que se pode dizer é que Galileu tinha, pela elipse, a mesma insuperável aversão 

que nutria pela anamorfose. Para ele, a astronomia kepleriana insinuava uma astronomia 

maneirista, na qual os planetas em movimento tinham uma pauta musical. Galileu não podia 

deixar de sentir que a elipse é um círculo distorcido, uma forma que era, por assim dizer, 

indigna de corpos celestes, que não pode resultar do que ele concebeu como movimento 

uniforme; e que, podemos acrescentar, foi tão enfaticamente rejeitada pela arte da Alta 

Renascença e que, depois, foi adotada pelo Maneirismo. De acordo com Panofsky (1956, p. 

12), 

 

na pintura não ocorre ainda em Antonio da Correggio (1489-1534); na escultura, não 
ainda em Gian Maria Falconetto (1468-1535), Pierino da Vinci (c.1529-1554) e 
Guglielmo della Porta (1500-1577); em arquitetura – além do primeiro projeto de 
Michelangelo para o túmulo de Júlio II, onde se insinua, por assim dizer, como uma 
característica interior invisível de fora – não até Baldassare Peruzzi (1481-1537). 

 

Koyré (1982, p. 267) crê que Panofsky (1956) tem muita razão em insistir no 

relevante papel que a circularidade desempenha no pensamento de Galileu; em nos lembrar, 

por exemplo, que – mais uma vez, surpreendentemente de acordo com Leonardo da Vinci – 

Galileu vê a índole dos movimentos do corpo animal ou do corpo humano na rotação de seus 

membros em torno de seus pontos de articulação “côncavos e convexos” e, assim, os reduz ao 

“sistema de círculos e de epiciclos”, enquanto Kepler nos afirma, pelo contrário, que “todos 

os músculos operam segundo o princípio do movimento retilíneo” e nega “que Deus tenha 

instituído um movimento perpétuo não retilíneo qualquer que não seja guiado por um 

princípio espiritual” (KOYRÉ, 1982). 

No entanto, Koyré (1982) coloca em dúvida se Kepler considerava o movimento 

retilíneo, e não o circular, como o movimento privilegiado no que se refere ao mundo 

corpóreo. 

É importante ressaltar que Kepler substitui os círculos por elipses, não 

espontaneamente, nem porque tem uma predileção qualquer por essa curva tão curiosa, mas 

porque não pode fazê-lo de outra forma. Kepler não pôde desprezar os dados empíricos 

herdados de Tycho Brahe. Cohen (1967, p. 145-146) nos relata como Kepler passa do círculo 

de Copérnico à elipse: 
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Kepler apresentou os seus primeiros grandes resultados num trabalho intitulado 
Comentário sobre os Movimentos de Marte, publicado em 1609, ano em que pela 
primeira vez Galileu apontou o seu telescópio para o céu. Kepler tinha feito setenta 
tentativas diferentes para ajustar os dados obtidos por Tycho aos epiciclos (pequenos 
círculos) de Copérnico e aos círculos de Tycho, mas falhava sempre. Era 
evidentemente necessário abandonar todos os métodos admitidos de computar as 
órbitas planetárias, ou rejeitar como inexatas as observações de Tycho. O fracasso 
de Kepler pode não parecer tão desalentador como ele aparentemente pensava. Após 
calcular excêntricas, epiciclos e equantes em combinações engenhosas, conseguiu 
ele obter um acordo entre previsões teóricas e observações de Tycho com uma 
diferença de apenas 8 minutos de ângulo... Começando de novo, Kepler deu por fim 
o passo revolucionário de rejeitar inteiramente os círculos, experimentando uma 
curva oval, e finalmente a elipse. 

  

Essa passagem descrita por Cohen (1967) demonstra que Kepler somente decide 

introduzir nos céus um movimento não circular depois de ter, em vão, procurado adaptar-se à 

tradição da circularidade durante anos, ininterruptamente. Como não consegue, com os dados 

de Brahe, atingir o seu objetivo, isto é, a órbita de Marte com o uso do círculo, resolveu tentar 

outras curvas e a elipse foi a que mais se adaptou ao movimento do planeta vermelho. Logo, 

Kepler não deduziu matematicamente o resultado, mas somente fez sua opção após constatar 

que a elipse é a que melhor se adaptava.  

Koyré (1982, p. 268) comenta que essa é uma decisão post factu:  

 

Kepler percebe que a adoção da elipse introduz uma simplificação maravilhosa no 
sistema do movimento planetário; que uma trajetória elíptica está muito mais de 
acordo com uma concepção dinâmica – a sua concepção – desses movimentos do 
que uma trajetória composta de movimentos circulares; e que tal trajetória 
justamente em sua imperfeição – é muito mais adequada ao mundo móvel, temporal 
e cambiante, do que a suprema perfeição da esfera. Mas só muito mais tarde é que o 
perceberá. 

 

Panofsky (1954) relata que, tanto para Galileu como para Kepler, a elipse é um 

círculo deformado, e que, para Kepler, ela serve somente para obrigar os planetas a descrever 

as trajetórias no céu e, por isso, ele foi forçado a lhes atribuir uma “libração” em seus raios 

vetores e motores próprios que os fazem seguir uma órbita elíptica. 

Na verdade, naquele momento da Astronomia, todos somente admitiam que o 

movimento planetário fosse de trajetória circular, seja Galileu ou Kepler. Apesar das leis de 

Kepler para o movimento dos planetas, o astrônomo imperial não deixou de acreditar no 

movimento circular, pois foi assim que ele construiu seu universo em sua primeira obra, 

Mysterium Cosmographicum, publicada em 1596. Nessa obra, Kepler propõe a superioridade 
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do sistema copernicano sobre os outros (trajetória circular), ao mostrar que ele era o único 

sistema capaz de se ajustar aos arquétipos que Deus havia usado para colocar em ordem o 

universo: os cinco poliedros regulares da Geometria, que, segundo Kepler, estariam 

associados aos seis planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno). A partir 

dessas ideias, Kepler também faz um percurso na Física, na Música e na Astrologia. Em 1625, 

Kepler publica, em segunda edição, o Mysterium Cosmographicum, mas mantém as 

trajetórias circulares mesmo depois de ter publicado, em 1619, a sua obra Harmonie Mundi, 

na qual se encontra a Terceira Lei do Movimento dos Planetas, a Lei dos Períodos. 

Portanto, fica evidente que Kepler continua acreditando nos círculos tanto quanto 

Galileu, com uma agravante, isto é, os planetas obedeciam aos ditames de Deus para estarem 

distantes em proporções adequadas.  

Koyré (1982, p. 268) comenta:  

 

Kepler e seus amigos, não eram menos fortemente presos à crença na supremacia 
ideal do círculo e da esfera do que Galileu. Da mesma forma que o de Galileu, o 
universo de Kepler sempre conservou a forma de uma esfera finita e bem centrada – 
para ele, era a imagem da Divindade – e ele nutria um “misterioso horror” pela 
simples ideia do infinito, “sem limite nem centro”, de Giordano Bruno (1548-1600).  

 

Em seu ensaio, Galileu como um crítico das artes, Panofsky (1954) não faz de 

Kepler um moderno. Muito pelo contrário. Panofsky (1954 apud KOYRÉ, 1982, p. 268) 

escreve: “se admitirmos como ‘moderna’ a eliminação da alma da matéria, nela incluída os 

corpos celestes, Kepler estava muito mais próximo do animismo clássico, tão vigorosamente 

revivido pela Renascença, do que Galileu”.  

Se Kepler chegou, sob muitos aspectos, e em casos de grande importância, mais 

perto da verdade do que Galileu, não é tanto porque tivesse menos preconceitos, mas porque 

seus preconceitos eram de natureza diferente.  

Kepler tinha preconceitos diferentes dos de Galileu e mais do que Galileu, ou, se 

preferirmos, tinha conservado, e até reforçado, certos preconceitos que Galileu perdera. 

Kepler tinha horror diante da natureza infinita do universo. Comparando o mundo de Galileu 

com o de Kepler, ainda que finito, não é limitado por uma abóboda celeste em que se fixam as 

estrelas. Esse mundo não é mais o que é para Kepler, que identifica no Sol uma imagem e 

quase uma encarnação do Pai, na abóboda celeste, a do Filho e, no intervalo, a do Espírito 

Santo. 
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Koyré (1982, p. 269) afirma que 

 

[...] a atitude de Galileu em relação a Kepler, é bem provável que seja a simbologia 
de Kepler e seu uso de raciocínios cosmoteológicos suscitassem o alegorismo de 
Torquato Tasso. E o animismo de Kepler, sua atribuição ao Sol de uma alma motora 
em virtude da qual ele gira em torno de si mesmo e emite, como um turbilhão muito 
rápido, uma força magnética ou quase magnética que sustenta os planetas e os 
arrasta ao seu redor, devia agir no mesmo sentido. Para Galileu, tratava-se de um 
retorno às concepções mágicas, da mesma forma que o repetido recurso de Kepler à 
noção de atração que nenhum adepto de Galileu poderá aceitar. 

 

Galileu não percebeu a diferença entre o conteúdo fundamental matemático e a subjacente 

estrutura física da doutrina de Kepler. No entanto, não vamos exagerar em condenar Galileu. 

Koyré (1982) pontua que conteúdo e forma estão solidários e, para o próprio Kepler, a 

aceitação das trajetórias elípticas estava ligada a uma concepção dinâmica que, por sua vez, se 

apoiava num animismo astral ou, pelo menos, solar. Esse animismo estava em discordância 

com os pressupostos de Galileu, que era mecanicista e não aceitava alegorias e distorções, 

tanto na literatura como na pintura. 

Panofsky (1954, p. 29) afirma que 

 

[...] este é um dos mais surpreendentes paradoxos da história: onde o empirismo 
progressista de Galileu impediu de distinguir entre a forma ideal [do círculo] e a 
ação mecânica e, por isso, contribuiu para manter sua teoria do movimento sob a 
égide da circularidade. O idealismo “conservador” de Kepler lhe permitiu fazer essa 
distinção e, assim, contribuir para libertar sua teoria do movimento da obsessão da 
circularidade. 

 

Essa observação de Panofsky (1954) não parece acertada quando disserta sobre o “empirismo 

progressista de Galileu”. Em parágrafos anteriores, discutimos se Galileu era empirista ou um 

racionalista platônico, que entendia ser o livro da natureza lido numa linguagem matemática 

de círculos, triângulos e outras figuras. Também discutimos se o método de Galileu estava 

submetido a um princípio filosófico e concluímos que, em suas investigações, ele empregava 

o experimentum, cobrava respostas da natureza e a matematizava no momento necessário. É 

evidente que, em Galileu, sobressaem, com papel fundamental, as suas concepções 

epistemológicas e metodológicas, mas também há uma ausência de um esforço sistemático de 

reflexão filosófica. O chamado empirismo progressista de Galileu é resultado de uma 

interdependência entre ciência e epistemologia, pois Galileu é um filósofo na exata medida 

em que todo cientista inovador é também um epistemólogo ou metodólogo. É possível que, 
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por conta de ser um inovador, Galileu tenha pecado em não mudar a história da trajetória das 

órbitas dos planetas, pois a elipse, para ele, era uma figura “atrasada”, “mágica”, distorcida e 

alegórica, talvez uma figura “anamorfoseada”.  Como nos argumenta Panofsky (1954, p. 31): 

 

[...] talvez precisamente pelo fato de Kepler haver partido de uma cosmologia 
essencialmente mística, mas de ter tido a capacidade de reduzi-la a asserções 
quantitativas é que ele pode se tornar um astrônomo tão “moderno” quanto Galileu o 
foi como físico. Livre de qualquer misticismo, mas sujeito às prevenções do purista 
e do adepto do Classicismo, Galileu, o pai da mecânica moderna, foi, no campo da 
astronomia, mais um explorador do que um demiurgo. 

 

Não parece lógico partir de uma cosmologia extremamente mística e que esse 

procedimento resulte numa capacidade de fazer asserções quantitativas corretas. O fato é que, 

mesmo com todo o misticismo, Kepler tinha os dados necessários para, depois de 70 

tentativas de enquadrar os registros de Brahe no círculo, usar outras curvas e perceber que a 

elipse se adequava bem às observações. Esse não é um método racional, é um método de 

tentativas e erros. Esse modo de tratar a natureza é, para Galileu, semelhante ao Maneirismo, 

é semelhante à forma como Tasso construía os versos de Gerusalemme liberata (1581), ou 

seja, por meio colagens, como uma intarsia. Portanto, não havia chance nenhuma de Galileu 

citar os trabalhos de Kepler, já que eles lhe lembravam uma pintura ou uma obra literária 

maneirista. O purismo classicista de Galileu estava inextricavelmente conjugado 

biunivocamente com a sua obra científica e o método por ele aplicado aos fatos.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Galileu, desde criança, persegue os seus objetivos com a única determinação de 

aprender como o mundo funciona. Um exemplo é o relatado por Viviani, quando da 

construção de miniaturas de casas, prédios e máquinas. Galileu não perde, em sua trajetória de 

vida, esse objetivo, pelo contrário, vai acumulando conhecimentos e agregando outros que 

possam auxiliá-lo em suas investigações tanto para aplicação na Física, na Astronomia e 

mesmo na construção de máquinas no arsenal de Veneza.  

Vincenzo Galilei deu ao filho uma formação de sua época, já que foi nascido em 

1564, um ano depois da criação da Accademia del Disegno, fundada por Giorgio Vasari, e que 

era subvencionada pelos Medici. Não se pode negar que Galileu era um homem dos modos, 

dos conhecimentos e da religião do Renascimento, afinal, tinha aprendido, em sua formação, 

as disciplinas do Trivium e do Qradrivium, e tomou gosto pela Gramática, Retórica e Lógica, 

e também pela Música, Aritmética, Geometria e Astronomia. O conhecimento da música, 

Galileu aprendeu com o pai e com o qual contribuiu em suas experiências sobre comprimento 

de cordas e suas tensões.  

A poesia e a arte, para Galileu, nunca deverão se submeter aos interesses da moral 

ou da ciência. A poesia e a arte constituem, na verdade, para Galileu, um universo fantástico 

que obedece a uma lei arquitetônica clara e unitária, assim como a construção: pode-se 

admitir a ousadia elegante de variações em que o Classicismo integra e sintetiza os elementos 

antitéticos, mas de maneira a fazer da arte um mundo em si mesmo hedonisticamente 

realizado e a libertar, por isso, de toda a tradição retórica, como na investigação da verdade. 

Para Galileu, o saber é investigação, e investigação que, quanto mais se fixa teoricamente, 

tanto mais determina objetivos e métodos e tanto mais descobre o seu concreto valor prático. 

Esse não se encontra no seu conteúdo ideal, retoricamente sugestivo, mas no seu realismo 

teórico e na eficácia humana da verdade, na medida em que se traduz na franca liberdade da 

consciência pessoal e no progresso técnico da vida cívica.  

Nessa direção, Galileu encontra, desde o início da sua vida em Florença, o próprio 

caminho. E a natureza da sua orientação teórica, liberta de qualquer pedantismo, ativa e 

fecunda, permite-lhe acompanhá-la de uma cultura não doutrinária, mas viva, assente no gosto 

de um estilo espiritual, cuja concretização humana é bem diferente da dos eruditos do seu 
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tempo e o põe em contato com as correntes mais puras da espiritualidade dessa época. O culto 

dos poetas, o apuro na arte do desenho e da pintura, que fará dele um bom conselheiro dos 

artistas, a destreza e a sensibilidade musical, o conhecimento dos autores clássicos e 

modernos, fundem-se com uma curiosidade sincera por todos os problemas e interesses da sua 

época, com tal frescura que o convertem, no dizer dos amigos, em um dos conversadores mais 

agradáveis e sugestivos, pois que a sua cultura será sempre expansiva, feita para viver entre os 

homens e desenvolver-se na sua investigação e na sua controvérsia. A humanidade da nova 

ciência de Galileu está não só na sua capacidade de realização técnica da vida cívica, mas 

também de resumir em si e garantir, para o futuro, o espírito de uma nova cultura livre. Nessa 

esteira, está a obra do Il Saggiatore (1623), que sofre uma perseguição infernal dos jesuítas e 

também de outras ordens. Isso porque essa obra tem um espírito pedagógico que levanta o 

Collegio Romano e a igreja contra Galileu, inclusive colocando-a no Index da Inquisição 

Romana. 

Galileu, como outros pensadores do Renascimento, era, com certeza, racionalista, 

humanista e seguidor da Antiga Cultura Greco-romana, e, portanto, tinha fortes influências, 

principalmente, dos pensadores gregos antigos, sobretudo Pitágoras, Platão, Euclides e 

Arquimedes. Isso não surpreende, pois, afinal, Galileu estava muito mais enquadrado no Alto 

Renascimento do que no Renascimento de sua época, e é por essa razão que enaltece Ariosto 

e denigre Tasso. 

A base de sua formação espiritual atinge o espírito daquele Humanismo 

característico do Cinquecento, em cuja consciência histórica desperta os antigos surgem, não 

como modelos de humanidade ideal e harmônica, mas sim como mestres de uma atividade 

livre e progressiva, segundo os princípios da natureza humana, no direito como na moral, na 

arte como no saber.  

O senso estético renascentista de Galileu, aliado ao racionalismo pitagórico, 

contribuem para não dar chance de levar em conta as órbitas de Kepler. O seu parceiro de luta 

e que também era membro da Accademia dei Lincei falava de música para os planetas, mas 

não estava ligado a uma concepção estética do tipo classicista, enquanto Galileu mantinha 

uma coerência estética renascentista típica do Alto Renascimento. Embora Kepler tenha 

descoberto a trajetória elíptica das órbitas planetárias, continuava acreditando nos círculos, 

como assinalado acima, pois a sua Teoria Geral do Sistema Solar era a de que os planetas 

estavam submetidos, em suas trajetórias, a esferas celestes inscritas ou circunscritas aos cinco 

sólidos regulares. O trabalho estava cheio de digressões, algumas brilhantemente incisivas, 
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outras relativamente especulativas. Entre essas últimas deve-se incluir uma reflexão sobre os 

estilos de construção que hipotéticos habitantes da Lua poderiam empregar. A sua grande 

obra, Harmonie Mundi (1619), como mostramos acima, era cheia de especulações místicas e 

continha a terceira lei das órbitas. Kepler, porém, não encarava essa lei como uma chave 

fundamental para entender a mecânica do movimento dos planetas. Newton é que, mais de 50 

anos depois, foi o primeiro a fazê-lo. Kepler, no entanto, acreditava ter achado, aqui, uma 

prova de seu misticismo planetário, a harmonia divina que deve permear o mundo. 

É evidente que Galileu e Kepler estão em atitudes estéticas e pensamentos 

científicos completamente diferentes. Galileu defende o heliocentrismo em bases 

astronômicas e matemáticas, mas sem animismos e elipses. Já Kepler faz uso também de 

argumentos metafísicos, místicos e astrológicos. 

Galileu, com certeza, entendeu que a elipse proposta por Kepler fosse, além de um 

círculo distorcido, uma alegoria para que pudesse comprovar os seus cálculos com os dados 

de Tycho Brahe. Afinal, Kepler, ainda que defendesse o Sistema de Copérnico, tinha uma 

proposta de esferas inscritas e circunscritas para as órbitas dos planetas. É possível que 

também o estilo bombástico de Kepler, cheio de digressões e afirmações curiosas, o tenha 

assustado. Uma prova desse estilo de Kepler pode ser vista em sua própria confissão, em uma 

carta a Mästlin, seu antigo professor: “Eu não falo como escrevo, não escrevo como penso, 

não penso como deveria pensar, e assim tudo segue na mais profunda escuridão” (1604 apud 

ONGARO, 2010, p. 6). O Sidereus Nuncius (1610), de Galileu, é tão diferente dos escritos de 

Kepler quanto se possa imaginar; uma elucidação concisa, cristalina, na verdade, o primórdio 

do estilo científico moderno. Galileu, em muitos aspectos, foi um racionalista moderno, 

embora não abrisse mão do experimentum.  

A estética de Galileu era desantropomorfizada, não admitia animismos como os 

que estão presentes nas obras de Kepler. Portanto, consideramos que a questio vexata citada 

por Panofsky (1954) e Koyré (1955) não se limita ao fato de que a elipse seja um círculo 

distorcido e que, portanto, Galileu descarta a teoria de Kepler por ser considerada por ele uma 

astronomia maneirista. 

Essas duas premissas estão completamente de acordo com a estética quinhentista 

reivindicada por Galileu, que fica clara quando o cientista literato critica Tasso em favor de 

Ariosto e condena os truques dos pintores maneiristas. 
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Finalmente, afirmamos que Galileu tinha uma linha de raciocínio dentro do 

conjunto que se constituía em um sistema de pensamento, sem expressá-lo abertamente; 

porém, qualquer que fosse o assunto que estivesse tratando, seria analisado com o seu 

arcabouço de fundamentos que tinha construído ao longo de sua formação e vida. E é assim 

que, ao discutir sobre artes, como no paragone entre pintura versus escultura, ou sobre poesia, 

Galileu usa seu conhecimento e sua preferência intelectual por um estilo que seja ligado ao 

Classicismo de linhas simples, precisas, harmônicas e proporcionais, típico do Alto 

Renascimento, e reprova o Maneirismo distorcido, alegórico e enganador. 
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ANEXO A – TEXTOS 

 

A1 Prefácio de Pietro Pasqualoni para as Considerazione al Tasso, página IV 
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Fonte: Pasqualoni, Considerazioni al Tasso, 1793 
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A2 Carta de Lodovico Cigoli para Galileu, em Florença 

 

Fonte: Galilei, 1890-1909, O Codex Cigoli-Galileo 
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A3 Carta de Lodovico Cigoli para Galileu, em Florença 

 

Fonte: Galilei, 1890-1909, O Codex Cigoli-Galileo 
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A4 Carta de Galileu para Lodovico Cigoli, em Roma 
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Fonte: Galilei, 1890-1909, O Codex Cigoli-Galileo 
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A5 Carta de Lodovico Cigoli para Galileu, em Florença 

 

Fonte: Galilei, 1890-1909, O Codex Cigoli-Galileo 
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A6 Carta de Lodovico Cigoli para Galileu, em Florença 

 

Fonte: Galilei, 1890-1909, O Codex Cigoli-Galileo 
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A7 Carta de Lodovico Cigoli para Galileu, em Florença 
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Fonte: Galilei, 1890-1909, O Codex Cigoli-Galileo 
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ANEXO B – FIGURAS 
 
B1 Madona de Foligno, de Rafael Sanzio 
 
 

 
Fonte: Divulgação 
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B2 Imaculada Conceição, de Vasari 
 
 

 
  Fonte: Divulgação 
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B3 Assunção da Virgem, de Cigoli 
 
 

 
 Fonte: Divulgação 
  



128 
 

B4 Detalhe da Lua craterada como desenhada por Galileu 
 
 

 
 Fonte: Divulgação 
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B5 Primeira e segunda leis de Kepler 
 
 

 
 Fonte: Divulgação 
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