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RESUMO 

 

FERREIRA, C. T. T. Linguagem da natureza, linguagem do homem: a matematização do 

movimento de Galileu em contexto. 2022. 153 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) -  

Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.  

 

Nesta dissertação exploramos o processo de aceitação do uso da matemática na física como 

algo inerente a esta. Iniciamos com uma análise historiográfica da obra de historiadores do 

século 20 que descreveram a Revolução Científica como um processo de quebra com a 

filosofia natural aristotélica, supostamente qualitativa, e de desenvolvimento de uma ciência 

quantitativa. Esses historiadores situaram a matematização do movimento realizada por 

Galileu Galilei no século 17 como central nesse processo, sendo que alguns enfatizaram a 

importância do pensamento platônico para validar uma visão matemática de mundo. 

Analisamos então o desenvolvimento das abordagens de Galileu do movimento de queda livre 

e do movimento de projéteis, comparando-as com trabalhos de autores anteriores, como 

Niccolò Fontana Tartaglia e Domingo de Soto, explorando também as perspectivas de 

Aristóteles e Platão sobre a possibilidade de uma descrição matemática dos fenômenos 

naturais. Concluímos problematizando a suposta centralidade de Galileu no processo de 

naturalização do uso da matemática nos fenômenos naturais, comparando sua obra com 

abordagens anteriores e ilustrando como, ao menos até o século 19, ainda havia resistência ao 

uso da matemática na descrição de fenômenos naturais. 

Palavras-chave: Matematização da física. Galileu Galilei. Revolução Científica. 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, C.T.T. Language of nature, language of man: Galileo’s mathematization of 

motion in context. 2022. 153 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Instituto de Física de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022.  

 

In this dissertation, we explore the process of acceptance of the use of mathematics in physics 

as something inherent to it. We begin with a historiographical analysis of the works of 

historians from the 20
th

 century who described the episode of the Scientific Revolution as a 

process of rupture with the Aristotelian natural philosophy, supposedly quantitative; and of 

the development of a quantitative science. Such historians place Galileo’s mathematization of 

motion as pivotal in this process, and some of them emphasize the importance of his Platonic 

thought to validate a mathematical perspective of the world. Then we analyze Galileo’s 

approach to the movements of free fall and projectiles, comparing them with the works of 

previous authors, such as Niccolò Fontana Tartaglia and Domingo de Soto, also exploring 

Aristotle’s and Plato’s perspectives on the possibility of a mathematical description of natural 

phenomena. We conclude by problematizing the supposed centrality of Galileo on the process 

of naturalization of the application of mathematics to natural phenomena, comparing his work 

with previous ones, and illustrating how, at least up until the 19
th

 century, there still was 

resistance towards the use of mathematics to describe mathematical phenomena. 

Keywords: Mathematization of physics. Galileo Galilei. Scientific Revolution.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A matemática é um ingrediente praticamente onipresente na física contemporânea, 

pois é um elemento estruturante das teorias atuais da física como a mecânica quântica e a 

relatividade geral e também para articular as condições experimentais nas quais essas teorias 

podem ser corroboradas ou criticadas.  

Apesar da relação entre matemática e física ser profundamente naturalizada, tanto na 

pesquisa científica quanto no contexto educacional, existe até hoje questionamentos de ordem 

epistemológica sobre essa relação e sobre os motivos de seu sucesso. O artigo de 1960 A 

Estranha Efetividade da Matemática nas Ciências Naturais do físico húngaro Eugene Paul 

Wigner (1902-1995), laureado com o prêmio Nobel em 1963, é uma das mais famosas 

expressões dessa questão na atualidade. Nesse artigo Wigner contempla o fato de que uma 

formulação matemática de um certo fenômeno muitas vezes é aplicável muito além de seu 

contexto inicial, e em conexão com fenômenos previamente vistos como distintos, como é 

exemplificado pela aplicação da lei da queda dos corpos à órbita dos planetas. Após investigar 

a questão, ele diz que a ligação entre a matemática e a física é misteriosa, concluindo que: 

O milagre da adequação da linguagem matemática na formulação de leis da física é 

um maravilhoso presente que não entendemos nem merecemos. Nós deveríamos ser 

gratos por ele, e esperar que continue válido em pesquisas futuras e que se estenda, 

para o melhor e para o pior, para nosso prazer e perplexidade, para amplos ramos do 

aprendizado. (1, p.8) 

O sucesso da aplicação da matemática à ciência é atualmente objeto de debate, e nem 

todos concordam com a conclusão de Wigner. O físico sueco-americano Max Tegmark (1967 

- ), por exemplo, argumenta que nosso universo possui uma natureza matemática (2), hipótese 

que ele considera ao menos tão antiga quanto Pitágoras (570 – 495). Assim a efetividade da 

matemática não seria misteriosa, pois ela seria apenas um produto de nossa descoberta de 

estruturas da realidade. Já o historiador da matemática inglês Ivor Grattan-Guinness (1941 – 

2014) considera que o sucesso da matemática pode ser explicado por fatores que, segundo ele, 

são ignorados por Wigner, como o fato de que muitos constructos matemáticos foram 

formulados com inspiração em interpretações de teorias científicas. (3)
1
 Esses são alguns dos 

desdobramentos contemporâneos da questão, mas o debate sobre a possibilidade ou validade 

de se utilizar matemática para explicar ou ao menos descrever fenômenos naturais existe ao 

menos desde Platão e Aristóteles.  

                                                           
1  O trabalho de Wigner recebeu ainda respostas de pesquisadores de outras diversas áreas, como o biólogo 

molecular Arthur Lesk (4) e a economista Vera Velupillai. (5) 
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Nosso objetivo nesta dissertação é explorar a relação entre matemática e física pela via 

histórica, buscando compreender como essa relação foi naturalizada. Focamos nossa análise 

em Galileu, personagem frequentemente considerado como precursor da matematização como 

veremos no capítulo 2, buscando compreender o quão adequada é essa visão frente a 

abordagens matemáticas da natureza anteriores a Galileu e à permanência de resistência 

contra perspectivas matemática da natureza posteriores a ele. 

Dado que a matemática é aplicada a situações físicas ao menos desde a Grécia antiga, 

nosso período histórico de interesse é amplo. Portanto podemos considerar o tipo de história 

produzida nessa dissertação como sendo horizontal, na categorização realizada por Kragh. (6, 

p.80-82). Em contraste com a história vertical, que estuda um tópico amplo em um período 

histórico estreito e tende a ser mais interdisciplinar (compreendendo a disciplina científica 

estudada como um elemento entrelaçado com a vida cultural e social do período), a história 

horizontal seleciona um tópico de interesse mais restrito e o investiga em um longo período 

histórico. Como é inviável realizar uma abordagem interdisciplinar de um período tão amplo 

nos limitamos a uma abordagem histórica, predominantemente de natureza conceitual, onde o 

desenvolvimento de uma dada disciplina científica ou filosófica é compreendida partindo de 

documentos (livros, artigos, cartas…) que falam sobre os conceitos da disciplina, ou sobre os 

meios de averiguá-los (como experimentos), em contraste com perspectivas sociológicas que 

levam em conta pressões externas, como conjunturas econômicas, culturais e sociais. A 

escolha da abordagem não se dá por considerá-la superior ou mais adequada que a outra, mas 

sim pela experiência e treinamento prévio do pesquisador.  

Dada a amplitude temporal de nosso tema de interesse precisamos estabelecer um 

ponto inicial e final no tempo, e também quais serão os tópicos de interesse analisados nesse 

período. Essas questões constituem o objetivo do segundo capítulo, onde analisamos a obra de 

historiadores importantes que estabelecem a narrativa da Revolução Científica. Um dos 

elementos centrais dessas obras é o que chamamos de Tese da Matematização, que consiste 

em considerar a abordagem matemática como o fator de ruptura entre filosofia aristotélica 

antiga e a ciência moderna, que justificaria o uso do termo Revolução Científica. Nos 

utilizamos dessas obras, e de perspectivas críticas a elas, para estabelecer o escopo e os temas 

a serem abordados. Estabelecemos os filósofos gregos Aristóteles e Platão como ponto inicial 

de nosso estudo, pois ambos apresentam perspectivas sobre a possibilidade de uma 

abordagem matemática da natureza que são discutidas, apropriadas e criticadas por muitos 

séculos. Colocamos Galileu como ponto final, uma vez que ele recebe papel de destaque no 

levantamento historiográfico realizado, sendo que fazemos um pequeno epílogo no capítulo 
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cinco com o objetivo de deixar claro que, apesar de Galileu ser o último autor analisado, a 

discussão sobre a matematização não é concluída com ele. Além disso, por Galileu (e mais 

especificamente sua abordagem matemática do movimento) receber grande atenção pelos 

historiadores analisados, ele é o fio condutor de nossa dissertação. Os autores e temas que 

discutimos foram selecionados por serem importantes influências filosóficas de Galileu e de 

seu contexto, ou por serem relevantes em relação à sua matematização do movimento, por 

terem desenvolvido importantes subsídios matemáticos ou por terem realizado abordagens 

matemáticas anteriores dos mesmos fenômenos. 

No terceiro capítulo exploramos a abordagem matemática dos estudos dosfenômenos 

do movimento e das perspectivas filosóficas que as interpretam e guiam anteriores ou 

imediatamente próximas a Galileu. Após uma breve exposição das aplicações da matemáticas 

desenvolvidas na Grécia antiga, exploramos as visões de Aristóteles e Platão sobre a 

possibilidade de um entendimento matemático dos fenômenos naturais e como essas 

abordagens podem ser interpretadas. Passamos então ao grupo de pensadores medievais 

conhecidos como Calculadores de Oxford responsáveis pelo desenvolvimento do teorema do 

valor médio, essencial para a abordagem da queda livre no Duas Novas Ciências de Galileu. 

Por último analisamos alguns tratamentos matemáticas do movimento presentes no trabalho 

dos autores renascentistas Guidobaldo del Monte (1545 - 1607), Niccolò Tartaglia (1500 - 

1557) e Domingo de Soto (1494 – 1560). Com isso pretendemos mostrar que o que Galileu 

fez em relação estudo do movimento não foi radicalmente novo, mas haviam precedentes. 

No quarto capítulo exploramos a matematização dos estudos da natureza efetivada por 

Galileu. Apresentamos argumentos favoráveis à presença de fortes influências aristotélicas e 

platônicas sobre seu pensamento que poderiam possivelmente fundamentar a abordagem 

matemática da natureza, e também a possibilidade de compreendê-lo de forma independente 

dessas influências. Avaliamos ainda como Galileu se utiliza de uma ontologia matemática (a 

afirmação que a realidade é composta de entes matemáticos) para articular uma tentativa de 

refutação do argumento da extrusão (argumento que tenta inviabilizar a possibilidade de um 

modelo Heliocêntrico dizendo que a rotação da Terra arremessaria os corpos em sua 

superfície), e a abordagem matemática de Galileu do movimento (queda livre e movimento de 

projéteis) em várias obras. 

No quinto capítulo analisamos trabalhos que realizam estudos matemáticos em 

mecânica após Galileu, observando como sua abordagem matemática recebeu críticas como 

as formuladas por René Descartes (1596 – 1650) e Marin Mersenne (1588 - 1648) e também 

como o uso da matemática na ciência ainda era objeto de resistência e críticas, como as 
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realizadas por Robert Boyle (1627 – 1691). Em geral, nesse capítulo mostramos como a obra 

de Galileu, apesar de importante, não foi definitiva na naturalização do uso da matemática nas 

ciências naturais. 

Concluímos o texto avaliando a matematização realizada por Galileu no amplo 

contexto desenvolvido ao longo da dissertação, avaliando em que medida ele dependeu ou se 

destacou de desenvolvimentos anteriores, e em que medida o estabelecimento e naturalização 

da matematização da natureza dependeu de desenvolvimentos posteriores. 
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2 PANORAMAS HISTORIOGRÁFICOS
2
 

 

Um dos episódios mais conhecidos na história da ciência é a chamada Revolução 

Científica, sobre a qual historiadores e filósofos possuem visões distintas associadas a 

diferentes visões historiográficas. No século 18 filósofos naturais como Fontenelle, Lavoisier, 

Clairaut, D’Alambert e Diderot já utilizavam o termo “revolucionário” para se referir a 

trabalhos científicos, mesmo que esporadicamente. (8-9, p.4) Entretanto, é no século 20 que a 

ideia de revolução científica é integrada em narrativas históricas. Os trabalhos de Eduard Jan 

Dijksterhuis (1892 - 1965) e Edwin Arthur Burtt (1892 - 1989), ambos publicados em 1924, 

incorporaram a ideia de uma transição descontínua no desenvolvimento científico. Entretanto, 

o termo “revolução científica” seria cunhado apenas em 1935 por Alexandre Koyré (1892 – 

1964) em três ensaios, posteriormente reunidos em seu livro Estudos Galileanos. 

Historiadores da ciência divergem em seu entendimento da duração, definição, e até mesmo 

sobre caráter revolucionário da suposta Revolução Científica3. Por exemplo, Butterfield (10, 

p.7-8) a considera como um evento fundacional da ciência, e um ponto de rompimento na 

história humana. Enquanto Kuhn (11, p. 4,156) e Feyerabend (12, p. 165-166) adicionam a 

noção de incomensurabilidade à narrativa. 

A ideia de que a ciência moderna emerge de uma ruptura com a tradição de filosofia 

natural aristotélica é um fator recorrente na maioria das narrativas da Revolução Científica. 

Um dos principais ingredientes dessa narrativa é a “tese da matematização”, também referida 

como “matematização da natureza”, termo atribuído a Koyré (13, p.143-148). Essa tese 

afirma que 

Nenhum outro episódio da ciência ocidental foi tão consequente quanto a ascensão 

da abordagem matemática ao mundo natural, tanto em termos de seu impacto no 

desenvolvimento científico durante a Revolução Científica mas também em relação 

aos debates que gerou entre acadêmicos que tenham se esforçado para compreender 

a história e natureza da ciência (14, p.1). 

Galileu Galileu (1564 – 1642) é frequentemente retratado como um precursor do uso 

da matemática na explicação de fenômenos naturais, quebrando com uma longa tradição 

aristotélica, que supostamente rejeitava tal abordagem. Entretanto, alguns autores 

contemporâneos problematizam essa visão demasiadamente disruptiva partindo de bases 

epistemológicas e sociológicas. Por exemplo, eles consideram que o impulso para a 

                                                           
2  O conteúdo deste capítulo foi originalmente publicado em Ferreira & Silva (7), com exceção de algumas 

adaptações. 

3  Alguns historiadores continuístas, como Duhem, Randall, Crombie e Peter Dear, pontuam a dependência dos 

“pensadores revolucionários” em relações a antigos trabalhos e tradições. (8) 
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matematização teria origem na expansão das matemáticas mistas aristotélicas e não no 

trabalho de Galileu e de seus contemporâneos. (15, p.48-65; 16, p.383) Além disso, o trabalho 

de Galileu não pode ser visto como definitivo no estabelecimento de um consenso sobre a 

abordagem matemática aos fenômenos naturais, pois havia considerável resistência a essa 

abordagem ao menos até a publicação dos Principia de Newton. (16) 

Apesar de adquirir diferentes significados, papéis e ênfases, a tese da matematização 

aparece nos trabalhos de historiadores importantes, como Koyré, Dijksterhuis e Burtt, 

discutidos aqui devido a seu status como precursores da abordagem contextual da história da 

ciência (17, p. 88, 206,148), e por tomarem a matemática como critério de diferenciação entre 

a nova ciência e a antiga filosofia escolástica4. Nós discutimos a tese da matematização 

enquanto categoria historiográfica para analisar os estudos da natureza no período da 

Revolução Científica. É importante enfatizar que as questões discutidas aqui são contingentes 

aos estudos sobre mecânica desenvolvidos no século 17, e seriam diferentes se nosso objeto 

de análise fosse, por exemplo, a história da matematização dos fenômenos elétricos nos 

séculos 18 e 19. 

Nós começamos analisando o pensamento de Husserl devido a sua importância para a 

tese da matematização, de sua influência sobre Koyré e sua centralidade na emergência da 

narrativa da matematização da natureza. (20, p.319) A seguir exploramos os trabalhos de 

Koyré, Dijksterhuis e Burtt, que consideram a matematização da natureza como o aspecto 

central da Revolução Científica, encerrando o capítulo com perspectivas críticas às posições 

apresentadas pelos historiadores da tese da matematização.      

 

2.1 EDMUND HUSSERL: A IDEALIZAÇÃO DA NATUREZA 

Edmund Husserl (1859 – 1938) é um dos autores responsáveis pela elaboração da 

narrativa do nascimento da ciência como sendo uma ruptura com a visão qualitativa adotada 

pelos filósofos escolásticos. Husserl, em seu livro A Crise da Ciência Europeia e a 

Fenomenologia Transcendental (1936), busca compreender o que era considerado por ele 

como uma crise nas fundações da ciência no início do século 20 (21, p.xvi), ligada a uma crise 

mais ampla da civilização e filosofia europeias. Tal crise seria caracterizada pela demanda de 

que a ciência deveria ser baseada em fundações rigorosamente objetivas, o que reduziria o 

                                                           
4  Isso não significa que eles tenham sido os primeiros a reconhecer a matematização da natureza como uma 

importante característica da nova ciência. Durante os séculos 18 e 19, filósofos e historiadores já discutiam a 

relação entre a matemática e a ciência, como Mach (18) e pensadores da escola neo-kantiana de Marburgo 

(19) que influenciaram tanto Koyré como Husserl. 
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escopo de questões de pesquisa legítimas (22, p.5-7). A prosperidade material produzida pelas 

ditas ciências positivas teriam impelido os humanos a negligenciar questões de valores, como 

o sentido da vida que, segundo Husserl, são fundamentais para uma humanidade genuína: 

“Ciências atentas apenas aos fatos produzem pessoas atentas meramente aos fatos” (22, p.6). 

Husserl parte de uma análise “histórico-teleológica” que busca no passado as raízes 

que levariam à crise (22, p.3). Tomando Galileu como exemplo, ele reconstrói filosoficamente 

o processo de matematização da natureza cujo ponto central seria o processo de idealização5, 

visto por Husserl como um marco da ciência moderna por representar a ruptura com o antigo 

modo de fundamentar o conhecimento sobre a natureza no acúmulo de observações diretas 

(22, p.23). De acordo com Garrison (23, p.330-331), a idealização de Husserl ocorre em duas 

etapas: idealização1 e idealização2. A primeira é um movimento ascendente do mundo 

material das sensações para o mundo das abstrações, sendo responsável pela conceitualização 

dos objetos geométricos abstratos. No mundo das percepções, nós temos acesso a objetos 

proto-geométricos com formatos irregulares, que percebemos de forma difusa devido à 

imperfeição de nossos sentidos. Com sucessivas medidas, nós somos capazes de aliviar esses 

defeitos, chegando a objetos mais regulares. Objetos aproximados são suficientes para 

propósitos práticos, como agrimensura e arquitetura. Entretanto, para propósitos analíticos, é 

necessário construir objetos geométricos perfeitos extrapolando-se a série original de 

medidas, chegando a objetos ideais. O processo de idealização2 segue o caminho inverso. 

Enquanto o primeiro parte do mundo das percepções para construir objetos ideais, o segundo, 

que assume o primeiro, usa objetos abstratos como “guias” para investigar o mundo das 

percepções, e substituir nossos julgamentos difusos dos objetos por julgamentos mais 

precisos6.  

Husserl considera Galileu como um pensador platônico-pitagórico7 (26, p. 70-74; 27, 

p. 30), e o critica por supostamente crer que a geometria poderia ser aplicada à natureza sem 

mais considerações. Para o filósofo alemão, Galileu falhou em refletir sobre “como a livre 

variação imaginativa deste mundo e de seus formatos resultam apenas em possíveis formas 

empiricamente intuitivas, e não em formas exatas [...]” (22, p.49). Para Husserl, até mesmo 

quando dirigimos nossa atenção ao formato dos objetos, nós não experienciamos um corpo 

                                                           
5 Para mais sobre o processo de idealização em Husserl, ver Garrison (23, p.333-335). 

6 Esse procedimento engloba apenas aspectos matematicamente descritíveis, como formato e posição, excluindo 

aspectos subjetivos como cor e cheiro. Para Soffer (24, p.68), a distinção entre qualidades primárias e 

secundárias é a pedra angular da ontologia da nova ciência na reconstrução de Husserl. 

7 Husserl não é o primeiro a caracterizar Galileu como platônico. Essa tese é advogada ao menos desde 1882 por 

Paul Nartop em Galileo as Philosopher. Para uma história da tese, ver Matteoli. (25) 
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geométrico ideal, mas sim um corpo que contém o “efetivo conteúdo da experiência”. Mesmo 

se transformarmos as formas sensíveis pela imaginação, nós sempre obteremos outras formas 

sensíveis que podem ser pensadas apenas em termos de gradações de retidão, planicidade, 

circularidade, mas não em termos absolutos de formas geométricas perfeitas8 (22, p.25). Em 

resumo, Husserl critica Galileu por realizar uma “substituição sorrateira do mundo 

matematicamente estruturado de idealidades pelo mundo real único, aquele que nós realmente 

presenciamos através da percepção, que é sempre experienciado e experienciável” (22, p.48-

49).  

O objetivo de Husserl não é fazer uma interpretação histórica, mas sim uma 

reconstrução que sirva à reflexão filosófica que vise a compreensão do significado da 

matematização no contexto da “nova ciência”. Ele pretende estabelecer a “inevitável 

necessidade de uma reorientação filosófica em direção à fenomenologia transcendental” (22, 

p.3). Ele foca sua análise em Galileo pois, em seu entendimento, é na física galileana que a 

matematização das entidades naturais é completamente desenvolvida pela primeira vez9. 

Entretanto, Husserl pontua que seria necessária uma análise histórica mais cuidadosa para 

verificar as dependências de Galileu em relação a seus predecessores10 (22, p.57). Mesmo 

assim, a interpretação de Husserl traz para o primeiro plano um dos pontos-chave explorados 

nesta dissertação, que é a substituição implícita dos objetos do mundo por idealizações 

matemáticas. Como o próprio filósofo aponta, a substituição parece tão óbvia e trivial para a 

prática científica que acaba raramente sendo problematizada, contextualizada, ou justificada 

(22, p.24). Além disso, Edmund Husserl ocupa um lugar relevante no desenvolvimento da 

história da matematização da ciência devido à sua influência sobre historiadores 

proeminentes, como Alexandre Koyré. 

 

2.2 A TESE DA MATEMATIZAÇÃO 

2.2.1 ALEXANDRE KOYRÉ: DO COSMO FINITO AO UNIVERSO INFINITO 

 

                                                           
8  O posicionamento de Husserl neste tópico pode ser criticado apontando que Galileu considerava que as 

imperfeições de corpos e fenômenos reais não são um impedimento para a tese de que o mundo é 

essencialmente matemático, dado que entidades matemática podem ser igualmente complexas e imperfeitas 

(27, p. 39-41). 
9 
  Ver Durt (28) para discussão da genealogia da matematização da natureza em Husserl. 

10
 Gandt (26, p.72) aponta que Husserl atribui erroneamente a Galileu contribuições de Kepler, Descartes, 

Huygens, Boyle e Newton. 
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Alexandre Koyré se mudou para Göttingen, Alemanha, em 1908, cursando disciplinas 

com Hermann Minkowski (1864-1909), David Hilbert (1862-1943), e Edmund Husserl, 

inicialmente estudando problemas fundamentais de matemática. Sua concepção de 

matemática é baseada em um realismo matemático, de vertente platônica e cartesiana, sendo 

profundamente influenciado por Husserl.11 (26, p.97-104; 31, p.35) Esse tipo de realismo 

matemático exerceu influência significativa sobre sua leitura de Galileu e sobre sua 

historiografia (26, p.97-104) como, por exemplo, nas afirmações de que a ciência moderna 

exclui o estudo dos humanos de seu escopo, substituindo o mundo qualitativo de percepções 

sensoriais por um mundo objetivo e quantitativo, tese tipicamente husserliana. (26, p.99) A 

influência de Husserl pode ainda ser notada no fato de que Koyré defendia que a 

matematização da natureza não seria apenas um ponto fundamental no estabelecimento da 

ciência moderna; mas também uma atitude epistemológica distinta da filosofia aristotélica. 

Portanto, no contexto de nosso trabalho, nós questionamos qual o lugar da 

matematização da natureza, tão cara à Husserl, na historiografia de Koyré? Ela possui um 

lugar importante, mas não necessariamente o central, sendo subordinada a noções como a da 

inércia e ao conceito de movimento galileano, e inseridas na perspectiva mais geral da 

transição de um cosmos finito e ordenado para um universo infinito com espaço homogêneo12. 

Para Koyré a identificação do espaço real com o geométrico é crucial para o 

desenvolvimento do conceito de inércia. Na física aristotélica, o espaço não é homogêneo, 

possuindo pontos e regiões particulares (como o centro do universo e as regiões sublunares e 

supralunares), e o movimento é um fenômeno particular contido na categoria mais ampla da 

mudança (que inclui, por exemplo, o crescimento das árvores). Em contraste, Galileu (ainda 

de acordo com Koyré) considera movimento como a translação de um ponto em um espaço 

geométrico e homogêneo para outro. Além da posição do corpo, nada mais muda enquanto ele 

se move, o que implica que seu estado de movimento pode ser notado apenas se comparado 

com outros corpos. Como consequência, movimento é considerado como sendo 

ontologicamente idêntico ao repouso. Isso faz com que a noção aristotélica de pontos distintos 

no espaço seja supérflua, uma vez que o movimento deixa de ser um fenômeno transitório 

com um objetivo e se torna um estado (33, p.336-339). 

                                                           
11 

A influência de Husserl sobre Koyré é objeto de debate na literatura. Ver Schuhmann (29) para uma crítica 

dessa influência e exposição do relacionamento entre os dois; e Parker para uma defesa dessa influência. 

Parker (30, p. 246-247, 266-247) também afirma que a obra de Koyré deveria ser vista como uma 

contribuição ao fenomenalismo. 
12

 Para mais sobre este tópico ver Koyré (32), e Cohen. (17, p. 75) 
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Para o historiador franco-russo, experimentos mentais são parte do raciocínio 

matemático e testam a consistência das teorias. Ele enfatiza a subordinação dos experimentos 

a um raciocínio matemático a priori na física galileana. Leis naturais são estabelecidas 

previamente por dedução lógica e matemática. Na interpretação de Koyré, Galileo realizaria 

experimentos apenas quando seus resultados já tivesse sido estabelecidos matematicamente: 

Portanto necesse determina esse13. Boa física é feita a priori. Teoria precede fato. 

Experiência é inútil, pois antes de ser realizada nós já possuímos o conhecimento 

que estamos buscando. Leis fundamentais do movimento (e repouso), leis que 

determinam o comportamento espaço-temporal de corpos materiais, são leis de 

natureza matemática. Da mesma natureza daquelas que governam relações e leis das 

figuras e números. Nós as encontramos e descobrimos não na Natureza, mas em nós 

mesmos, em nossa mente, em nossa memória, assim como Platão nos ensinou muito 

tempo atrás. (32, p. 347) 

Na conhecida passagem sobre movimento relativo do Diálogo sobre os Dois Máximos 

Sistemas do Mundo, Galileu diz que ao soltar uma pedra do topo de um mastro de um barco 

em movimento, a rocha cairá em uma trajetória retilínea, atingindo a base do mastro. 

Simplício indaga Salviati se ele realizou experimentos para chegar a essa conclusão. Salviati 

responde que “sem experimentos estou certo de que o efeito ocorrerá como relato para você, 

pois deve ocorrer dessa forma.” (34, 145) 

Koyré menciona que no século 16, era lugar comum considerar que a principal questão 

que distinguia Aristóteles de Platão seria o papel atribuído à matemática no estudo da 

natureza (32, p.420-421). Koyré cita explicitamente a discussão presente nos diálogos 

galileanos sobre os estudos matemáticos da natureza no qual Salviati advoga uma posição 

platônica, e convence o aristotélico Simplício a mudar sua opinião. Koyré retrata a motivação 

de Galileu em seu inquérito sobre a queda livre dos corpos como contida na disputa entre 

Aristóteles e Platão. Ao argumentar que o movimento também é sujeito à representação 

matemática, Galileu descarta o posicionamento aristotélico de que a natureza não se adéqua à 

precisão matemática. (32) 

Em sua historiografia, Koyré atribui um papel central à matematização da ciência do 

século 17, com ênfase particular sobre o realismo matemático, argumentando em favor da 

prioridade da teoria sobre o experimento. Koyré também propõe uma “raiz” para o novo 

pensamento matemático, que seria o idealismo platônico, contrastando-o com o pensamento 

aristotélico dos escolásticos. Ao construir essa narrativa, Koyré usa as ideias de Husserl, 

enfatizando a mudança para um pensamento matemático a priori, e colocando Galileu no foco 

                                                           
13

 Respectivamente necessidade e existência em latim. 
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da narrativa. Entretanto, enquanto Husserl praticamente identifica a ascensão da ciência 

moderna com o trabalho de Galileu, Koyré adiciona nuances à história14.  

Entretanto, Koyré não é o único historiador a colocar a matemática no centro da 

Revolução Científica. Eduard Jan Dijksterhuis (1892-1965) e Edwin Arthur Burtt (1892-

1989) compartilham a tese da matematização com Koyré, mas com focos e interpretações 

distintas. 

 

2.2.2 EDUARD JAN DIJKSTERHUIS: MATEMÁTICA NA MECANIZAÇÃO DA 

VISÃO DE MUNDO E NO MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUTIVO 

 

Eduard Jan Dijksterhuis dedicou uma parte substancial de sua vida profissional ao 

ensino de matemática e ciências no ensino médio. Apenas tardiamente, em 1953, ele assume a 

cadeira recentemente criada de história da ciência na Universidade de Utrecht, Holanda. Em 

seus estudos como historiador, Dijksterhuis considerava, assim como Koyré, a matemática 

como central no desenvolvimento da ciência moderna. Entretanto a visão de ambos possuíam 

diferenças que ilustram as possíveis nuances da tese da matematização. Dijksterhuis sintetiza 

sua visão sobre o tópico no artigo Projetado para Compreender Quantidades (1955)15. Ele 

considera que a fecundidade da relação entre matemática e física deveria causar assombro 

uma vez que não é evidente que a matemática, uma livre criação da mente humana, está 

relacionada com a ciência, que lida com uma realidade indiferente à ação humana (36, p.115). 

De acordo com ele, se nós nos sentimos indiferentes a isso é porque nossa educação escolar 

tende a naturalizar essa relação. Para Dijksterhuis, a compreensão das relações entre 

matemática e física através da história é ligada ao entendimento da visão mecanicista de 

mundo16 e à construção do método hipotético-dedutivo. (36, p.118) No livro A Mecanização 

da Visão de Mundo17 (1961), o autor holandês adota uma perspectiva histórica para analisar a 

emergência do mecanicismo, os papéis que a matemática exerce na ciência moderna, e o que 

                                                           
14

 Koyré menciona, por exemplo, outros pensadores que tentaram resolver as objeções aristotélicas ao 

movimento da Terra. Ele aponta ainda que Galileu nunca assumiu uma posição definitiva em relação a 

infinitude do universo, restringindo-se a negar sua limitação por uma esfera física das estrelas fixas (35, 

p.88). Ver ainda Parker (30, p. 267,270) para distinções entre Koyré e Husserl. 
15

 Originalmente publicado em holandês com o título em latim Ad quanta intelligenda condita em referência à 

expressão de Kepler. Aqui utilizamos a tradução de H. F. Cohen para o inglês de 1990. 

16Ver Feldhay (37) para crítica do viés que o comprometimento com esse tema impõe à narrativa de 

Dijksterhuis. 

17 Originalmente publicado em holandês em 1950 com o título Mechanisering van het wereldbeeld. Aqui 

usamos a tradução em inglês de C. Dikshoorn de 1961. 



28 

  

diferencia as ciências matemáticas aplicadas antigas da mecânica matemática desenvolvida 

por autores como Galileu e Newton. 

Dijksterhuis considera a mecanização da visão de mundo como responsável pelas 

mudanças mais amplas e significativas na ciência e na sociedade, definida como aquela que 

diz que a explicação dos fenômenos deve ser realizada em termos newtonianos, que é distinta 

de “mecanização” entendida em analogia com máquinas. Uma mecânica matematizada não 

implica meramente no uso de expressões e palavras matemáticas, que poderiam ser 

substituídas por linguagem comum, mas sim no sentido ontológico no qual os conceitos e leis 

mecânicas são matemáticas. (38, p.499) Portanto a centralidade da matematização se encontra 

escondida pelo uso do termo mecanização no título do livro que, de acordo com Cohen (10, 

p.146) deveria se chamar A Matematização da Visão de Mundo.  

A narrativa de Dijksterhuis é organizada em torno do desenvolvimento e 

implementação do método hipotético-dedutivo, destacando a complementariedade e 

hierarquia entre matemática e experimentação considerando que experimentos são projetados 

após a formulação de hipóteses, deduções e previsões matemáticas. (38 ,p.70-71) Os papéis da 

matemática no método hipotético-dedutivo consistem na descrição de um conjunto de dados 

empíricos, na expressão de uma hipótese que explica os dados, e em ser uma ferramenta para 

deduzir novas possibilidades observacionais. (36, p.117) Dijksterhuis usa o método 

hipotético-dedutivo como uma categoria historiográfica para analisar o desenvolvimento da 

prática científica, apontando quando certas etapas do método são ou não seguidas. 

Por exemplo18, Dijksterhuis destaca o caráter matemático da obra Sobre o Equilíbrio 

dos Planos de Arquimedes, considerando que o ponto de partida de sua estrutura 

demonstrativa são axiomas considerados autoevidentes ou observáveis por analogia com o 

que nós vemos por nossos sentidos seguidos por idealizações matemáticas de objetos 

materiais e deduções matemáticas com conclusões físicas. Experimentos confirmatórios são 

desnecessários, i.e., o último estágio do método hipotético-dedutivo não é cumprido. (36, 

p.115-118) A astronomia antiga seria um caso distinto, pois o movimento de corpos celestiais 

não podem ser notados exclusivamente por percepções sensoriais. Portanto o ponto de partida 

do inquérito deve ser levar em conta conjuntos de dados quantitativos além dos axiomas. A 

formulação da hipótese é restrita por “suposições a priori que se sustentam em bases 

religiosas, estéticas e científicas.” (36, p.116) Como exemplo Dijksterhuis menciona o 

“axioma platônico”, que afirma que o movimento de corpos celestes é circular e uniforme, 

                                                           
18

 Para uma análise mais detalhada dos exemplos mencionados, veja Dijksterhuis. (38; 36) 
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utilizado por Ptolomeu para descrever o movimento do Sol e predizer suas posições futuras. 

(36, p.116) 

É crucial notar que Dijksterhuis não considera o uso do método hipotético-dedutivo 

como a única característica relevante para explicar o desenvolvimento científico, pois vê os 

resultados científicos adquiridos até o século 16 como pequenos, apesar de contribuições de, 

por exemplo, Cláudio Galeno (129-217) e Robert Grosseteste (1168 – 1252) (36, p.118)19. 

Para Dijksterhuis, o desenvolvimento da mecânica (que ele considera como o protótipo da 

física clássica) avançou apenas quando pensadores, influenciados por Arquimedes, se 

desvencilharam da ortodoxia aristotélica, como, por exemplo, as pesquisas de Simon Stevin 

(1548 – 1620) em estática e hidrostática. (36, p.120) 

Dijksterhuis considera Galileo como uma figura central em sua historiografia. Para 

ele, “com perfeita precisão, Galileu estabelece de uma vez por todas o método científico para 

o estudo da matéria inorgânica.” (38, p.339) Ele toma o trabalho de Galileu sobre queda livre 

como o epítome da mecanização da visão de mundo e do estabelecimento do método 

hipotético-dedutivo. Enquanto a física aristotélica estava preocupada com a causa dos 

fenômenos, Galileo estava preocupado com sua descrição ao procurar pelos movimentos que 

poderiam descrever os eventos naturais satisfatoriamente, relegando a procura por causas para 

outros filósofos. Em particular a preocupação com a descrição adequada dos fenômenos 

mostra o caráter hipotético do trabalho de Galileu. Dijksterhuis também aponta que a 

experimentação presente no trabalho do filósofo italiano sempre teve uma função 

confirmatória, como é sugerida pelo método hipotético-dedutivo20. 

Sobre a teoria galileana do movimento, Dijksterhuis afirma: 

Uma vez que a mecânica teórica infere seus axiomas do estudo dos fenômenos 

naturais do repouso e do movimento […], ela deixa de ser uma ciência física e se 

torna matemática. Ao idealizar radicalmente os fenômenos pela eliminação de 

qualquer influência perturbadora e esquematizando todas as coisas com igual 

meticulosidade por meios de abstrações simplificadoras […], a mecânica se tornou 

uma ciência autônoma, distante da realidade física. (38, p.346) 

                                                           
19 Ele considera que esse atraso na capacidade do método hipotético-dedutivo em gerar resultados como uma 

questão em aberto na história, cuja análise depende de alguns fatores. Dentre estes ele menciona a 

subestimação da dificuldade do inquérito sobre os fenômenos naturais pelos gregos (que utilizavam hipóteses 

sem a devida comprovação empírica), o caráter qualitativo da física aristotélica amplamente aceita e a 

dificuldade da criação de um método experimental, dentre outros (36, p.119). 

20 Entretanto Dijksterhuis reconhece que alguns dos experimentos que confirmavam as previsões de Galileu 

foram realizados apenas posteriormente (36, p.120). Cohen (17, 71-72) critica esse ponto no argumento de 

Dijksterhuis, pois existem dados históricos que apontam que Galileu realizou mais experimentos heurísticos 

do que Dijksterhuis considera. 
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Esse é um ponto crucial da narrativa de Dijksterhuis, que considera o afastamento da 

mecânica dos fenômenos naturais como um ponto crítico no desenvolvimento de uma visão 

de mundo mecanicista (matemática).  

De acordo com Dijksterhuis, os estudos de Isaac Newton (1643 – 1727) sobre a 

gravidade contribuíram para aprimorar o método hipotético-dedutivo. As leis matemáticas que 

descrevem precisamente a queda livre e a órbita dos planetas seguem das mesmas hipóteses. 

(36, p.123-124) Devido ao sucesso da teoria de Newton e da dificuldade de explicar a ação à 

distância em termos corpusculares, ele aboliu o requisito de que a hipótese deveria ser 

necessariamente representável “em todo caso como uma imagem visualizável” (36, p.123), 

sendo suficiente que ela fosse útil para deduzir a maior quantidade possível fenômenos 

observáveis de onde Dijksterhuis conclui 

Portanto a expansão do método matemático-empírico21 efetuado por Newton foi de 

natureza e significância cruciais na medida em que o objetivo de uma teoria 

científica poderia agora ser definido como o de fornecer uma descrição matemática 

do curso de um fenômeno natural, sob a claúsula naturalmente adicionada de que a 

descrição deva dar origem a consequências empiricamente verificáveis. (26, p.124) 

Com o desenvolvimento das ciências matemáticas, os questionamentos sobre a relação 

entre matemática e natureza ressurge, de acordo com Dijksterhuis, como a continuidade do 

problema medieval dos universais, que questiona a conexão entre ideia e realidade física. A 

postura platônica que afirma universalia ante rem (universais antes dos objetos) é agora 

compreendida como considerando o mundo como uma realização imperfeita de ideais 

matemáticos do mundo do pensamento. O mote aristotélico universalia in rem (universais nos 

objetos) concebe a idealização matemática como abstração da realidade física. Finalmente, a 

visão nominalista, universalia post rem (universais após os objetos), compreende a 

matemática como ferramenta útil para se obter conhecimento aproximado da realidade. 

2.2.3 EDWIN ARTHUR BURTT: CONSEQUÊNCIAS METAFÍSICAS DA 

MATEMATIZAÇÃO 

 

Os estudos históricos sobre a matematização da ciência ganharam força na década de 

1920, após a publicação dos livros de Dijksterhuis e Edwin Arthur Burtt, ambos de 1924. 

Nesse ano Burtt apresentou sua tese de Phd intitulada Os Fundamentos Metafísicos da 

Ciência Física Moderna: um Ensaio Histórico e Crítico22, na Universidade de Columbia, o 

                                                           
21 Outro termo para método hipotético-dedutivo usado por Dijksterhuis. 

22 Ver Moriarty (39) para uma interpretação do trabalho de Burtt como um todo, e Chatzigeorgiou (40) para 

uma análise das interpretações do trabalho de Burtt. 
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centro do pragmatismo americano. Burtt teve significativa influência em seus coetâneos; 

Koyré, por exemplo, mudou o foco de seus estudos da história da religião para história da 

ciência após ler o livro de Burtt.23 (41, p. 3-4, p. 49) 

Segundo Lorraine Daston (44, p.523-524) e Diane Villemaire (41, p.49), Burtt usa o 

termo “metafísica” denotando a suposição que fundamenta o trabalho do cientista de forma 

implícita e sem análise crítica. O Fundamentos Metafísicos é moldado pelo conflito com 

positivistas24 cuja ideia central é que “é possível adquirir verdades sobre as coisas sem 

pressupor nenhum teoria sobre sua natureza última [...].” (42, p.227)  

Burtt (42, p.329) frequentemente reitera a inevitabilidade da metafísica, dizendo que 

ao tentar evitá-la, acaba-se apenas adotando uma metafísica implícita e não crítica. Ele 

direciona sua atenção ao que considera o problema central da filosofia moderna – a 

possibilidade da obtenção de conhecimento confiável, e como alcançá-lo. Para o filósofo 

medieval, o ser humano não apenas ocupa o espaço central do mundo físico, mas também é 

considerado que o mundo foi feito para ele e, portanto, nossa habilidade de compreendê-lo é 

aceita a priori. O objetivo de Burtt é habilitar o desenvolvimento de uma nova metafísica 

compatível com a ciência moderna e que simultaneamente garanta um lugar central para os 

seres humanos. (42, p.304)  

Segundo Burtt, os filósofos modernos falharam nessa tarefa, pois adotaram 

acriticamente as categorias da ciência moderna que contrastam profundamente com aquelas 

dos filósofos antigos. Isso não quer dizer que os filósofos modernos aceitaram cegamente as 

categorias de Newton, mas sim que nenhum deles sujeitou o conjunto completo dessas 

categorias à reflexão crítica. (42, p.35) As categorias de substância, acidente, causalidade, 

essência e ideia, matéria e forma, potencialidade e atualidade são substituídas por força, 

movimento, leis, mudanças da matéria no espaço e no tempo. Portanto, para compreender 

como essa mudança drástica ocorreu é necessário investigar as origens do pensamento 

filosófico do período compreendido entre 1500 e 1700. A investigação de Burtt é distinta da 

de Koyré e Dijksterhuis, que estavam interessados no estudo das ideias científicas do século 

17 em si, enquanto Burtt foca sua atenção nas consequências filosóficas (15, p.92). Para ele, a 

visão de mundo moderna estruturada por Isaac Newton influenciou filósofos e a audiência 

instruída em geral por ter sido responsável por construir um novo corpo de conhecimento para 

                                                           
23 Dentre outros historiadores influenciados por Burtt estão Thomas Kuhn e Robin George Collingwood (1889 – 

1943). 

24 “Positivistas” pode denotar um grupo diverso de pensadores mas, de acordo com Daston, Burtt se refere aos 

positivistas da década de 1890, como Ernest Mach. 
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intelectualidade europeia tal que “todos os problemas deveriam ser revisitados, pois agora 

eram vistos contra esse plano de fundo.” (42, p.32)25 

 

Portanto, o Fundamentos Metafísicos realiza uma análise histórica das origens das 

suposições filosóficas de Newton começando com a questão de por que Copérnico e Kepler se 

comprometeram com a defesa do modelo heliocêntrico contra nossa percepção sensorial da 

ausência de movimento da Terra e de uma filosofia natural bem estabelecida? De acordo com 

ele, a resposta se encontra na matemática. Para Copérnico e Kepler, o modelo heliocêntrico 

era mais simples e harmônico do que o geocêntrico. Mais simples porque ele reduziria o 

número necessário de epiciclos de oitenta para trinta e quatro para explicar os fenômenos 

astronômicos26; mais harmônico, pois representava os movimentos de todos os corpos celestes 

como círculos concêntricos ao redor do Sol, exceto o da Lua. (42, p.36-39) Não obstante, o 

questionamento do porquê eles priorizavam os argumentos matemáticos frente aos filosóficos 

e empíricos persiste. 

Burtt discute a ascensão do pensamento pitagórico e platônico27 que afirma a natureza 

matemática da realidade (42, p. 40-41, 207-209) considerando que o conceito de causa em 

Kepler é caracterizado pela harmonia matemática entre diversos fenômenos, o que seria uma 

reformulação matemática da causa formal aristotélica. Kepler apropria a noção de categorias 

primárias e secundárias dos antigos atomistas e céticos que afirmavam que o mundo 

apresentado aos nossos sentidos não é a realidade última, mas apenas uma expressão dela. 

(42, p.64) 

Burtt, assim como Dijksterhuis e Koyré, coloca Galileu em destaque, afirmando que 

sua abordagem do movimento é encorajada pelo modelo copernicano. Nesse modelo, há 

homogeneidade entre a Terra e os céus, sugerindo a possibilidade de uma abordagem 

matemática aos fenômenos terrestres, dada a validade da aplicação dos métodos matemáticos 

ao movimento dos corpos celestes. Isso faz de Galileu, segundo Burtt, o primeiro a considerar 

                                                           
25 Burtt considerava Newton como um cientista excepcional, mas enquanto filósofo “ele era acrítico, superficial, 

inconsistente, e até de segunda categoria” (42, p.208). Mesmo assim a metafísica Newtoniana acabou se 

tornando  aceita implicitamente devido ao seu sucesso. (42, p.230) 

26 Deve-se notar, entretanto, que esse argumento é inválido. O sistema geocêntrico de Ptolomeu após a 

reformulação realizada por Georg von Peuerbach (1423 – 1461) usava quarenta círculos, enquanto que 

enquanto que a versão mais sofisticada do modelo de Copérnico apresentada no De Revolutionibus usava 

quarenta e oito. (43, p.82) 

27 Daston (44) critica a ênfase de Burtt neste ponto, argumentando essa não é uma explicação satisfatória porque 

nem todos os pensadores explorados no livro de Burtt como responsáveis pela ascensão da visão de mundo 

matemática eram platônicos. 
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a possibilidade de uma descrição completa e precisa do movimento dos corpos terrestres. (42, 

p.112) 

O interesse de Burtt está em entender as implicações metafísicas da abordagem 

matemática ao estudo da queda livre. Uma delas é a mudança de ênfase na questão do porquê 

os corpos caem para como eles caem. Em seus estudos de queda livre, Galileu usou categorias 

diferentes das de Aristóteles não explicitamente formuladas, mas que podem ser inferidas a 

partir de como ele as utilizava em seus estudos, principalmente as noções de espaço e tempo 

adquirem novos sentidos na nova metafísica. (42, p.91-98) 

Burtt, assim como os autores previamente mencionados, exploram o apriorismo 

matemática galileano, mostrando como certas partes da escrita de Galileu podem sugerir 

interpretações extremas. Dentre elas, Galileu afirma que os experimentos são uma ferramenta 

de convencimento, não uma parte necessária da nova ciência, já que Galileu diz que é 

possível, com poucos experimentos, extrair a essência matemática dos fenômenos. Entretanto, 

Burtt gradualmente dilui a ousadia desse tipo de afirmação e mostra como elas não expressam 

uma completa desconexão de Galileu da experiência e da observação. Burtt sumariza o 

método de Galileu em três estágios: intuição ou resolução, partindo do fenômeno para extrair 

uma estrutura matemática subjacente; demonstração, fazendo generalização e deduções de 

novas propriedades seguindo a estrutura intuída do passo anterior; e experimentação para 

verificar as deduções. (42, p.81) 

De acordo com Burtt, o cerne da metafísica da nova ciência é a “atribuição de 

realidade última e eficácia causal ao mundo da matemática, que é identificada com o reino 

dos corpos materiais que se movem no espaço e tempo.” (42, p.303) As categorias 

explicativas da ciência são definidas de acordo com a possibilidade de sua expressão 

matemática. Ele também nota que durante a Revolução Científica, filósofos naturais 

começaram a evitar questões de metafísica, exceto quando elas pudessem ser usadas para 

legitimar a conquista matemática do mundo (42, p.306). Portanto, para Burtt, assim como 

para Koyré e Dijksterhuis, a matematização do mundo físico tem um papel central na 

narrativa da Revolução Científica. 

Cohen (15, p. 88-89) e Villemaire (41, 187) afirmam que a relevância do Fundamentos 

Metafísicos não foi completamente reconhecida, e ambos os autores consideram o livro como 

a primeira abordagem histórico-conceitual do desenvolvimento da ciência de uma forma 

descontínua. Isso pode ser devido ao contexto hostil da época de publicação do livro já que 

era uma prática comum dos filósofos americanos da década de 1930 manter vigilância sobre 

grupos filosóficos que reconheciam a possibilidade de se atingir conhecimento confiável de 
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formas que não fossem lógicas ou empíricas. O Fundamentos Metafísicos era considerado 

como a porta para um estilo de pensamento menos formal. Outro fato que ilustra a hostilidade 

à abordagem de Burrt para a história da física era a significativa influência de George Sarton 

(1884 – 1956), historiador fundador da History of Science Society, que considerava a filosofia 

da ciência como inútil para o avanço do conhecimento científico. (41, 190) É notável que 

Burtt tenha preparado o terreno para a historiografia kuhniana que quebraria com a tradição 

de Sarton, e que o próximo período da história da ciência seria mais amigável ao estilo 

historiográfico de Burtt. 

2.2.4 SINTETIZANDO A TESE DA MATEMATIZAÇÃO COMO UMA CATEGORIA 

HISTORIOGRÁFICA 

 

Sintetizamos aqui as semelhanças e diferenças entre as três obras históricas analisadas 

para ilustrar a flexibilidade da tese da matematização.  

Koyré e Dijksterhuis contrastam em termos da narrativa central de seus trabalhos. Para 

Koyré, a matematização permite a substituição do conceito de um cosmo limitado por um 

universo infinito. Dijksterhuis considera o processo de matematização como intimamente 

ligado com a origem de uma visão de mundo mecânica, identificável com o nascimento da 

ciência. Entretanto, a diferença mais crítica entre ambos os autores está em suas visões dos 

papéis epistêmicos da matemática. Koyré assume uma visão galileana da matemática 

enquanto linguagem da natureza. Um resultado dessa visão é que a elaboração de uma teoria 

matemática sobre os fenômenos naturais pode levar, pelo menos potencialmente, à revelação 

da realidade. Em contraste, Dijksterhuis considera a matemática como descritiva uma vez que 

estabelece relações quantitativas entre diferentes entidades, sem mencionar suas essências. 

Para Dijksterhuis, matematização corresponde a uma das etapas do método científico que 

deve ser complementada por experimentos, enquanto Koyré considera os experimentos como 

menos relevantes. A abordagem de Burtt diverge da de Koyré e Dijksterhuis em seu objetivo 

primário. Enquanto Koyré e Dijksterhuis pretendem compreender o nascimento da ciência 

moderna, Burtt foca na filosofia subjacente que embasa a ciência moderna e seu posterior 

impacto na autoimagem do ser humano. 

Uma vez que os três historiadores são importantes devido a suas contribuições para o 

estabelecimento da tese da matematização como central para a Revolução Científica, 

podemos nos perguntar porque Koyré é o nome mais conhecido e associado à noção de 

Revolução Científica. Cohen (11) aponta algumas razões. Primeiramente ele considera o 
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isolamento linguístico de Dijksterhuis, cujo primeiro livro, Val en Worp, publicado no mesmo 

ano que o Fundamentos Metafísicos (1924) de Burtt, foi escrito em holandês. O Mecanização 

da Visão de Mundo também foi inicialmente publicado em holandês, sendo traduzido para o 

inglês apenas em 1961, com uma tradução inadequada segundo Cohen. (11, p.151) Além 

disso, Dijksterhuis trabalhou principalmente como professor e direcionou suas palestras 

públicas principalmente para uma audiência leiga na Holanda. Burtt também não era muito 

comprometido em promover sua visão devido à sua personalidade modesta. Enquanto que o 

sucesso de Koyré em promover sua tese pode ser visto como produto de sua personalidade 

cosmopolita já que ao longo de sua carreira, ele transitou entre a Alemanha, Egito, França e 

Estados Unidos, e era ainda mais dedicado a advogar em favor da tese da matematização no 

contexto da Revolução Científica. (11, p.150-152) 

A tese da matematização atraiu atenção devido a sua eficácia em estabelecer uma 

narrativa coesa que unia personagens importantes como Galileu, Descartes, Kepler e Newton. 

Ao mesmo tempo o foco na matematização tornou a narrativa atraente, mas também frágil. 

No entanto, desde a década de 1950 seu status começou a ser “diluído” por Hebert Butterfield 

(1900 – 1979), Marie Boas Hall (1919 – 2009) e Alfred Rupert Hall (1920 – 1979). O 

primeiro estende o escopo da Revolução Científica compreendendo o período entre 1300 e 

1800, incluindo a dinâmica do impetus e a revolução tardia da química, consumada por 

Lavoisier, portanto incluindo períodos e eventos nos quais a matemática não foi crucial. 

Entretanto, Butterfield ainda considera a existência de uma Revolução Científica “central” 

(similar à Revolução Científica descrita na tese da matematização) dentro desse período mais 

amplo. Marie Hall e Alfred R. Hall caracterizam a origem da ciência moderna pelo 

predomínio de conceitos e métodos racionais, contrastando com os utilizados na magia, 

misticismo e superstições, com a matemática sendo um dos elementos em meio a outros que 

contribuíram para o nascimento da nova ciência. (11) 

Era relativamente esperado que a tese da matematização estaria sujeita a críticas, uma 

vez que minimiza a contribuição de filósofos naturais empíricos como Bacon, Harvey, Boyle 

e Hooke; negligencia campos de conhecimento que foram matematizados apenas 

posteriormente como a medicina e a química e não leva em conta o contexto social no qual o 

nascimento da ciência se deu. A seguir expomos algumas perspectivas que adicionam nuances 

e crítica à narrativa desenvolvida que considera a centralidade da tese da matematização. 

 

2.3 PERSPECTIVAS CRÍTICAS 
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Uma das críticas possíveis à tese da matematização é sua negligência em relação aos 

pensadores de caráter mais empírico, apesar de o Fundamentos Metafísicos de Burtt poder ser 

tomado como a semente da abordagem posteriormente advogada por Kuhn (45) e Westfall 

(46), que consideram a existência de duas tradições paralelas na historiografia da Revolução 

Científica. Burtt reconhece a presença de uma corrente paralela de estudos na filosofia natural 

exemplificada por William Gilbert (1544 1603), William Harvey (1578 – 1657) e Robert 

Boyle (1627 – 1691). A abordagem empiricista desses autores contrasta com o tipo de 

reducionismo matemático exemplificado por Galileu.  

A importância dos pensadores com trabalhos empíricos pode ser contemplada, e 

colocada em contraste com a importância dos pensadores matemáticos, com narrativas como a 

proposta por Thomas Kuhn em seu artigo “Tradição Matemática versus Tradição 

Experimental no Desenvolvimento da Ciência Física” de 1976. Neste, Kuhn propõe a 

existência de duas tradições científicas que agem paralelamente: as ciências matemáticas 

clássicas e as ciências baconianas. As ciências matemáticas clássicas, que incluem 

astronomia, estática (incluindo a hidrostática), ótica, matemática e harmonia, são 

caracterizadas por sua natureza predominantemente matemática e caráter a priori. Já as 

ciências baconianas, praticadas por pensadores como Gilbert, Boyle e Hooke se apoiavam 

predominantemente na investigação experimental, visando a descoberta de fenômenos novos, 

e observar como a natureza se comporta em circunstâncias previamente desconhecidas, até 

sob condições artificiais que existiam apenas em experimentos de laboratório que Bacon 

considerava que pretendiam “torcer o rabo do leão.” (45, p. 43-44) A existência dessas duas 

tradições paralelas reduz o protagonismo dos pensadores matemáticos no desenvolvimento 

científico, e a resistência de certos experimentadores como Boyle em relação ao 

estabelecimento de uma ciência matemática mostra como, mesmo após Galileu, a validade da 

aplicação da matemática à natureza não se tornou uma unanimidade, como veremos no 

capítulo 5. 

O filósofo Gary Hatfield (1951 - ), como veremos em maior profundidade no capítulo 

4, critica as supostas raízes filosóficas expostas por Koyré e Burtt ao questionar a existência 

de uma base metafísica platônico-pitagórica compartilhada pelos principais atores da 

Revolução Científica, afirmando que eles partiam de diferentes bases filosóficas, 

compartilhando entre si apenas uma 

ampla atitude sobre a relação entre matemática e natureza que afirma que os modos 

matemáticos de descrição são úteis na investigação da natureza, uma afirmação que 

dificilmente pode ser qualificada como pitagórica, neoplatônica ou como metafísica. 

(47, p.94) 
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Hatfield afirma que as interpretações de Koyré e Burtt obscurecem a contribuição 

filosófica de Galileu, que consistia em compreender “como é possível buscar estabelecer a 

adequação de uma determinada abordagem nas ciências naturais frente a seus competidores 

sem estabelecer um molde metafísico como fundação e suporte.” (47, p.118) Apesar da 

possibilidade de identificarmos possíveis influências platônicas e aristotélicas em Galileu, 

Hatfield afirma que o pisano justificava o valor da abordagem matemática 

predominantemente por seu grande número de casos bem sucedidos, e não por razões 

filosóficas. Ele explicitamente critica algumas justificativas oferecidas por Koyré para afirmar 

o peso de supostas influências platônicas sobre Galileu como a citação da doutrina da 

reminiscência no Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas de Mundo, defendendo que 

Salviati estava sendo irônico. Ele aponta ainda que as menções a Platão no Diálogo sempre 

são feitas por Simplício e Sagredo, mas nunca por Salviati. (47, p.120-125) 

Yves Gingras (1954 - ) critica Koyré afirmando que a matematização da natureza foi 

uma extensão progressiva das antigas matemáticas mistas, e não um impulso cultural causado 

por influências neoplatônicas. Entretanto, o cerne de sua crítica reside em mostrar efeitos 

colaterais advindos da matematização, invisibilizado pelo hábito dos historiadores em prestar 

atenção excessiva aos “vencedores”. Segundo ele, esse hábito erroneamente gera a impressão 

de que, após o Principia de Newton, a aplicabilidade da matemática à natureza tornou-se 

óbvia e deixou de ser antagonizada. Gingras estrutura sua crítica baseando-se em argumentos 

epistemológicos, ontológicos e sociais. (14)  

As mudanças epistemológicas consistiram na modificação do que era entendido como 

explicação. O sucesso da abordagem matemática de Newton para a gravitação influenciou um 

crescente número de filósofos naturais a tomarem a descrição matemática de Newton do 

movimento como a própria explicação do movimento, dispensando a necessidade de causas 

mecânicas. A consequência ontológica consiste no fato de que a ciência passa a lidar mais 

com relação entre os objetos e menos com sua substância ou natureza. Gingras aponta o 

comentário de Maxwell em carta a J. A. Fleming no qual ele afirma que “o progresso da 

ciência é marcado quando nossos termos passam a significar cada vez menos”. Ele se referia 

ao fato de que os físicos deixaram de discutir categorias como fluído elétrico e calórico e 

passaram a se referir genericamente a eletricidade ou calor, sem apontar o que são esses entes. 

Na dimensão social, Gingras aponta que a matematização da física restringiu os potenciais 

participantes da ciência, uma vez que proficiência em matemática se torna um pré-requisito de 

entrada na comunidade científica. 
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2.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Historiadores da ciência do início do século 20 considerados como fundadores da tese 

da matematização introduziram a noção de que o evento mais notório do estabelecimento da 

ciência moderna foi a expansão da abordagem matemática da natureza ocorrida no século 17. 

Em suas narrativas a matematização aparece como o principal critério que separa a filosofia 

escolástica da ciência moderna em uma ruptura descontínua. Para Koyré (33), o uso da 

matemática foi essencial na formulação de leis fundamentais da ciência moderna, como a 

inércia, e indispensável para a transição de uma noção de mundo fechado para a de um 

universo infinito. Para Dijksterhuis, o uso da matemática é indicativo do progresso científico 

em ao menos dois sentidos. Primeiramente, como um marco do estabelecimento da visão de 

mundo mecanicista, de acordo com a qual os fenômenos naturais seriam explicados em 

termos mecânicos (enquanto disciplina matemática) (38); em segundo lugar, como um 

indicador de uma suposta evolução metodológica. (36) Burtt (42) pleiteia um objetivo distinto 

dos historiadores previamente mencionados; sua atenção é voltada predominantemente aos 

impactos da matematização da natureza na metafísica da ciência moderna, e como eles 

implicaram no detrimento da posição dos seres humanos no universo. 

Na segunda metade do século 20, a tese da matematização é diluída em trabalhos 

como os de Butterfield, Mary Hall e Alfred R. Hall que expandem o período da Revolução 

Científica, incluindo eventos nos quais a matematização não teve um papel fundamental. (11) 

Na década de 1970, Kuhn (45) e Westfall (46) revisam a relevância das narrativas do 

desenvolvimento científico considerando duas tradições distintas no progresso científico – as 

ciências matemáticas clássicas e as ciências baconianas – com a matemática exercendo um 

papel relevante em apenas na primeiras. 

Desde o fim do século 20 até o início do 21, o protagonismo da tese da matematização 

em narrativas históricas tem sido severamente criticado. De acordo com os críticos, apesar do 

inquestionável papel da matemática na ciência contemporânea, seu uso na ciência natural não 

foi sempre considerado como algo natural e não problemático. Gingras (14), por exemplo, 

mostra como filósofos naturais como Boyle e Faraday criticaram o impacto social do excesso 

do uso da matemática. Gingras aponta ainda para consequências da matematização em níveis 

epistemológicos e ontológicos: a mudança no significado de “explicação” e a ênfase em 

estruturas matemáticas em detrimento de substâncias. Também existem abordagens sobre o 

desenvolvimento científico do período da Revolução Científica que levam em conta 

princípios radicalmente diferentes dos historiadores da tese da matematização. Boris Hessen 
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(1893 – 1936), por exemplo, em sua historiografia de vertente marxista relaciona o conteúdo 

da obra de Newton às demandas econômicas de sua época. (48)  

Atualmente, a noção de que a ciência moderna emergiu de uma quebra descontínua 

com a filosofia escolástica durante o século 17 caracterizada por uma ampla aplicação da 

matemática à natureza é insustentável. O trabalho de diversos atores como Bacon, Boyle e 

Hooke não se encaixam nessa descrição, nem campos como a medicina e a química. 

Entretanto, se nos mantivermos cientes de seus exageros, complexidades e sutilezas 

explicitadas por críticos contemporâneos, o prisma da matematização pode ainda ser uma 

abordagem frutífera para a escrita da história da ciência. Como exemplo mencionamos o livro 

Como a Ciência Moderna Veio ao Mundo (2010) de Hendrik Floris Cohen (1946 - ), que 

estende a noção de duas tradições introduzida por Kuhn e Westfall para construir uma 

narrativa histórica que incorpora a matematização como um constituinte importante do 

desenvolvimento científico, juntamente com outros fatores. (49) 

Com base em nossa análise da literatura produzida por importantes historiadores da 

ciência, notavelmente Koyré, Dijksterhuis e Burtt, e também por perspectivas críticas a ideias 

por eles apresentadas de autores como Gingras e Hatfield, isolamos alguns temas que 

orientam o conteúdo desta dissertação e nos auxiliam a melhor compreender a matematização 

da natureza na história: 

Matematização e Revolução Científica: a matematização da natureza, como 

discutida pelos pensadores aqui analisados, ocorre em uma correlação complexa com outros 

elementos historiográficos. A matematização tende a ser considerada como um critério de 

separação entre a ciência moderna e a filosofia escolástica, sendo utilizada para justificar o 

suposto caráter disruptivo da Revolução Científica. Dessa forma a matematização acaba 

sendo retratada de forma antagônica à visão aristotélica de mundo, e como ocorrendo de 

forma mais predominante ou significativa em autores associados à revolução científica, como 

Galileu. 

Galileu como personagem central: Galileu é frequentemente retratado como 

precursor ou como alguém que desenvolveu significativamente o uso da matemática na 

explicação de fenômenos naturais (ou ao menos no aprofundamento dessa abordagem), 

contrastando com a filosofia supostamente qualitativa dos escolásticos, que seriam resistentes 

à matematização de fenômenos sublunares. Por exemplo, Husserl toma Galileu como o 

primeiro pensador a matematizar completamente as entidades naturais e Dijksterhuis 

considera que Galileu “estabelece de uma vez por todas o método científico para o estudo da 

matéria inorgânica” (38, 339), além de considerar o trabalho de Galileu sobre a queda livre 
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como o epítome da mecanização/matematização da visão de mundo e do estabelecimento do 

método hipotético-dedutivo.  

Aristóteles e Platão: um tema muito recorrente nas narrativas históricas analisadas é o 

peso das influências, positivas e negativas do pensamento aristotélico e platônico no 

desenvolvimento das abordagens matemáticas dos fenômenos naturais pelos atores da 

Revolução Científica. Koyré considera, inclusive, que a matematização da natureza é uma 

atitude epistemológica distinta da filosofia aristotélica, além de ser um ponto fundamental no 

estabelecimento da ciência moderna. O idealismo platônico é considerado tanto por Koyré 

como Burtt como uma raiz do pensamento matemático do século 17 e como fator de 

relevância fundamental para a matematização da natureza. Essa não é uma posição unânime, 

podemos citar Hatfield como crítico dessa posição ao defender que nem todos os pensadores 

da Revolução Científica (tomando Galileu como maior exemplar) se apoiavam em uma 

metafísica específica para defender uma visão matemática de mundo. Schuster (13, p. 48-65) 

e Gingras (14, p. 383) observam como a matematização da ciência poderia ser vista como 

uma expansão das matemáticas mistas aristotélicas, e não necessariamente como uma ruptura 

em relação a elas. Alguns historiadores apontam ainda como o distanciamento de certos 

pontos da física aristotélica permitiram desenvolvimentos importantes. Dijksterhuis diz que a 

mecânica, tomada por ele como protótipo da física clássica, avança apenas quando pensadores 

influenciados por Arquimedes se distanciam da ortodoxia aristotélica. Burtt considera que a 

adoção do modelo copernicano por Galileu, que subentende continuidade entre a Terra e os 

céus, teria aberto as portas para Galileu realizar uma descrição matemática mais ousado dos 

fenômenos terrestres. 

Matemática e Experiência: a relação entre matemática e experiência recebe 

diferentes interpretações pelos historiadores aqui tratados. Enquanto Koyré retrata a 

experiência como uma dimensão hierarquicamente subordinada ao apriorismo matemático no 

pensamento de Galileu, Dijksterhuis considera ambas dimensões como complementares, com 

suas relações estabelecidas pelo método hipotético-dedutivo. Além disso as vertentes de 

pensamento matemática e empírica podem adquirir uma relação de antagonismo ou ao menos 

incompatibilidade, como evidenciado na narrativa de duas tradições realizada por Kuhn. 

De causas a descrições: tanto Dijksterhuis como Burtt apontam que a abordagem 

matemática da queda livre de Galileu abandona a questão de estabelecer as causas do 

fenômeno, contendo-se em apenas oferecer uma descrição matemática. 

Ontologia: uma questão que podemos levantar, baseados nas narrativas aqui 

analisadas, é o quanto uma descrição matemática dos fenômenos implica em uma ontologia 
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matemática, ou se a matemática pode ser utilizada de forma instrumental sem fazer 

afirmações sobre as entidades últimas da realidade. Por um lado temos Husserl (22, p.48-49) 

que culpa Galileu por realizar uma “substituição sorrateira do mundo matematicamente 

estruturado de idealidades pelo mundo real” e Burtt (42, p.303) que considera que a atribuição 

de realidade aos entes matemáticos é o cerne da metafísica da ciência moderna (22, p.48-49); 

por outro, temos Hatfield que observa que, por exemplo, a grande contribuição de Galileu foi 

realizar uma abordagem matemática sem dependências metafísicas, como discutiremos em 

maiores detalhes ainda no capítulo 4. 

Matematização (e resistência à matematização) da ciência pós Galileu: como 

podemos observar pelo trabalho de Gingras (14), a obra de Galileu não torna a abordagem 

matemática da natureza uma unanimidade entre os filósofos naturais, sendo que ao menos até 

a época de Newton ela ainda receberia críticas e sofreria resistência. 

Tratar cada um desses temas de forma exaustiva e completa foge à possibilidade do 

que pode ser executado em uma única dissertação. O que buscamos aqui é ilustrar as inter-

relações da matematização com outras questões, e utilizar esses temas como guia estruturante 

do trabalho. Portanto iniciamos o próximo capítulo, após uma breve exposição da 

matematização de fenômenos na antiguidade grega, com uma análise das perspectivas de 

Platão e Aristóteles sobre a relação da matemática com a natureza, sendo que os demais temas 

discutidos neste capítulo serão visitados frequentemente ao longo da dissertação. 
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3 PREDECESSORES DE GALILEU 

 

3.1 ANTIGOS 

Nesta dissertação abordamos a matematização da natureza realizada por Galileu 

Galilei, colocando-a em contexto não apenas de sua época mas em relação ao que teria sido 

feito antes desta, visando avaliar mais criticamente afirmações sobre o suposto pioneirismo 

galileano. Porém o uso da matemática no estudo, interpretação e explicação dos fenômenos 

naturais é um tópico vasto, amplamente presente nas elucubrações do ser humano sobre a 

natureza, tornando a delimitação do escopo de nosso trabalho um tanto quanto desafiadora. 

As delimitações entre filosofia, física e matemática não são estanques, e estão sujeitas 

a serem diluídas, transladadas ou a desaparecerem no decorrer da história. Essas mudanças 

tornam-se relevantes em nosso trabalho, não apenas por englobarem um longo período 

histórico, mas também por este encontrar-se distante do atual contexto histórico, invalidando 

assim nossa intuição sobre as definições das disciplinas aqui abordadas. Dada essa condição 

adotamos a postura de Schuster (15, p.42) que afirma que, ao se estudar as mudanças 

realizadas no período da Revolução Científica devemos abordar a disciplina Filosofia 

Natural, que em sua definição engloba tanto áreas atualmente atribuídas às ciências duras 

(como física e química), como questões filosóficas. Portanto, abordaremos não apenas 

questões técnicas acerca da matematização de fenômenos específicos (e os desenvolvimentos 

matemáticos necessários para isso), mas também seu embasamento filosófico
28

. 

Partir de supostas primeiras aplicações da matemática aos fenômenos naturais seria 

um equívoco, sendo que essas datam ao menos de tábuas cuneiformes babilônicas que, 

segundo Ossendrijver (52, p.1863), são a mais antiga forma de astronomia matemática 

conhecida. Portanto, para estabelecer o escopo de pesquisa, iremos nos orientar pelo recorte 

significativo para abordarmos a obra de Galileu e sua contribuição à matematização da 

natureza. Tomaremos, portanto, como ponto de partida autores gregos clássicos, como 

Aristóteles e Platão, pois eles estabelecem visões sobre mecânica e matemática que moldaram 

o debate até o contexto histórico galileano, juntamente com uma exposição dos 

desenvolvimentos de aplicações matemática à natureza na Grécia antiga. Mencionaremos 

                                                           
28 Pontuamos que nos referimos aqui à filosofia natural ocidental, mas existem registros de usos da matemática 

antigos por outros povos, como o texto indiano Jyotiṣa-vedāṅga atribuído a Lagadha, escrito após a era 

Védica (a.C. 1500) (50, p.1983), e o  Shang shu (Livro dos Documentos) que reúne documentos políticos das 

mais antigas dinastias chinesas e menciona o pedido de criação de um calendário pelo Imperador Yao. (2356 

– 2255) (51, p.2060).  
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ainda, sem a pretensão de exaurir o tema, alguns pensadores medievais que contribuíram para 

avanços na mecânica, em técnicas e teoremas matemáticos e questões filosóficas relevantes 

relacionados às contribuições de Galileu, ajudando ainda a dissipar o mito da ausência de 

desenvolvimentos científicos relevantes no período medieval. Encerramos este capítulo 

apresentando outros autores que trabalhavam com a aplicação da matemática à mecânica e 

explorando o panorama filosófico da época, exposto na Quaestio de certitudine 

mathematicarum. 

 

3.1.1 APLICAÇÕES MATEMÁTICAS NA GRÉCIA ANTIGA 

 

Antes de expormos as perspectivas de Aristóteles e Platão sobre a possibilidade de 

uma descrição matemática no mundo apresentamos aqui um panorama das aplicações da 

matemática à natureza que já tinham sido realizadas na época. Na Grécia antiga já havia 

descrições matemáticas de fenômenos naturais nos campos da mecânica, astronomia, óptica, 

hidrostática e harmonia, que viriam a compor um corpo de disciplinas chamadas por 

Aristóteles de ciências mistas, por possuírem elementos tanto de matemática como de ciências 

naturais. 

Segundo De Groot (53, p.43) não é fácil apontar um início para a ciência da mecânica, 

uma vez que ela era explorada ao menos no nível prático há muito tempo, como é registrado, 

por exemplo, na Ilíada. Entretanto Arquitas de Tarento (428 - 347) pode ser apontado como 

uma das primeiras figuras importantes da mecânica que teria influenciado tanto Platão quanto 

Aristóteles nessa área. (53, p.48) 

Dois importantes princípios matemáticos da mecânica são enunciados na obra 

Mecânica (publicado entre 300 e 270 a.C) atribuído à escola de Aristóteles: o quadrilátero de 

movimento, similar ao que chamamos atualmente de paralelogramo de forças, e o princípio do 

raio móvel. Este pode ser formulado de diversas formas, entre elas: “círculos concêntricos 

girando juntos se movem em diferentes velocidades. Isto é, dada a mesma duração os círculos 

descrevem arcos que são maiores ou menores em proporção com seu raio.” (53, p.43-44) No 

Mecânica este princípio é utilizado para explicar como uma alavanca consegue erguer um 

corpo utilizando uma força inferior à que seria necessária se tentássemos levantá-lo 

diretamente. (53, p.45) 

As alavancas são ainda abordadas matematicamente de maneira alternativa por 

Arquimedes (287 - 212), em seu Sobre o Equilíbrio dos Planos. O critério para o equilíbrio de 
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pesos sobre uma viga apoiada sobre um apoio é expresso em termos de proporcionalidade de 

razões. Se um peso P está posicionado a uma distância D do apoio de uma balança e, do outro 

lado, temos um peso p em uma distância d, a balança só estará em equilíbrio se a razão entre 

os pesos for inversamente proporcional. Essa lei é derivada da noção de centro de massa de 

Arquimedes.
29

 (53, p.54-55)   

A astronomia também foi profundamente influenciada pela matemática na cultura 

grega. Existem ainda controvérsias sobre a amplitude da influência que a astronomia 

babilônica teria exercido sobre a grega. Sabe-se que os astrônomos gregos mais tardios teriam 

feito uso dos registros e métodos fornecidos pelos babilônios, e que Aristóteles e Platão 

reconheciam e elogiavam a astronomia babilônica, mas é controverso se os pré-socráticos 

também tinham ciência destes desenvolvimentos. É interessante notar, entretanto, dois 

contrastes entre as duas astronomias: os babilônios utilizavam, no estudo dos céus, a 

aritmética (números), enquanto os gregos usavam geometria (formas) e os babilônios 

priorizavam a predição de fenômenos, enquanto os gregos focavam em sua explicação. (54, 

p.97-98) 

Dentre os desenvolvimentos matemáticos da astronomia grega antiga podemos 

ressaltar a descoberta dos astrônomos atenienses Euctemon e Meton, do século 5 antes de 

Cristo, de que as estações do ano, definidas pelos equinócios e solstícios, não possuem a 

mesma duração. À Meton é ainda atribuída a descoberta do “Ciclo Metoniano”, um período 

de aproximadamente 19 anos ao fim do qual as fases da Lua irão ocorrer novamente nos 

mesmos dias do ano. (54, p.101) Em termos de sofisticação matemática o sistema 

astronômico grego recebeu sucessivas contribuições e aperfeiçoamentos, realizados por 

astrônomos como Eudoxus e Callipus, atingindo seu ápice na obra de Ptolomeu, cujo 

complexo sistema de epiciclos, excêntricos e equantes foi capaz de explicar os fenômenos 

celestes conhecidos na época, como a retrogradação do movimento dos planetas. (54, p.104-

110)  

Outro ponto relevante sobre a astronomia grega a ser ressaltado em nosso contexto é a 

complementariedade das abordagens filosóficas da astronomia, preocupada com princípios 

cosmológicos generalizantes, e a astronomia matemática, preocupada com a descrição dos 

fenômenos com maior precisão. O sistema astronômico desenvolvido por Platão no Timeu é 

um bom exemplo. Este segue a imposição da filosofia de Platão de que as órbitas dos planetas 

devem ser estritamente circulares, entretanto ele falha em se adequar às observações 

                                                           
29 Centro de massa, por si, também é um exemplo de conceito que exemplifica a abordagem matemática da 

natureza desde a Grécia antiga.  
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empíricas. Por exemplo, no modelo de Platão todos os planetas estariam confinados no 

mesmo plano, o que levaria, por exemplo, a uma ocorrência de eclipses muito mais frequente 

do que a observada. (54, p.101-104)  

Essa complementariedade de abordagens é presente também nos estudos sobre óptica. 

Por um lado temos os estudos da visão realizados por uma abordagem da filosofia natural, 

exemplificada nos textos Da Alma e Da Sensação e do Sensível de Aristóteles nos quais sua 

teoria da visão são parte integrante e coerente de suas teorias mais amplas sobre a alma e a 

matéria; e por outro temos os trabalhos de geômetras, como Euclides, que utilizam um 

ferramental e metodologia geométricas para descrever o comportamento de raios de luz. 

Segundo Thibodeau (55, p.131), essas abordagens eram predominantemente complementares, 

mas ocasionalmente também competiam. 

Um dos tratados em óptica geométrica mais importantes da Antiguidade é o 

Catoptrica, de Euclides, no qual são formulados dois princípios ópticos. A lei dos ângulos 

iguais de reflexão
30

, e um segundo princípio que afirma que a posição aparente de um objeto 

que é refletido em um espelho pode ser determinada tomando-se a intersecção da linha de 

visão do observador com uma reta traçada perpendicularmente do espelho em direção ao 

objeto. Os temas tratados por Euclides são ainda aprofundados e alcançam, segundo 

Thibodeau (55, p.140-2), o pináculo do tratamento dos fenômenos da visão no Óptica de 

Ptolomeu. Além do aprofundamento desses temas, Ptolomeu trata ainda do ângulo de refração 

da luz ao passar pela água, ar e vidro. Ele o faz de forma empírica, registrando qual será o 

ângulo do raio no novo meio em função do ângulo de incidência, com base nisso elabora uma 

regra para prever como esse ângulo se comportaria.  

Os desenvolvimentos de hidrostática são impulsionados pela necessidade prática da 

navegação, e sua obra central é o Sobre os Corpos Flutuantes, de Arquimedes, no qual ele 

apresenta princípios gerais sobre o fenômeno da flutuação, e estabelece regras para prever a 

estabilidade de objetos sobre líquidos, o que era particularmente útil para o carregamento de 

navios com cargas pesadas. (56, p.148, 151-152) 

A última das disciplinas a integrar as “ciências mistas” aristotélicas foi a harmonia 

cujo objetivo é, entre outros, estabelecer quais notas e intervalos musicais, dentre um contínuo 

de sons, compunham a escala a ser utilizadas pelos músicos
31

. Os tratados de harmonia da 

época podem ser divididos em duas abordagens. A primeira é a abordagem aritmética, 

                                                           
30 O conhecimento dessa lei é bastante antiga e precede Euclides, mas ele é o primeiro a formulá-la de forma 

clara, segundo Thibodeau (55, p.140). 

31 É difícil sabermos ao certo o quanto os estudos teóricos de harmonia de fato refletem a estrutura tonal que era 

utilizada pelos músicos da época (57, p.162). 
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também chamada de pitagórica
32

, que estabelecia os intervalos em função da razão entre 

comprimentos de cordas que gerariam esses intervalos (a razão que gera o intervalo de oitava 

é 2:1, o de quinta é 3:2, e o de quarta é 4:3). A segunda abordagem, chamada de 

geométrica
33,posteriormente nomeada de “Aristoxeniana”, em referência à Aristóxenes de 

Tarento (360-300
 
a.C), tinha uma ênfase maior em como os sons eram percebidos. Essa 

abordagem era denominada “geométrica” por considerar que o conceito de afinação habitaria 

em uma dimensão análoga ao espaço geométrico. (58, p.140-141) 

Com essa breve introdução do estado da aplicação matemática à natureza na Grécia 

Antiga já conseguimos dois gerais que se repetirão ao longo da história. O primeiro é que os 

objetos de estudo das ciências mistas muitas vezes são encarados por abordagens 

complementares – filosófica e matematicamente – como observamos nos casos da astronomia 

e da óptica. Essas abordagens não são separadas rigorosamente, como notado no caso do 

sistema astronômico de Platão que, devido a um comprometimento filosófico, acabava 

incorrendo em imprecisões de adequação com observações empíricas. O segundo é que o 

desenvolvimento de uma abordagem matemática pode estar ligado com necessidades práticas, 

como é o caso da hidrostática. 

 

3.1.2 PLATÃO 

 

O filósofo e poeta Samuel Taylor Coleridge (1772 - 1834) escreveu certa vez que 

todos nascem ou platonistas ou aristotélicos. Independentemente do mérito da dicotomia 

estabelecida pelo poeta o dito, e o quanto ele se tornou popular, atestam a profunda influência 

exercida por esses filósofos ao longo das eras. A frase também tem seu mérito na questão da 

matematização da natureza, não por haver necessariamente uma delimitação rígida que separe 

pensadores platônicos de aristotélicos, mas porque o pensamento de ambos sobre o papel da 

matemática na natureza seria amplamente citado e apropriado por muitos séculos.  

Esboçaremos a visão de matemática e de sua relação com o mundo de Platão 

recorrendo a duas obras. Primeiramente ao diálogo Timeu, cuja influência se estende ao 

menos de Aristóteles a Kepler (59, p.x, xxix). Platão apresenta sua cosmologia, explorando o 

papel da matemática na construção do mundo, porque somos capazes de compreender as 

                                                           
32 O termo pitagórico, entretanto, não indica que esses tratados foram produzidos pela escola de Pitágoras, ele é 

apenas uma forma de rotular a abordagem aritmética.  

33 Ver Gibson (57, p.17, 99-128) para mais sobre a abordagem geométrica da harmonia de Aristoxenus. 
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estruturas matemáticas que o compõe e o imperativo moral de buscarmos esse conhecimento. 

Depois discutimos a ontologia dos entes matemáticos em Platão baseando-nos no Philebus, e 

amparados na literatura secundária.  

Antes de apresentarmos sucintamente a visão apresentada no Timeu, é importante 

chamarmos a atenção ao relativo ceticismo de Platão em relação ao objeto de estudo do 

diálogo, dizendo que ao discutirmos os deuses e a criação do universo muitas vezes é 

impossível oferecer um relato que seja completamente internamente consistente, e 

infinitamente preciso. Deveremos nos contentar se conseguirmos conceber 

afirmações que são tão plausíveis como as oferecidas por outros, e devemos ter em 

mente o fato que eu e todos vocês, aquele que fala e seus juízes, não são mais que 

humanos, o que quer dizer que nesses assuntos devemos aceitar um relato verossímil 

e não demandar nada além disso. (60, p.18)  

A cosmologia do Timeu é norteada por um princípio teleológico, que estabelece que a 

deidade criadora do mundo, o Demiurgo, o teria construído utilizando razões matemáticas e 

figuras geométricas, visando valores de beleza, simplicidade e unidade. Esse tipo de 

raciocínio e o uso da matemática são usados desde a estruturas micro, como os elementos, até 

estruturas macro, como as órbitas dos planetas. A teleologia, segundo Gregory (59, p.xv-xvi), 

serviria de critério de seleção para Platão. Ao ponderar entre duas hipóteses (digamos, a 

pluralidade ou singularidade de mundos), Platão tomaria por verdadeira aquela que satisfaz os 

valores do Demiurgo. Apesar de explicações teleológicas não serem uma novidade
34

, é nesse 

diálogo platônico que surge, segundo Gregory (59, p.xiv), “a primeira descrição 

completamente teleológica do mundo, com ordem sendo imposta ao caos por uma deidade 

externa.” Por exemplo, ao se confrontar com uma questão como a existência de outros 

mundos, Platão invoca o critério de simplicidade e unidade seguido pelo Demiurgo para 

afirmar a unicidade de nosso mundo. (60, 19)  

Consideremos a abordagem teleológico-matemática da estrutura da matéria. Platão 

argumenta que, dado o pressuposto de que os elementos (fogo, água, ar e terra) são materiais e 

tridimensionais inferimos que devem ser contidos por superfícies. Afirma ainda que toda 

superfície reta pode ser composta por triângulos. Invoca então o princípio teleológico de que o 

Demiurgo teria selecionado apenas os triângulos mais perfeitos para compor a matéria, e com 

esses triângulos comporia cada um dos elementos no formato de um sólido platônico. A 

recombinação dos triângulos utilizados para formar cada um dos elementos poderia ainda 

explicar a transmutação entre os elementos (60, p.46-47). Assim o atomismo platônico difere 
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 Anaxágoras já teria proposto que uma inteligência cósmica teria concedido ordem ao universo. (59, p.xiv) 
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em relação às teorias de Leucipo e Demócrito, que postulavam que os átomos teriam uma 

infinita variedade de tamanhos e formas (59, p.li).  

O princípio teleológico é utilizado ainda para explicar a movimentação dos planetas, 

afirmando que aquele que é perfeito (no caso, o Demiurgo), pode realizar apenas obras 

“perfeitamente belas”. Seguindo esse raciocínio, o deus platônico conclui que via de regra 

“nada que ele fizera que não possuísse inteligência poderia ser mais belo que algo inteligente, 

e nada poderia ser inteligente na ausência de uma alma.” (60, p.18) Portanto o universo não 

apenas está imbuído de uma alma, como esta pode ser considerada racional e inteligente, o 

que a levaria a realizar o que é, para Platão, o mais perfeito dos movimentos: o circular. (60, 

p.22-24) 

Esse mito de criação, longe de ser apenas uma curiosidade sobre a cosmologia 

platônica, é a justificativa não apenas do porquê a realidade teria uma estrutura matemática 

(tanto os elementos quanto o cosmo), mas justificaria sua inteligibilidade, e qual deveria ser 

nossa relação com ela. A inteligibilidade é justificada em termos de certa correspondência 

entre a alma humana e a alma cósmica, expressa em termos de uma série de razões 

matemáticas. (60, p.23-24) Uma vez que ambas são norteadas por princípios racionais, existe 

possibilidade da primeira compreender, pelo menos em alguma medida, a segunda.  

Existe ainda, segundo Platão, uma dimensão moral no estudo matemático do cosmos. 

O criador teria nos concedido visão especificamente para que fôssemos capazes de observar e 

calcular as revoluções celestes. Para Platão existiria uma correspondência entre os fenômenos 

celestes e as “revoluções” da alma humana, e o estudo dos movimentos dos planetas, que são 

calmos e estáveis, poderiam trazer sabedoria para o ser humano lidar com a própria alma. (60, 

p.38) 

Dada tal posição privilegiada da matemática na cosmologia platônica podemos nos 

perguntar como Platão entende a natureza dos objetos matemáticos em si, de forma a 

preservar seu ideal da formulação matemática de certos fenômenos físicos. Ou, em outras 

palavras, qual é a ontologia dos objetos matemáticos na filosofia de Platão? Essa é uma 

questão controversa na literatura
35

, mas iremos apresentar aqui a chamada doutrina dos 

intermediários. Ela recebe este nome pois consideraria que os objetos matemáticos 

pertenceriam a um terceiro reino, intermediário entre o reino das formas, composto de 

                                                           
35  

A doutrina dos intermediários é, muitas vezes, conhecida pela exposição realizada por Aristóteles. 

Entretanto, como aponta Annas (61, p.160), o argumento descrito por Aristóteles não pode ser encontrado 

nos diálogos platônicos. Ver White (62, p.30) e Norman (63, p.172-186) para mais sobre a controvérsia da 

ontologia dos objetos matemáticos em Platão. 
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entidades imutáveis e perfeitas (que, para Platão, seriam os objetos de fato reais), e o reino 

físico dos objetos mutáveis, que seriam instanciações imperfeitas das Formas.  

Entretanto as menções da teoria dos intermediários nos diálogos platônicos é esparsa e 

não sistemática. (61, p.156) Uma das principais passagens dos diálogos que Platão expõe a 

noção dos objetos matemáticos como entidades intermediárias se encontra no Philebus (64, 

p.58-62, 64-5), no qual o autor discute a diferença entre o uso comum da aritmética daquele 

feito pelos filósofos. As pessoas comuns tendem a contar objetos sem necessariamente tomar 

cuidado em utilizar unidades que são sempre iguais, ou que são de fato indivisíveis. Por 

exemplo, eles podem agrupar “um boi e um exército”, considerando que chegaram a um 

grupo de duas unidades. Porém temos não apenas um agrupamento com unidades distintas, 

como o exército ainda poderia ser considerado como diversas unidades de soldados, e não 

necessariamente como uma única unidade. Assim pode-se concluir que, ao determinarmos o 

que tomamos como unidade, podemos atribuir diferentes números ao conjunto de corpos que 

estamos contando, o que faz o processo de contagem parecer subjetivo e arbitrário. 

Platão considera que o problema está na natureza dos objetos que estão sendo 

contados. Portanto ele considera que as operações matemáticas que são realizadas pelos 

matemáticos e filósofos, que não estão sujeitas a esse problema, fazem uso de outro tipo de 

objeto, os chamados “intermediários”. Essas unidades seriam idênticas entre si e indivisíveis.  

Apesar da discussão esparsa e incompleta da doutrina dos objetos matemáticos 

enquanto intermediários nos diálogos de Platão, ela é digna de nota, não apenas por ter sido 

popularizada em sua exposição realizada por Aristóteles e por ser amplamente mencionada 

em debates posteriores sobre a certeza da matemática, mas também porque, segundo Norman 

(63, p.177), ela é “[…] a única parte da última teoria de Platão que pode oferecer uma base 

metafísica para seu ideal de formulação da teoria física em termos matemáticos.”  

Assim vemos como Platão oferece uma ampla perspectiva sobre a natureza da 

matemática e de sua relação com o mundo natural, englobando uma explicação cosmológica 

que explica a suposta presença de formas geométricas no mundo, como o círculo das órbitas e 

os triângulos que compõe a matéria, como instanciações de um princípio teleológico, segundo 

o qual o Demiurgo teria criado o mundo visando o máximo de beleza, simplicidade e unidade. 

Partindo desse princípio Platão chega também à justificativa da capacidade dos seres humanos 

compreenderem a estrutura matemática do mundo: visando à perfeição o Demiurgo atribui 

alma ao mundo, considerando que uma criação sem alma seria necessariamente inferior, e 

devido à afinidade da alma do mundo com a nossa, no sentido de ambas serem racionais, 

infere-se a inteligibilidade da estrutura matemática do cosmo. Concluísse ainda esclarecendo 
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exatamente o que seriam os objetos matemáticos, dizendo que eles não estão nem contidos 

nos objetos materiais que imitam suas formas, nem pertenceriam ao etéreo mundo das formas, 

mas seriam entidades intermediárias entre ambos.  

 

3.1.3 ARISTÓTELES 

 

Aristóteles (384 – 322 a. C.), nascido em Estagira na Grécia, é provavelmente um dos 

nomes mais bem conhecidos da filosofia, e é de particular importância para compreendermos 

o pensamento sobre as relações entre matemática e natureza. Sua influência não é devida à 

matematização de algum fenômeno natural específico – como apontamos anteriormente as 

disciplinas matemáticas que tratam dos fenômenos naturais já eram maduras na época de 

Aristóteles – mas sim em sua forma de conceitualizar essas disciplinas, inserindo-as dentro de 

uma teoria mais ampla do conhecimento que ditaria a hierarquia e interação entre essas 

disciplinas.  

O filósofo grego agrupa as disciplinas de cunho matemático que dizem respeito aos 

fenômenos naturais na categoria das matemáticas mistas, como a astronomia, óptica, 

harmonia e mecânica também chamadas de ciências mistas ou ciências subordinadas, e se 

refere a elas em seu livro Física como o ramo da matemática mais próximo da ciência natural 

(65, p.37).  

Em sua conceitualização desse grupo de disciplinas Aristóteles pretende manter 

características importantes das visões de Platão e Pitágoras da matemática e de sua presença 

ou ausência na natureza, ao mesmo tempo que retira aspectos que considera equivocados. 

Para Platão, a existência dos objetos matemáticos seria independente dos objetos naturais 

acessíveis a nós pelos sentidos. Esses objetos ideais (chamados de ‘intermediários’) teriam 

apenas propriedades descritas e demonstradas na matemática. Já Pitágoras adota uma 

perspectiva oposta, considerando que os objetos matemáticos não apenas existem no mundo 

natural mas também o compõe. (66, p.3)  

Para Aristóteles ambas perspectivas são errôneas, mas cada uma capta algo de 

verdadeiro sobre o objeto matemático. Aristóteles concorda com Platão em pensar os objetos 

da matemática como idealizações, e concorda com Pitágoras em considerar que os objetos 

naturais exibem em alguma medida características matemáticas. Sua visão do objeto 

matemático é direcionada para preservar pontos defendidos por Platão e Pitágoras (66, p.9), 

como veremos a seguir na conceitualização de Aristóteles das matemáticas mistas.  
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Primeiramente devemos compreender como Aristóteles define o objeto de estudo de 

uma ciência. Seu objeto é selecionado utilizando o operador chamado por Jonathan Lear (67) 

de “operador qua”. O que esse operador faz é filtrar um determinado atributo de um objeto e, 

com isso, estabelecer o domínio de uma ciência. Por exemplo, a geometria é uma ciência que 

pode estudar qualquer objeto material, mas ao fazê-lo ela não levará em conta atributos como 

cor, beleza ou temperatura; ela levará em conta apenas suas dimensões espaciais, sua 

magnitude. Portanto a geometria estuda os objetos qua magnitude. Para Distelzweig (66, p.9) 

uma das características das matemáticas mistas aristotélicas é que seu objeto de estudo é 

caracterizado por um duplo uso desse operador. A harmonia, por exemplo, estuda seu objeto 

qua som, e qua número. 

A perspectiva geral de ciência de Aristóteles diz que o conhecimento sobre a natureza 

é aquele que compreende a causalidade entre o tipo do objeto, seus atributos e fenômenos 

ligados a ele. Utilizando um exemplo retirado de Distelzweig (66, p.4): “A ciência da saúde 

considera o homem, mas oferece entendimento apenas dos atributos causalmente conectados 

com a saúde. Ela não oferece entendimento da cor do cabelo ou conhecimento dos homens, 

nem (como no exemplo de Aristóteles) da brancura do homem, pois esses atributos são 

conectados acidentalmente com a saúde do homem.” 

Essa noção de ciência não implica na existência de objetos que exibam apenas os 

atributos que a concernem. Por exemplo, não existem triângulos que possuem apenas os 

atributos pertinentes à geometria, todos triângulos terão cor, peso, serão feitos de dado 

material, e esses atributos serão tópico de ciências distintas da geometria. Nas palavras de 

Aristóteles: 

Cada questão será investigada dessa maneira – supondo-se separado aquilo que não 

é separado, como o aritmético e o geômetra fazem. Pois o homem qua homem é uma 

coisa indivisível; o aritmético supõe uma coisa indivisível, e então pondera se algum 

atributo pertence ao homem qua indivisível. Mas o geômetra o trata nem qua homem 

nem qua indivisível, mas como um sólido. Evidentemente os atributos que 

pertenceriam a ele mesmo que não fossem indivisíveis podem pertencer a ele 

separadamente destes atributos. (68, p.188) 

Portanto, para Aristóteles, apesar de mais de uma ciência se ocupar do mesmo objeto 

material, seus objetos de estudo (ou seja, um conjunto específico dos atributos dos objetos 

materiais) serão distintos. Isso é expresso na chamada “proibição de metabase”, que proíbe 

que uma demonstração transite entre objetos de diferentes ciências, proibição que, segundo 

Capecchi (69, p.3) era considerada demasiado rigorosa pelos pensadores da época de 

Aristóteles e era praticamente ignorada. 
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Isso faz com que as ciências subordinadas representem uma categoria peculiar do 

esquema geral das ciências aristotélicas, uma vez que nesse caso é permitida que uma 

demonstração da ciência superior (matemática) seja transferida à inferior (ciência física 

empírica). (66, p.11) Entretanto existe uma hierarquia e estrutura argumentativa que deve ser 

respeitada. A disciplina subalternante (matemática) deve prover a premissa maior do 

argumento, a disciplina subalternada deve entrar com a premissa menor. Por exemplo: 

Ter menos que 180° é uma propriedade de todo arco de semicírculo (premissa 

maior). 

Ser um arco de semicírculo é uma propriedade de todo arco-íris (premissa menor). 

Ter menos de 180° é propriedade de todo arco-íris (conclusão). (69, p.4) 

Porém, segundo Capecchi, a dificuldade de aplicar o raciocínio aristotélico à prática 

das matemáticas mistas levou os matemáticos a adotarem uma concepção simplificada que 

postula que as matemáticas mistas são caracterizadas quando “um fato a ser explicado (o 

explanandum), que pertence à física é justificado por outro fato (the explenans) que também 

pertence à física, que é assumido como postulado, junto com postulados matemáticos.” (69, 

p.4) 

Discutiremos, a seguir, a forma que duas ciências discorrem sobre o mesmo objeto 

material. Isso é de particular interesse para a compreensão da aplicação da matemática à 

natureza em Aristóteles, pois revela uma nuance importante da hierarquia entre 

conhecimentos, especificamente entre a filosofia natural e as matemáticas mistas. A 

abordagem dos fenômenos celestes no De Caelo oferece um bom exemplo. Seguimos 

Distelzweig (66, p.16-19) em entender essa obra como pertencente à filosofia natural, apesar 

de falar sobre o número, magnitude e locomoção dos corpos celestes. Mesmo assim pode ser 

argumentado que a obra não pode ser caracterizada como matemáticas mistas (mais 

especificamente astronomia), pois Aristóteles ao mencionar descobertas realizadas por 

astrônomos se refere a elas como se fossem realizadas por uma disciplina distinta. (70, p.42, 

52)  

Entretanto, mais relevante que essas observações, é o fato de as deduções realizadas 

no De Caelo partirem de princípios naturais. (70, p.2) Por exemplo, Aristóteles partindo das 

propriedades da terra, considerado por ele um dos quatro elementos fundamentais, deduz a 

esfericidade, imobilidade e centralidade do nosso planeta no cosmos. (70, p.50-53)  

Para melhor compreender a relação entre filosofia natural e matemáticas mistas 

podemos nos aprofundar na defesa da esfericidade das estrelas presente no De Caelo II 11. 

(70, p.42) Aristóteles parte da afirmação de que as estrelas não se movem, como demonstrado 

anteriormente no texto (Aristóteles 70, p.40-42), e do axioma de que a natureza não faz nada 
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em vão. Portanto, segundo ele, as estrelas deveriam ter um formato não adaptado ao 

movimento, ou seja, esférico. Além disso ele aponta que o que é válido para uma estrela 

deverá ser válido para todas, e a partir disso invoca a dedução astronômica do formato 

esférico da Lua (que na visão aristotélica também é encarada como objeto do mundo 

supralunar).  

Observa-se assim que a defesa da esfericidade das estrelas é feita tanto pela via da 

filosofia natural partindo de princípios naturais (por exemplo, que a natureza não faz nada em 

vão) e pela via do pensamento matemático da astronomia. Entretanto, para Aristóteles, a 

astronomia está apenas demonstrando a esfericidade da Lua, enquanto que a filosofia natural 

está oferecendo o porquê da esfericidade da Lua ser um fato. Em posse do atributo 

matemático do formato da Lua, o astrônomo pode deduzir outros atributos matemáticos da 

natureza, como o formato crescente do eclipse solar. Esse padrão de interação entre filosofia 

natural e matemática mista é, segundo Distelzweig (66, p.19) observado em diversas outras 

ocasiões no De Caelo, e pode ser sintetizada da seguinte forma: 

O astrônomo, por meio de observações cuidadosas, conclui que os céus exibem 

diversos atributos matemáticos. Estes são relacionados explicativamente entre si de 

tal forma que a ciência astronômica pode oferecer demonstrações matemáticas de 

alguns desses atributos em termos de outros mais fundamentais. Entretanto, desses 

atributos mais fundamentais, a astronomia matemática pode oferecer apenas prova 

do fato. Demonstrações adequadas desses atributos matemáticos fundamentais (se 

não forem eles princípios últimos, e portanto nem ao menos demonstráveis) serão 

dadas por outra ciência não matemática. (66, p.19) 

Podemos concluir com essa breve exposição do pensamento aristotélico sobre a 

interação entre a matemática e o mundo natural que a afirmação constantemente realizada de 

que a abordagem do mundo natural realizada por Aristóteles era meramente qualitativa é 

equivocada, e deve ser compreendida no contexto de sua organização do conhecimento. A 

matemática claramente tem seu lugar na visão de mundo aristotélica, como pudemos observar 

na estruturação das ciências mistas
36

, mas sua aplicação pelos matemáticos é dificultada pela 

restrição aristotélica de que ela deve ocupar um certo espaço nas demonstrações. Além disso 

vimos como as matemáticas mistas são tidas como hierarquicamente inferiores aos princípios 

mais gerais da filosofia natural, relação exemplificada no caso da discussão da esfericidade da 

Lua. 

 

3.2 MEDIEVAIS 

                                                           
36  

Distelzweig (66, 20) afirma, inclusive, que Aristóteles considera que novas ciências subordinadas poderiam 

vir a ser necessárias. 
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Contrariamente ao entendimento do senso comum da Idade Média como a ‘idade das 

trevas’ onde supostamente não ocorreram desenvolvimentos significativos do conhecimento, 

tanto por parte de boa parte dos historiadores que abordamos no segundo capítulo desta 

dissertação que consideram a Revolução Científica do século 17 como uma quebra com a 

“filosofia aristotélica qualitativa”, encontramos nesse período desenvolvimentos significativos 

na matematização do movimento. 

Um ponto crucial para esses desenvolvimentos é a expansão do currículo das 

universidades medievais realizada em 1252. Além das sete artes liberais (compostas dos 

chamados trivium e quadrivium) foram adicionados “novos” livros de Aristóteles, os libri 

naturales, o Metafísica e o Ética a Nicômaco, o último traduzido por Robert Grosseteste
37

. 

Assim o currículo é incrementado com três disciplinas filosóficas, a filosofia natural, a 

filosofia primeira (metafísica) e a moral, inaugurando o que James e Weisheipl (72, p.521) 

chamam de “Faculdade de Artes e Ciências”. 

Particularmente a filosofia natural exerceu fascinação nos acadêmicos do medievo 

mesmo após o declínio de interesse na metafísica e na moral na Idade Média tardia, sendo 

considerada por alguns como a base da moral, da metafísica e até mesmo da teologia de certa 

forma, seguindo o princípio de Anselmo de Cantuária (1033 – 1109) sintetizado na máxima 

“fé em busca do entendimento.” (72, p.522-3) A obra central nesses estudos, junto ao De 

Anima, era a Física de Aristóteles, obra na qual ele expõe suas concepções gerais sobre a 

filosofia natural, e que exerceria influência sobre os autores tratados nessa seção. Um 

exemplo é Thomas Bradwardine, cujo influente De proportionibus velocitatum in motibus de 

1328 se norteou pela questão das razões exposta no livro VII da Física. 

Paralelamente à corrente aristotélica dominante na Idade Média havia uma corrente de 

pensadores inspirados na obra platônica que propunham um papel cada vez maior para a 

aplicação da matemática aos fenômenos naturais. Exemplificamos a seguir essa corrente com 

seus principais pensadores: Robert Grosseteste e Roger Bacon. (72, p.523) 

   

3.2.1 ROBERT GROSSETESTE E ROGER BACON 

 

Robert Grosseteste (1168 – 1253) foi uma das figuras mais célebres da 

intelectualidade inglesa do século 13, sendo Chanceler da Universidade de Oxford e Bispo de 

Lincoln e uma grande influência sobre Roger Bacon (73, p.10). Além disso ele é ainda 
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 Ver Crombie (71, p,35-6) para uma lista dos trabalhos, tanto gregos quanto árabes, traduzidos no período. 
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notoriamente considerado por Crombie como fundador da escola de Oxford no século 13, que 

marcaria o início da tradição moderna da ciência experimental. (71, p.vii)  

Tal reputação é atribuída à Grosseteste por sua obra conter em alguma medida dois 

ingredientes caros à ciência moderna: a experimentação e o uso da análise matemática. 

Grosseteste é famoso em relação à segunda por uma famosa citação: “A utilidade de 

considerar linhas, ângulos e figuras é a maior, pois é impossível compreender a filosofia 

natural sem eles.” (apud 74, p.153). 

Entretanto podemos nos questionar em que medida essa apologia ao uso da 

matemática de Grosseteste se assemelha à matematização realizada por Galileu, ou a dos 

Calculadores de Oxford do século 14. Para isso devemos observar a origem dessa ênfase na 

matematização na obra de Grosseteste, ligada à imagem neoplatônica da luz “como ‘poder 

formativo e forma’ da natureza e meio do conhecimento através da natureza” (apud 74, 

p.152), proveniente de uma tradição helenística que permeou as teologias cristã, muçulmana e 

judaica.  

O estudo da luz era valorizado por Grosseteste devido aos padrões geométricos 

abstratos aos quais o comportamento da luz obedecia (o que já era sabido por tratados de 

óptica como os de Euclides e Ptolomeu). Em estilo tipicamente platônico, a matemática 

serviria para mediar entre o conhecimento da luz comum, presente no mundo sensível com a 

“Luz Suprema”, presente no mundo das ideias. Juntamos a isso a descrição bíblica de Deus 

enquanto luz, e de Cristo como a luz do mundo e conseguimos entender como o tema da luz 

servia à conexão de diversas áreas do conhecimento em Grosseteste. (74, p.153-154) 

Tendo em vista o papel que a matemática ocupa na mediação entre a filosofia natural e 

a metafísica na obra de Grosseteste, seu caráter de predecessor da matematização da ciência 

se torna questionável. Enquanto que autores posteriores como Tartaglia e Galileu utilizarão a 

matemática para analisar e prever fenômenos naturais específicos, em Grosseteste ela 

funciona como uma ponte entre filosofia natural e questões de natureza metafísica e teológica, 

sob uma perspectiva platônica. (74, p.180) 

Essa corrente de matiz platônica marcada pela expansão do prestígio da matemática 

encontra seu ápice em um autor amplamente influenciado por Grosseteste: o mestre de artes e 

frade Franciscano Roger Bacon (1220-1292)
38

. Muitos leitores modernos conhecem a obra de 

Roger Bacon pela perspectiva de escritores do século 19, que viam em Bacon um heroico 

                                                           
38 

As datas de nascimento e morte, como outros dados biográficos de Bacon, são controversos. Ver Hackett. (75) 
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precursor da Revolução Científica. Entretanto essa visão vem sendo desmistificada por 

historiadores ao menos desde o final do século 20. (75, p.1; 73; 76) 

Roger Bacon, principalmente em sua obra Opus Majus, estende a discussão do papel 

da matemática nas ciências naturais que fora realizado por seus predecessores buscando 

contrabalancear o que considerava uma negligência ao ensino adequado da matemática no 

sistema educacional dos latinos nos últimos 30, 40 anos. Ele considerava essa lacuna 

extremamente danosa devido ao caráter privilegiado que atribuía à matemática frente as 

outras ciências (73, p.16-7), o que pode ser observado em sua célebre citação que diz que a 

matemática é a “porta e a chave” para as demais ciências. (76, p.361) 

Em termos de influência filosófica, Roger Bacon pode ser visto como herdeiro da 

tradição neoplatônica medieval representada por Santo Agostinho e Boécio (76, p.375). 

Segundo Lindberg (73, p.24-5) é indiscutível que a expansão do papel da matemática que ele 

propõe em relação à perspectiva aristotélica é produto de inspiração platônica. Porém aponta 

que devemos ser cuidadosos com os rótulos de “platônico” e “aristotélico”, como se fossem 

polos absolutos, e mostra que apesar de costumeiramente Bacon ser retratado como um 

platônico, ele preserva noções aristotélicas, como a de que existem causas físicas nos 

fenômenos naturais que não podem ser estudadas matematicamente. 

O lugar privilegiado da matemática nos estudos da natureza é garantido, segundo 

Bacon, ao menos por dois fatores. Primeiramente a matemática seria a única ciência capaz de 

estabelecer verdades sem deixar espaço para dúvidas (76, p.360), e seria a responsável por 

fornecer toda a certeza eventualmente presente nas outras ciências. (73, p.19) Em segundo 

lugar, pelo seu valor “didático”, considerando que, por ser a mais simples das ciências, a 

matemática deve ser a primeira a ser aprendida, sendo capaz de posteriormente 

preparar a mente e elevá-la ao conhecimento certo de todas as coisas, de forma tal 

que ao se compreender a sabedoria relativa a essa ciência e aplicá-la corretamente ao 

conhecimento de outras ciências e coisas, será possível saber tudo o que se segue 

sem erro ou dúvida, de forma fácil e poderosa (BACON 1267  apud  73, p.17).   

Para demonstrar a posição privilegiada da matemática, Bacon usa alguns argumentos 

baseados em autoridade e outros na razão. Com relação ao primeiro grupo, Bacon baseia-se 

na autoridade de Boécio, Ptolomeu e Aristóteles, para os quais a filosofia, considerando todas 

as disciplinas distintas que a compõe, pode em última análise ser reduzida à metafísica, 

matemática e à física. Por sua vez, a metafísica e a física fazem uso da matemática, de forma 

que o suporte da matemática se estende ao todo da filosofia
39

. Entretanto devemos tomar 

                                                           
39

  Ver Lindberg (73, p.18-19) para análise de outras disciplinas que compõe a filosofia que também fazem uso 

da matemática. 
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cuidado com interpretações extremas da posição de Bacon, salientando que ele não 

considerava que essas disciplinas fossem completamente redutíveis à matemática. Dos 

argumentos baseados na razão, Lindberg (73, p.18-9) destaca aquele no qual Bacon afirma 

que o conhecimento da matemática é inata ao homem, o que pode ser observado pelo fato dela 

ter sido a “primeira ciência a ser descoberta”. Da mesma forma ela deveria ser a primeira a ser 

aprendida. 

Ainda de acordo com Lindberg, a maior parcela da atenção de Bacon não é 

direcionada para a defesa teórica e abstrata da matemática, que na edição moderna do Opus 

majus ocupa apenas cerca de doze páginas. Em contraste, Bacon dedica quase trezentas 

páginas acumulando ilustrações do poder e utilidade da matemática em tópicos como óptica, 

fenômenos celestes e meteorológicos, natureza da matéria e até mesmo na exploração de 

assuntos divinos. (73, p.20-22) 

Em relação às contribuições de Grosseteste e Bacon podemos concluir que sua 

relevância no desenvolvimento da abordagem matemática da natureza não consiste tanto na 

descrição matemática de dado fenômeno, ou da antecipação da estrutura do conhecimento 

físico-matemático característica de Galileu (e, em alguma medida, dos Calculadores de 

Oxford que veremos adiante), mas sim pela apologia da importância da matemática em um 

período que seu ensino era negligenciado.  

 

3.2.2 OS CALCULADORES DE OXFORD 

 

O grupo de acadêmicos do século 14
40

 conhecido como Calculadores de Oxford
41

 

trouxe contribuições significativas à aplicação de técnicas lógicas e matemáticas a problemas 

físicos. (79, p.151)
 
Dentre esses desenvolvimentos destacaremos a abordagem matemática de 

Thomas Bradwardine (1300 - 1349) que busca descrever o movimento em função de suas 

causas (o que hoje chamaríamos de dinâmica) e o desenvolvimento do célebre “Teorema do 

                                                           
40 Discute-se na literatura o motivo do surgimento desse grupo nesse período. As possibilidades consideradas 

são: o impacto positivo do tratado de Bradwardine à época, a utilidade dos cálculos na prática de disputas e 

sofismatas dos graduandos e ao impacto do fortalecimento das relações econômicas pautadas no uso do 

dinheiro (77, p.25).  

 

41 Também chamados de Mertonianos por historiadores contemporâneos uma vez que vários deles eram fellows 

do Merton College, entretanto não existe evidência de que eles recebiam esse nome em sua época. Também 

receberam as alcunhas de ‘Anglici’ ou ‘Britannici’ por parte dos filósofos continentais coetâneos e pouco 

posteriores a eles, associando-os ao grupo mais amplo dos logicistas britânicos. Um grupo mais restrito foi 

chamado de Calculadores no fim do século 15 e início do 16, sendo Richard Swineshead “o calculador.” (78, 

p.540-541) Escolhemos chamá-los de Calculadores por corresponder com a alcunha que receberam por 

pensadores temporalmente próximos. 
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valor médio” que será posteriormente utilizado por Galileu para matematizar a queda livre. 

Bradwardine, estudante de teologia em Oxford e Fellow do Merton College, publica seu 

influente tratado De proportione velocitatum in motibus em 1328. Neste ele lida com a 

questão da comensurabilidade do movimento partindo das ideias expostas por Aristóteles no 

Física VII 4-5. Seu objetivo é encontrar uma lei universal que descreva a proporção entre a 

razão da força motora e resistência ao movimento, de um lado, e a distância percorrida e 

tempo do outro. (72, p.533-535) 

Apesar do impacto do trabalho dos Calculadores ter sido predominantemente na área 

da aplicação da matemática à física, eles produziram seu trabalho no contexto da lógica 

medieval, mais especificamente no contexto das práticas didáticas da disputa e da sofismata, 

práticas essas realizadas por graduandos mais avançados nas universidades visando exercitar 

as habilidades lógicas dos alunos. (78, p.555-560)  

Os Calculadores discutiam a noção de velocidade no contexto mais amplo da 

intensificação e redução das formas, que é o vocabulário técnico dos escolásticos para se 

referir ao problema de como as qualidades (como calor e brancura) ganham ou perdem 

intensidade. (80, p.206) Não é propósito desta dissertação entrar nas minúcias da discussão 

medieval da intensificação e redução das formas, mas é importante mencionarmos que 

algumas propriedades da velocidade que permitiam aos Calculadores desenvolver seus 

teoremas dependiam de seu posicionamento em relação a essa questão.  

Em relação à discussão da intensificação e redução das formas existia a distinção entre 

intensidade de uma dada qualidade e sua extensão quantitativa (distinção que chamaremos de 

qualitativa e quantitativa daqui em diante). Essa distinção era interpretada de acordo com a 

qualidade em discussão. Ao tratarmos, por exemplo, do calor, a distinção seria entre a 

intensidade do calor em certo ponto do corpo (o que chamaríamos hoje de temperatura) e 

quantidade de calor (que pode aumentar ou diminuir, dependendo da extensão do corpo que 

tem dada temperatura).  

O tratamento dessa distinção para a velocidade no contexto dos Calculadores é 

exemplificada no Tractatus de proportionibus velocitatum de Bradwardine. Essa distinção pode 

ser compreendida se compararmos dois movimentos uniformes de mesma velocidade, mas 

que ocorrem por tempos diferentes. Pode-se dizer que, em qualquer ponto dos movimentos 

eles possuem a mesma qualidade de movimento. A quantidade de velocidade, entretanto, é 

algo que deve ser avaliado em um intervalo de tempo. Se consideramos a totalidade dos 

movimentos o corpo que fica maior tempo em movimento teria maior quantidade de 

velocidade que o segundo. (80, p.213-214)  
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Entretanto, resta a questão de qual é a magnitude que deve ser atribuída ao caso 

qualitativo da velocidade. Os Calculadores escolhem interpretar essa grandeza em termos de 

extensão. William Heytesbury (1313 -1372) considera que “a velocidade em dado instante 

será determinada pelo caminho que seria descrito pelo mais veloz dos pontos [do corpo] se, 

em um período de tempo, ele se movesse uniformemente com o mesmo grau de velocidade 

com o qual ele se moveu naquele dado instante [...].”
42

 (80, p.214) Essa distância hipotética 

percorrida pelo corpo é utilizada para determinar a velocidade qualitativa, recebendo o nome 

de latitude de velocidade, importante conceito no desenvolvimento do teorema do valor 

médio, e, segundo Sylla (77, p.344), importante no desenvolvimento de descrições 

matemáticas do movimento uma vez que considerava a velocidade como uma nova variável, 

análoga ao espaço e tempo. 

Importante também para compreender o contexto da introdução do teorema do valor 

médio pelos Calculadores é a lei dinâmica de Thomas Bradwardine, por si só um exemplo 

importante da matematização do movimento na Idade Média. Ele mantém alguns 

pressupostos aristotélicos do movimento, mas propõe uma nova fórmula matemática para 

descrever as relações entre força e resistência ao movimento com a distância percorrida em 

determinado tempo. Para Aristóteles um corpo só se move quando está sob a constante ação 

de uma força. Além disso, pode-se inferir de passagens dispersas da obra de Aristóteles que 

ele considerava que a velocidade de um objeto seria proporcional à razão entre a força que 

age sobre ele com a resistência do meio, dado que a força seja superior à resistência. (80, 

p.426-432) 

Bradwardine busca preservar duas condições da descrição aristotélica: 

O movimento não ocorre se a força for igual ou inferior à resistência ao movimento. 

Os fatores de força e resistência que determinam a velocidade devem se relacionar por 

alguma forma de razão, e não como uma diferença aritmética. 

A “lei” extraída do trabalho de Aristóteles não satisfaz a primeira condição pois, se 

considerarmos a velocidade proporcional à razão entre força e resistência, a velocidade não se 

anula no caso de força igual à resistência. A forma que Bradwardine encontra para satisfazer 

ambas afirmações é dizer que “a proporção das velocidades no movimento segue a proporção 

entre a potência do motor
43

 e o corpo que é movido.” (80, p.438) 

                                                           
42 Uma consideração semelhante é também feita por Swineshead. (80, p.215) 

43 Aquele que exerce a força. 
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Vamos agora à discussão do teorema do valor médio. O primeiro autor a tratá-lo é 

Heytesbury, em seu livro Regras para a resolução de sofismata de 1335. Neste, o teorema é 

introduzido da seguinte forma: 

Portanto o corpo em movimento, adquirindo ou perdendo essa latitude [de 

velocidade] uniformemente durante dado período de tempo, atravessará uma 

distância igual àquela que atravessaria no mesmo período de tempo caso se movesse 

uniformemente em seu grau médio [de velocidade]. (HEYTESBURY1494 apud 77, 

p.351) 

Heytesbury, entretanto, apresenta o teorema de forma casual, sem reivindicar autoria 

ou apresentar provas; dando a entender que o teorema já era conhecido em seu meio. Isso leva 

Sylla (77, p.341) a afirmar que as contribuições dadas pelos Calculadores não podem 

necessariamente ser adequadamente atribuídas a autores específicos, apontando seus trabalhos 

“refletem um pano de fundo mais amplo de exercícios escolásticos, conhecimento 

compartilhado e mudanças graduais”.  

Uma prova do teorema é apresentada no Probationes conclusionum tractatus 

regularum solvendi sophismata, obra atribuída a Heytesbury. Nela compara-se o movimento 

de quatro móveis. Três deles possuem inicialmente quatro graus de velocidade, o móvel A se 

move com velocidade constante por uma hora, B tem movimento uniformemente acelerado 

por meia hora atingindo oito graus de velocidade e C tem movimento uniformemente 

desacelerado por meia hora, até chegar ao repouso. D parte do repouso e, durante uma hora, 

tem movimento uniformemente acelerado até alcançar oito graus. Argumenta-se então que a 

soma das distâncias percorridas por B e C é igual a distância percorrida por D, uma vez que a 

primeira metade do movimento em D é equivalente ao movimento de C e a segunda metade é 

equivalente ao movimento de B. Porém essa soma também é igual à distância percorrida por 

A, uma vez que o graus de velocidade de B e C estão sempre igualmente distantes de quatro, e 

juntos somam oito. Se, somados, B e C tem sempre o dobro de velocidade de A e se 

locomovem pela metade do tempo, as distâncias percorridas serão as mesmas. Portanto, a 

distância percorrida por A, movimento uniforme com a velocidade do meio do trajeto, é igual 

a distância percorrida por D, movimento acelerado. Com base neste teorema é provada ainda 

que a razão da distância percorrida na primeira metade do movimento uniformemente 

acelerado iniciado a partir do repouso para a segunda metade é de um para três. (77, p.352-

353)  

É notável que essa prova não faz uso de multiplicações entre velocidade e tempo, nem 

de diagramas geométricos, como os de Oresme ou Galileu. O que é feito aqui é mostrar que os 
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graus de velocidade no movimentos de A e D são iguais, mesmo que a velocidade em 

diferentes momentos seja diferente, o que implica na mesma distância percorrida.  

Outras provas para o teorema do valor médio são apresentadas em obras diversas dos 

Calculadores, notavelmente no Summa logicae et philosophia naturalis de John Dumbleton 

(1310 – 1349), e no Liber calculationum de Richard Swineshead
44

.  

Não nos alongaremos na exposição dessas provas, mas é interessante observarmos o 

caráter das obras nas quais elas estão inseridas. A obra de John Dumbleton difere da de 

Heytesbury em dois pontos. Enquanto a obra de Heytesbury tem preocupação 

predominantemente com a lógica, abordando inclusive casos tidos como impossíveis na 

natureza em prol da exploração lógica, Dumbleton busca expor em seu trabalho proposições 

físicas que ele acreditava serem verdadeiras, utilizando a matemática para tornar sua visão de 

mundo aristotélica mais completa e exata. (78, p.571; 79, p.130,150)  

O segundo ponto é o de que na Summa, Dumbleton é muito mais minucioso em 

explicar e justificar o uso das latitudes de velocidades para a quantificação do movimento do 

que no trabalho de Heytesbury. Um exemplo desse tratamento é sua argumentação a favor da 

‘aditividade’
45

 das latitudes de movimento tomando por base a lei dinâmica de Bradwardine 

(77, p.353-354). 

O teorema do valor médio também é provado no Liber calcul-resenta o teorema sem 

alarde, provando-o no contexto de um problema mais difícil, em questões de aplicações da lei 

dinâmica de Bradwardine, estudando o movimento em meios cuja resistência varia com a 

posição. (77, p.357-358) 

O que foi apresentado aqui sobre a matematização do movimento no trabalho dos 

medievais nos ajuda a problematizar algumas perspectivas historiográficas comuns. A noção 

de que a Revolução Científica do século 17 seria marcada pela transição da filosofia 

aristotélica qualitativa para uma física quantitativa precisa ser, ao menos, atenuada. Temos no 

caso dos Calculadores um claro exemplo não apenas de tentativas de matematização, o que 

invalidaria o ineditismo da matematização dos estudos do movimento até o século 17, como 

essas tentativas estariam calcadas em uma perspectiva aristotélica, e não platônica. As 

                                                           
44 Pouco se sabe sobre a vida de Swineshead, inclusive sobre as datas de seu nascimento e morte. (81, p.307-

308) 

45 Aditividade aqui é o termo utilizado para se referir ao processo de composição na teoria das proporções de 

Euclides. 
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matematizações seriam de caráter aristotélico no sentido de que “a matemática depende de 

quantidades abstraídas de corpos, lugares ou qualidades.”
46

 (79, p.151)  

 

Algumas objeções podem ser levantadas em relação à matematização dos 

Calculadores, dizendo, por exemplo, que os casos abordados por eles não são centrais em sua 

obra, sendo utilizados apenas para o debate de questões de lógica sem preocupação com a 

realidade física dos problemas. Aqui devemos atentar ao fato de que o grupo dos Calculadores 

era diverso internamente. Essa poderia ser uma objeção válida para o Regras para a resolução 

de sofismata de Heytesbury que utilizava situações físicas impossíveis em caráter hipotético 

visando a discussão de proposições lógicas, mas não à Summa de Dumbleton que buscava 

descrever o que ele acreditava ser a realidade do mundo físico. (79, p.130) 

Pode-se ainda dizer que os casos abordados pelos Calculadores seriam artificiais, 

muito idealizados e não corresponderiam ao que é observado no mundo empírico. Mas, como 

Sylla (77, p.366), argumentamos que essas idealizações poderiam ser aplicadas de forma 

aproximada aos casos mais complexos encontrados no mundo natural. O mesmo pode ser 

observado na atitude de Galileu, que não tinha a expectativa de que a natureza tivesse um 

comportamento matemático exato.  

Estruturalmente os trabalhos dos Calculadores já trazem semelhanças em relação a 

outros autores mais ligados à Revolução Científica, como Galileu e Newton, no sentido de 

desenvolverem explicações matemáticas de fenômenos físicos onde primeiro se estabelecem 

alguns princípios dos quais teoremas são deduzidos de forma matemática. Para Sylla (77, 

p.365-370) os trabalhos realizados pelos Calculadores podem ser interpretados como a 

emergência de uma ciência matematicamente estruturada do movimento, mesmo que não seja 

expressão dessa ciência tão ampla quanto a apresentada no Duas novas ciências de Galileu, 

nem tão integrada como o Principia de Newton. 

 

3.3 RENASCENTISTAS 

A relação do homem renascentista, principalmente na Itália, com a matemática precisa 

ser entendida tendo em vista seu contexto. Um dos pontos importantes é o advento do canhão 

na atividade bélica
47

, especificamente na invasão de Charles VIII à Itália em 1494. Isso 

impulsionou fortemente as aplicações da matemática tanto no entendimento da balística, 
                                                           
46 Sylla afirma isso sobre a matematização em Dumbleton, mas isso pode ser extrapolado para os outros 

Calculadores.  
47

 Sobre o papel da matemática prática no período ver Cormack et al. (82) 
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como veremos na seção de Niccolò Fontana Tartaglia (1500-1557), quanto na construção de 

bastiões, que eram fortificações sofisticadas capazes de resistir a ataques de canhões e cuja 

construção demandava a contribuição de matemáticos (83, p.44).  

As mudanças institucionais foram outro importante elemento que contribuiu para 

novas formas da atividade matemática do período. Enquanto que os pensadores medievais 

aqui analisados estavam todos vinculados às universidades, o ambiente das cortes italianas, e 

sua transição de um modelo senhorial, onde as relações da família real se misturavam com a 

administração da corte, para um modelo mais burocrático oferecia tanto uma oportunidade de 

ascensão social para matemáticos como uma oportunidade paralela às universidades para se 

adquirir títulos que não seriam concedidos por ela.
48

 (83, p.47-49) 

A natureza da matemática foi, ainda, alvo de intenso debate no contexto da Quaestio 

de certitudine mathematicarum, como exploraremos em mais detalhes. Nesta, discutiu-se os 

temas da certeza da matemática, seu posicionamento em relação a outras disciplinas como a 

filosofia natural, e a ontologia de suas entidades. Além de sua relevância para o ambiente 

filosófico, o debate possui ramificações na defesa do ensino matemático, e da expansão do 

status do matemático em relação ao do filósofo.   

O século 16 presenciou o que alguns autores chamam de Renascimento Arquimediano, 

caracterizado pela retomada de interesse de diversos autores pela obra de Arquimedes e outros 

matemáticos gregos clássicos. Diversos fatores possibilitaram essa retomada de interesse pela 

obra de Arquimedes, uma delas foi a produção de novas e melhores traduções de suas obras, 

como a tradução do Sobre os corpos flutuantes, realizada por Tartaglia em 1543 (84, p.5). 

A matematização promovida por esse movimento era percebida por matemáticos e 

filósofos do século 16 como uma contestação ao aristotelismo, tendo sido motivada por 

fatores como a observação de novos cometas e das supernovas de 1572 e 1604, entre outros 

(85, p.5). Essa contestação ocorreu especialmente na ciência do movimento, que pode ser 

exemplificada por Giovanni Battista Benedetti (1530 -1590), aluno de Niccolò Tartaglia 

(1499 – 1557)  que, segundo Meli, foi o mais explícito crítico de Aristóteles de um ponto de 

vista matemático da segunda metade do século 16. Sua concepção de movimento era 

deliberadamente oposta à de Aristóteles baseada, em suas palavras, em “demonstrações 

matemáticas, não em tagarelice aristotélica.” (85, p. 8-10) 

                                                           
48 Biagioli (83, p.49) ilustra esse paralelismo entre corte e Universidade com a obtenção do título de filósofo por 

Galileu por suas descobertas astronômicas no âmbito da corte, dizendo que isso jamais teria ocorrido na 

Universidade, uma vez que essas descobertas eram vistas como ameaça à hierarquia acadêmica. 
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O lugar da matemática relativamente a outras disciplinas também ilustra a diversidade 

interna dos autores do Renascimento Arquimediano. Guidobaldo del Monte (1545 - 1607) 

entendia que a matemática deveria atuar no espaço já estabelecido para ela pela filosofia, 

enquanto que Federico Commandino (1509 – 1575) defendia um maior destaque para a 

matemática na organização do conhecimento, dado seu elevado grau de certeza perante outras 

disciplinas, ou ao menos a autonomia da matemática em relação a outras áreas do 

conhecimento. (85, p.6, 10-15) 

Discutimos a seguir dois autores italianos do período. O primeiro, del Monte, é um 

ator peculiar do período pois, em contraste com pensadores como Benedetti, tinha uma 

postura menos crítica a Aristóteles. Ele considerava que as obras de Arquimedes, de caráter 

mais matemático, podiam ser vistas como compatíveis com Aristóteles. O segundo, Tartaglia, 

desenvolve uma abordagem matemática do movimento de lançamento de projéteis que retira 

o conceito de movimento do contexto mais amplo da filosofia natural. 

Por último discutimos o trabalho do espanhol Domingo de Soto (1494 – 1560) que, em 

seus comentários e questões à Física de Aristóteles, toma o movimento de queda livre como 

exemplar do tipo de movimento uniformiter difformis, o que entenderíamos hoje em dia como 

movimento uniformemente acelerado, o que é notável, pois coloca em cheque a afirmação, 

sustentada por muito tempo, de que Galileu teria sido o primeiro a ter esse entendimento 

sobre o movimento de queda livre. 

 

3.3.1 GUIDOBALDO DEL MONTE 

 

Guidobaldo del Monte foi um importante autor no Renascimento, tanto pelo amplo 

alcance de sua obra (69, p.168) quanto por seu apoio ao jovem Galileu. Sua participação no 

movimento é manifesta em suas obras Mechanicorum Liber de 1577, prontamente traduzida 

para o italiano, que incorporava conceitos chaves de Arquimedes, e em seu comentário e 

paráfrase do Equilíbrio dos Planos de Arquimedes. Apesar do julgamento pejorativo que 

alguns historiadores mais antigos expressam a respeito de del Monte, refletindo Pierra Duhem 

que o qualificou como “as vezes em erro, sempre medíocre” (86, p.226), historiadores mais 

recentes vêm restaurando sua imagem ao interpretá-lo em função de seus próprios interesses e 

objetivos. (87, p.373-376)  

O cerne do projeto científico de del Monte, segundo Dyck (87, p.375-7), e a 

característica que o torna ao mesmo tempo notável e peculiar no contexto do Renascimento 
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Arquimediano, é sua tentativa de síntese entre a ciência arquimediana com uma moldura 

filosófica de caráter aristotélico, o que contraria a caracterização usual dos pensadores desse 

movimento como avessos à Aristóteles
49

. Sobre as contribuições de Aristóteles e Arquimedes 

para a mecânica, del Monte afirma: 

No início do Questões Mecânicas Aristóteles publica muitas coisas fortemente 

necessárias para a compreensão da mecânica. Seguindo-o, Arquimedes torna os 

princípios da mecânica mais explícitos e evidentes. [...] Entretanto Aristóteles não 

fica diminuído por isso, pois ele explicou adequadamente as causas dos problemas 

por ele discutidos [...] Que Arquimedes aparenta ter seguido Aristóteles é claro não 

apenas pelas razões já afirmadas, mas também porque se considerarmos os 

postulados de Arquimedes, perceberemos que Arquimedes os coloca no lugar dos 

princípios mecânicos exposto por Aristóteles. (DEL MONTE 1588 apud 85, p.17) 

Guidobaldo del Monte executa seu projeto
50

 usando conceitos físicos do Questões 

Mecânicas
51

 atribuídos à Aristóteles, dentre outras fontes, para preencher as lacunas físicas da 

obra de Arquimedes, que pode ser exemplificado com sua interpretação do centro de massa na 

obra O Equilíbrio dos Planos, de Arquimedes
52

. Esta é uma obra predominantemente 

matemática, que busca o maior nível de abstração possível, evitando interpretações físicas de 

seus principais conceitos, apesar de lidar com situações físicas. Isso faz com que alguns 

autores, como Dyck (87, p.377) caracterizem a prática de Arquimedes como “fisicalização da 

matemática,” ao invés de “matematização da física”. Tal abstração leva à recorrente 

dificuldade interpretativa da obra de Arquimedes da noção de centro de gravidade, uma vez 

que ele não apresenta uma definição explícita. Del Monte incorpora então uma definição 

física do conceito de centro de massa que o interpreta como um ponto pelo qual o corpo 

poderia ser suspenso de forma estática, de autoria de Pappus, que considera perfeitamente 

harmoniosa com os princípios de Arquimedes.  

Del Monte também apresentava preocupações com a possibilidade de corroboração 

das teorias matematicamente formuladas por experimentos, como mostra sua correspondência 

com Galileu. Apesar das cartas de del Monte a Galileu terem sido perdidas, foram preservadas 

as de Galileu a del Monte, onde diz que concorda com ele ao afirmar que “quando 

começamos a considerar a matéria, as proposições consideradas em abstrato pelo geômetra 

começam a serem alteradas devido às contingências da matéria; uma vez que não se pode 

atribuir ciência certeira a tais proposições alteradas de tal forma, o matemático é 

                                                           
49 Sua resistência a contrariar a visão de mundo aristotélica pode ser observada, por exemplo, em sua resistência 

a reconhecer a Super Nova de 1604 como um corpo celeste (ou seja, mais distante da Terra do que a Lua), o 

que demonstraria a corruptibilidade dos céus. (85, 30-31) 

50 Para uma discussão mais ampla desse projeto ver Dyck. (87)  

51 Tomamos aqui isso como “influência aristotélica”, pois na época considerava-se que essa obra fosse de 

autoria de Aristóteles (85, p.16), mas devemos ressaltar que atualmente tal autoria é contestada. 

52 Para uma discussão mais ampla desse projeto ver Dyck. (87)  
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desincumbido de especular sobre elas.” (GALILEI 1890-1909 apud 85,p. 22-3) Portanto del 

Monte considerava que os casos de movimento eram sujeitos a um grande número de 

acidentes e perturbações que dificultavam a abordagem matemática, e, em suas publicações, 

evitou esses casos, limitando sua teoria às questões da estática. 

Entretanto, em um manuscrito que viria a ser publicado apenas no século 19, del 

Monte teoriza e faz referência a experimentos abordando a trajetória do movimento oblíquo. 

Ele defende que o formato dessa trajetória deveria ser o mesmo de uma corda frouxa suspensa 

horizontalmente, ou seja, similar à parábola ou hipérbole. O que justificaria tal similaridade 

seria o fato de que ambos os corpos estariam sujeitos à composição de um movimento natural 

(da queda dos corpos em direção ao centro da Terra) e a um violento (ao impulso inicial, no 

caso do projeto, e aos pontos de sustentação, no caso da corda). Nessa explicação del Monte 

se afasta da ortodoxia aristotélica, que considerava que os movimentos natural e violento não 

ocorrem simultaneamente. Assim sua abordagem do movimento oblíquo discorda também 

daquela realizada por um de seus contemporâneos: Tartaglia. (85, 23-4) 

As discordâncias entre del Monte e Tartaglia não se reduzem à abordagem do 

movimento oblíquo, mas também sobre a abordagem dos fenômenos mecânicos. Para 

Tartaglia podemos conceber duas abordagens distintas, realizadas independentemente: 

matemática (que é mais confiável no julgamento de Tartaglia), ou por testes materiais e 

argumentos físicos. Enquanto que del Monte entendia que ambas deveriam ser realizadas 

conjuntamente, dizendo que “mecânica não pode ser chamada de mecânica se abstraída e 

separada das máquinas”, considerando-a um misto entre filosofia natural e matemática. Para 

ele apenas assim poderíamos nos referir à “ciência matemática da mecânica.” (87, p.398; 88, 

p.325) 

 

3.3.2 NICCOLÒ FONTANA TARTAGLIA 

 

Niccolò Tartaglia é um interessante personagem na história dos estudos da 

matematização do movimento. Ele contrasta com outros pensadores aqui expostos por ter uma 

formação filosófica relativamente escassa, tendo sido predominantemente autodidata (89, 

p.14-6). Entretanto, segundo Capecchi (69, p.173), isso pode ter sido uma vantagem para ele 

por não ser restringido por imposições aristotélicas. Tartaglia foi professor de matemática, 

tendo lecionado na escola do ábaco
53

 em Palazzo, e dado aulas públicas em Veneza, além de 

                                                           
53

 Escola direcionada a ensinar aplicações comerciais da matemática a filhos de comerciantes. (90, p.31) 
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ter publicado livros de sucesso como o Nova scientia inventa da Nicolo Tartalea que contaria 

com um grande número de edições
54

(89, p.20; 69, p.175) e traduções do Elementos de 

Euclides e Sobre os corpos flutuantes de Arquimedes. (89, p.3; 84, p.5) 

Na obra de Tartaglia encontramos tanto justificativas para a superioridade das 

argumentações matemáticas em detrimento da observação empírica quanto aplicações 

relevantes ao contexto bélico de sua época. A primeira pode ser encontrada em seu Quesiti et 

inventioni diverse (1546). Neste ele critica o Questões Mecânicas, obra atribuída à 

Aristóteles, por utilizar argumentos físicos, quando os matemáticos seriam mais adequados 

(91, p.104-109). Tartaglia exemplifica sua posição discutindo a afirmação de Aristóteles de 

que balanças com braços mais compridos seriam mais sensíveis do que aquelas com braços 

mais curtos. Entretanto, segundo Tartaglia, se recorrermos a balanças materiais para averiguar 

essa tese muitas vezes observaremos o contrário, notando que se desejarmos detectar uma 

pequena variação de peso teremos mais êxito com as pequenas balanças utilizadas por 

“banqueiros, ourives e joalheiros” do que se utilizarmos as grandes balanças usadas para pesar 

“especiarias, açúcar, gengibre, canela e outros materiais deste tipo” (91, p.106).  

Portanto, ainda segundo Tartaglia, a maior precisão das balanças de braços longos 

deve ser averiguada matematicamente, observando que quanto mais distante a extremidade de 

uma reta estiver do centro de um círculo mais suscetível ela será à ação de uma dada força. 

Com isso Tartaglia conclui, sobre a relação entre as provas matemáticas e empíricas: 

E por essa e outras razões, o matemático não aceita ou consente com provas e 

demonstrações construídas pela força da autoridade dos sentidos, mas aceita apenas 

aquelas demonstradas e argumentadas em abstração da matéria. Consequentemente, 

as disciplinas matemáticas são consideradas pelos sábios não apenas como mais 

certeiras do que as físicas, mas como possuindo o maior grau de certeza. E portanto 

essas questões que podem ser demonstradas por argumentos matemáticos não 

podem ser adequadamente provadas por argumentos físicos. Da mesma maneira, 

aquelas que já foram demonstradas por argumentos matemáticos (que são mais 

certeiros) não devem ser sujeitas a tentativas de melhor certificação por argumentos 

físicos, que são menos certeiros. (91, p.107) 

Em relação à aplicação da matemática, a maior contribuição de Tartaglia foi seu 

estudo da balística, uma ciência que ele considera como inventada por ele mesmo. Capecchi 

(69, p.174) chama a atenção para uma particularidade do tratamento de Tartaglia do 

movimento em relação aos seus predecessores: no trabalho de Tartaglia o movimento é 

tratado de forma independente das preocupações da filosofia natural, como era o caso do 

tratamento em Aristóteles
55

. Nas palavras de Capecchi: 

                                                           
54  Apesar do grande número de edições (publicadas em 1537, 1550, 1551, 1558, 1562, 1583 e em 1606) não lhe 

garantiram fama ou fortuna, tendo morrido em situação próxima a miséria. (90, p.31) 
55 

Ou independente das questões de lógica, como vimos que era o caso dos Calculadores de Oxford. 
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Tartaglia pôde transformar o movimento em objeto de estudo das matemáticas 

mistas, campo este que previamente teria sido domínio exclusivo da filosofia 

natural, compondo assim a ciência do movimento dos corpos. O movimento não era 

estudado [por Tartaglia] em um sentido cosmológico, como os filósofos o 

estudavam. O movimento estudado era aquele de uma bala (um corpo específico de 

formato esférico) em uma porção limitada do espaço; um movimento que poderia 

ser reproduzido em campo disparando repetidamente um canhão. (69, p.174) 

A abordagem utilizada por Tartaglia para estudar o movimento decorre das demandas 

práticas advindas das guerras enfrentadas pela Itália na época, como discutimos na seção 

introdutória deste capítulo. Podemos observar essa dimensão prática em seu livro Nova 

Ciência (1537), que Tartaglia dedica ao Capitão-General do exército veneziano e Duque de 

Urbino Francesco Maria dalla Rovere, dizendo que o livro seria de utilidade para matemáticos 

e bombardeiros, e também na introdução na qual afirma que sua iniciativa de investigar o 

melhor ângulo de disparo do canhão visando o alcance do projétil teria vindo da indagação de 

um amigo próximo, bombardeiro do Castel Vecchio. (91, 63-4) Sendo amplamente apreciado 

pelos militares, o Nova Ciência se assemelha mais a um livro de engenharia do que 

necessariamente um tratado matemático. (69, p.175; 90, p.32)  

Um dos objetivos de Tartaglia nessa obra é descrever o formato da trajetória de um 

projétil, além de outras considerações úteis para a artilharia como o fato de que o ângulo que 

maximiza o alcance do projétil é 45°
. 
Ele desenvolve seu argumento encadeando uma série de 

definições, suposições e axiomas. Apresentamos aqui apenas dois axiomas para observarmos 

algumas características relevantes da demonstração de Tartaglia. O primeiro segue: 

O quão maior for a altitude da qual um corpo uniformemente pesado inicia o 

movimento natural, maior será o efeito que ele exercerá em um resistente. (92, p.74)  

E o segundo (quarto na numeração de Tartaglia): 

Se um corpo uniformemente pesado em movimento violento colide com um 

resistente, maior será o efeito sobre o resistente o quão mais próximo do início do 

movimento ele estiver (92, p.74). 

Partindo do princípio que movimento violento e natural não podem ocorrer ao mesmo 

tempo, como considerado por Aristóteles, Tartaglia divide a trajetória em três partes (figura 

1), sendo as duas primeiras movimento violento e a última movimento natural. A primeira 

parte do movimento do projétil é retilíneo na mesma direção do seu disparo. Utilizando o 

segundo axioma infere-se ainda que o movimento começa com maior velocidade e sua 

velocidade vai diminuindo com o tempo, pois entende-se que o maior efeito que o projétil 

exerceria sobre um corpo que interceptasse seu caminho, como é afirmado nessa noção 

comum, é devido a maior velocidade do corpo no início de seu movimento. A segunda parte 

do movimento violento é descrita por um arco de círculo, como ilustrado pela figura 1. Por 
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fim, a terceira parte do movimento corresponde ao movimento natural do corpo, sendo 

retilíneo para baixo, sendo que utilizamos o primeiro axioma para inferir que sua velocidade 

será crescente, utilizando um raciocínio análogo ao que foi comentado acima.  

Para Capecchi (69, p.179), essa abordagem reflete o objetivo prático da aplicação 

matemática na obra de Tartaglia que sabia que o real formato da trajetória dos projéteis era 

semelhante a uma parábola, como pode ser verificado na capa do Nova Ciência. Entretanto, 

sua descrição em termos de retas e arco de círculo é suficiente para a utilização de artilheiros. 

 

Figura 1 - Trajetória balística da teoria de Tartaglia ilustrada por Hermann Ryff. 

Fonte: GUICCIARDINI.(120, p.231) 

Em conclusão, observamos que Tartaglia é um personagem notável para nossa 

narrativa por, além de construir uma abordagem matemática do lançamento oblíquo, oferece 

uma argumentação que defendia a superioridade da argumentação matemática para a obtenção 

do conhecimento em relação à via empírica. Quanto à sua abordagem do movimento oblíquo, 

dois fatores devem ser ressaltados. O primeiro é o caráter prático de seu trabalho, motivado 

pelo contexto bélico do período. O segundo diz respeito à relação com o pensamento 

aristotélico, tema tão frequente na discussão da matematização do movimento. A abordagem 

de Tartaglia não pode ser simplificada em termos de retenção ou ruptura com a filosofia 

aristotélica. Por um lado, como apontado por Capecchi (69, p.174), a abordagem de Tartaglia 

tira o movimento do contexto cosmológico geral da filosofia natural aristotélica, 

particularizando-o e, por outro, os conceitos da filosofia aristotélica como a distinção entre 



71 

 

movimento natural e violento não só são preservadas como exercem um importante papel na 

argumentação de Tartaglia. 

 

3.3.3 DOMINGO DE SOTO 

 

Domingo de Soto foi um notável personagem do início do século 16 na Espanha, seu 

nome permanece na cidade de Salamanca nomeando uma escadaria no convento de Santo 

Estêvão e uma ponte, ambos construídos com a venda de seus livros. Nascido em Segóvia em 

1494 estudou na Universidade de Alcalá e na Universidade de Paris. Foi capelão do 

imperador Charles V, líder dominicano no concílio de Trento e escreveu trabalhos sobre 

filosofia política e teologia. Mas o que lhe garante um espaço um tanto quanto enigmático na 

história da ciência são seus comentários e questões à Física de Aristóteles, publicados em 

Salamanca em 1551. (93, p.119) Nestes, ele afirma, se traduzirmos para linguagem moderna, 

que a queda livre se dá com velocidade uniformemente acelerada. Isso é publicado 80 anos 

antes da declaração de Galileu, que foi por muito tempo considerado o primeiro autor a 

defender essa tese
56

.  

O que torna de Soto um personagem enigmático, como o chamou Koyré, é a forma 

que essa tese foi introduzida. Nas questões 3 e 4 do Livro 7 da Física, onde de Soto está 

discutindo a classificação Aristotélica dos diferentes tipos de movimento em relação à 

constância e variação de velocidade, ele apresenta o movimento de queda livre como exemplo 

da categoria de movimento uniformiter difformis de maneira casual, como se já fosse algo de 

conhecimento comum da época. (95, p.272)  

Wallace (93, p.119) afirma que é um mistério o que teria levado de Soto a utilizar esse 

particular exemplo, mas tal mistério pode ser parcialmente dissipado compreendendo o 

contexto da contribuição do espanhol. O trabalho de de Soto está inserido na tradição que 

discute diferentes classificações de movimento
57

 em relação à sua variação ou constância de 

velocidade no contexto das ideias aristotélicas que vão dos Calculadores de Oxford no século 

                                                           
56 A crítica ao ineditismo de Galileu foi inicialmente feita por Pierre Duhem em 1913, que chama de Soto de “o 

precursor escolástico de Galileu” (93, p.119), e posteriormente reforçada por outros autores, como Clagett 

(80, 555). Além dessa contribuição, alguns autores ainda apontam a importância de Domingo de Soto no 

desenvolvimento do regressus demonstrativo encontrado no Analíticos Segundos (93, p.115) e na discussão 

do conceito de resistência interna, que segundo Camacho (94, p.456) é um antecedente do conceito 

homônimo presente em Galileu e semelhante à massa inercial de Newton.  

57 É interessante observarmos que algumas categorias de movimento são exemplificadas por de Soto por 

variações de calor, movimentos de animais e movimentações biológicas, o que remete ao contexto 

aristotélico que considera “movimento” em um sentido mais geral do que o significado atualmente 

empregado na física e previne uma identificação anacrônica com nossa concepção atual. (96, p.399-400) 



72 

  

14, passam pelos terministas de Paris da escola de Jean Buridan, por acadêmicos de Pádua do 

século 15 e novamente pela Universidade de Paris, sendo discutida por predecessores 

imediatos de de Soto no século 16.  

Após oferecerem diversas categorias que discriminam entre os comportamentos da 

velocidade, alguns autores escolhiam exemplificar algumas dessas categorias. Dois fatores 

distinguem a contribuição de de Soto das destes autores: uma escolha particular de esquema 

de categorização e o oferecimento do exemplo da queda livre para a categoria adequada. O 

esquema de categorias que ele escolhe contém o movimento uniformemente disforme, ou 

seja, um movimento cuja velocidade varia de maneira uniforme em relação ao tempo. 

Segundo Wallace (96, p.401) a escolha de outros esquemas em geral “impedia a possibilidade 

de ao menos considerar-se o caso de movimentos uniformemente disformes em relação ao 

tempo”. Outros autores também trabalharam com esse esquema, notavelmente William 

Heytesbury no século 14 e Juan de Celaya, professor de Domingo de Soto, no 16. Estes, 

entretanto, não ofereciam o exemplo da queda livre para o tipo de movimento uniformemente 

disforme, e o tratavam apenas no nível da lógica.  

A descrição exata de de Soto sobre os movimentos que são uniformemente disformes 

em relação ao tempo (tanto acelerados quanto desacelerados) é a seguinte:  

Pois quando um objeto pesado cai através de um meio homogêneo de dada altura, 

ele se move com maior velocidade no final do movimento do que no início. A 

velocidade dos projéteis, entretanto, é menor ao final do movimento em relação ao 

início. E além disso, o movimento do primeiro cresce de maneira uniformemente 

disforme, enquanto o movimento do segundo decai de maneira uniformemente 

disforme. (SOTO 1555 apud 96, p.400) 

O espanhol continua a discussão do movimento uniformemente disforme, levantando 

o seguinte questionamento: se temos um movimento uniformemente acelerado de um corpo 

inicialmente em repouso e que ao fim do movimento possui 8 unidades de velocidade, 

deveríamos dizer que ele se move com uma velocidade de 8 unidades? Nesse caso ele aplica o 

teorema do valor médio dos mertonianos
58

, dizendo que o mais adequando é atribuir a 

velocidade 4 unidades de velocidade, pois se o objeto se movesse com essa velocidade 

durante todo o tempo ele percorreria o mesmo espaço que o caso acelerado. Essa discussão 

elimina qualquer possibilidade de ambiguidade sobre o que Domingo de Soto quer dizer sobre 

a queda livre ocorrer com velocidade uniformemente disforme (96, p.399-400) e, juntamente 

                                                           
58

  Lembrando que esse teorema, para o caso da velocidade, afirma que o espaço percorrido por um móvel em 

aceleração constante será igual àquele percorrido por um móvel com velocidade constante se essa velocidade 

for a média entre a velocidade inicial e final do móvel acelerado. 
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com a aplicação do teorema do valor médio, fica clara a enorme semelhança entre a 

abordagem de de Soto e a posterior abordagem de Galileu. 

Entretanto as possíveis influências de de Soto sobre pensadores posteriores como 

Galileu é incerta
59

. Seus desenvolvimentos, como o novo uso da noção de movimento 

uniformemente disforme sendo aplicada à queda livre, não foram amplamente conhecidas no 

século 16. Segundo Wallace (93, p.115), não são nem ao menos bem conhecidas pelos 

historiadores da ciência. Mesmo assim, existem evidências de que Galileu poderia estar 

familiarizado com as ideias de de Soto. Um exemplo é a menção a trabalhos de de Soto em 

cadernos de Galileu, e o fato que havia uma edição dos comentários à Física realizados por de 

Soto publicada em Veneza no ano de 1582, época que Galileu estudava na Universidade de 

Pisa. Além dessa possibilidade de influência direta através do texto, Wallace levanta ainda a 

possibilidade de uma influência indireta mediada por jesuítas vindos da península Ibérica que 

estariam familiarizados com a obra de Domingo de Soto. (93, p.122)   

 

3.4 DEBATE SOBRE A CERTEZA DA MATEMÁTICA 

Para melhor compreendermos os papéis da matemática no estudo da natureza ao longo 

do século 16 considerando a credibilidade a ela atribuída e como seu emprego era percebido 

nas instituições, devemos discutir um importante debate desenvolvido nessa época, que ficou 

conhecido como Quaestio de Certitudine Mathematicarum. O ponto inicial desse debate é 

marcado pela publicação do comentário do italiano Alessandro Piccolomini (1508 – 1579) ao 

Questões Mecânicas, falsamente atribuído à Aristóteles, que questiona a cientificidade da 

matemática, colocando-a em posição inferior à filosofia.  

Aqui iremos expor as posições de dois pensadores críticos ao status da matemática 

enquanto ciência, Alessandro Piccolomini e Benedictus Perera (1536 – 1610), e dois 

favoráveis, Christopher Clavius (1538 – 1612) e Josephus Blancanus (1566 – 1624). Outros 

personagens importantes participaram do debate
60

, entretanto uma exposição completa de 

todos eles e de sua argumentação exigiria um texto muito mais longo do que o necessário aos 

propósitos desta dissertação. Pretendemos aqui apenas apontar algumas características e 

complexidades da problemática da validação do conhecimento matemático da época de 

                                                           
59

  Para mais sobre influências exercidas por de Soto ver Wallace (95, p.293-302). 
60  

Como Francesco Barozzi (1537 – 1604), que concordava com certas partes das teses de Piccolomini mas 

buscava preservar a certeza e cientificidade da matemática (e cujo Opusculum podia ser encontrado na 

biblioteca particular de Galileu); e Pietro Catena (1501 – 1577) que recusava o status de intermediário das 

entidades matemáticas mas defendia sua aplicação. (97, p.85-7)  
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Galileu. Notamos, por exemplo, que todos os participantes do debate, sejam eles críticos ou 

adeptos da cientificidade da matemática, se esforçavam para se apropriar da autoridade de 

pensadores antigos como Aristóteles e Platão. (97, p.95) A adoção de uma perspectiva 

aristotélica por defensores da matemática serve ainda como complexificação da dicotomia 

simples entre platônicos favoráveis à aplicação matemática e aristotélicos contrários. Porém é 

notável que esse debate se desenvolve em um panorama predominantemente aristotélico, onde 

um dos eixos chave do debate é a adequação da matemática ao critério científico aristotélico. 

A obra de Piccolomini provocou respostas especialmente de matemáticos jesuítas. 

Além de respostas às teses filosóficas de Piccolomini, esses jesuítas exerceram importante 

pressão para institucionalizar a matemática e defender seu uso na filosofia natural. Os frutos 

desse esforço podem ser averiguados, por exemplo, no espaço proeminente que a matemática 

ocupava no Ratio Studiorum de 1599, documento que ditava o currículo dos grandes colégios 

jesuítas, que figuravam entre as instituições educacionais mais prestigiadas da Europa no 

período. (98, p.32-33)  

O debate da Quaestio de Certitudine Mathematicarum foi amplamente analisado na 

literatura. Na visão de Ochoa (99, p.5), a Quaestio pode ser vista como a discussão 

epistemológica sobre a extensão do uso das matemáticas a domínios além dos aceitos por 

Aristóteles, como a astronomia, óptica e música. Schöttler (100) aponta ainda que a Quaestio 

foi relevante por iniciar a transição entre uma interpretação causal da geometria para uma 

relacional. Biagioli (83, p.54) diz que, de uma perspectiva sociológica, podemos compreendê-

lo como um tensão entre o status dos matemáticos e filósofos. Seguindo Ochoa (99, p.160), 

abordaremos 4 temas recorrentes no debate: 

(1) Sustentação na autoridade de filósofos clássicos como Aristóteles, Platão, Euclides 

e Proclo. 

(2) Questionamento da cientificidade da matemática segundo a perspectiva aristotélica 

de que apenas é científico aquilo que é demonstrado por causas. 

(3) Tentativa de estabelecimento de uma nova política do conhecimento, que legitime 

a utilização da matemática na filosofia natural, além da defesa do ensino de matemática. 

(4) Debate sobre a ontologia das entidades matemáticas e sua relação com o mundo 

natural. 

Um conceito importante no debate é o de demonstratio potissima, elaborado por 

Averróis (1126 - 1198) em seu prohemium ao Física, de Aristóteles. Neste, Averróis introduz 

a noção de demonstratio potissima, tida como a mais rigorosa das demonstrações. Nessa 

demonstração, efeitos e causas seriam inferidos partindo-se de premissas fundamentais. 
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Existia certa ambiguidade
61

 em como se interpretar esse tipo de demonstração, mas mesmo 

assim ela é considerada pelos participantes da Quaestio de Certitudine Mathematicarum como 

sendo o tipo máximo de demonstração, necessário para se certificar da cientificidade do 

conhecimento em questão.  

A noção de demonstração potissima como o paradigma de cientificidade e rigor é 

utilizada por Piccolomini em seu tratado para contestar a posição da matemática no topo da 

hierarquia das ciências especulativas no que diz respeito a quais das ciências oferecem o 

maior grau de certeza, afirmação sustentada por Averróis e os comentadores latinos de 

Aristóteles. (97, p.83) Para isso, Piccolomini argumenta que as demonstrações geométricas 

não partem de nenhuma das quatro causas aristotélicas (eficiente, final, material e formal) que 

tornariam uma demonstração científica. Elas não utilizam causas eficientes, pois não lidam 

com ação. Elas não utilizam causas finais uma vez que os objetos matemáticos são imutáveis. 

As demonstrações matemáticas também não recorrem à causas materiais uma vez que os 

objetos matemáticos são obtidos por abstração e, portanto, não dizem respeito à matéria real. 

(100, p.35) 

Apesar de contestar a cientificidade das demonstrações matemáticas e seu lugar no 

topo da hierarquia das ciências mais confiáveis, Piccolomini defende que o conhecimento que 

podemos adquirir dos objetos matemáticos é seguro devido à sua natureza. Sua visão sobre a 

ontologia das entidades matemáticas é embasada em uma combinação de sua interpretação 

averroística de quantidade como sendo o acidente mais geral da matéria, sua teoria 

aristotélica da abstração, e sua leitura com viés aristotélico da tese de Proclo da posição média 

da matemática entre a filosofia e a metafísica. Para Piccolomini a quantidade e as entidades 

matemáticas são as propriedades mais facilmente “liberadas” da matéria via abstração, isso 

torna seu conhecimento simples e acessível à cognição humana. (97, p.83-84)  

Para Piccolomini, a separação entre objetos matemáticos e substância ao mesmo 

tempo que garante aos primeiros sua inteligibilidade faz com que eles estejam separados dos 

objetos de estudo da filosofia natural, e explica a distinção entre demonstrações geométricas e 

filosóficas. Com essa distinção a matemática lida com abstrações, enquanto que a filosofia 

lida com a realidade. (97, p.84) As ciências mistas, nessa perspectiva, adquirem um caráter 

instrumental, que apesar de muito útil para desenvolvimentos práticos, são consideradas como 

uma forma de conhecimento inferior à filosofia. 
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Ver Schöttler (100, p.34) para mais explicações sobre essa ambiguidade. 
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As teses de Piccolomini são extremadas por Benedictus Perera, colega de Christopher 

Clavius no Colégio Romano. (101, p.14) Perera desenvolve sua posição no amplamente 

difundido De Communibus Omnium Rerum Naturalium Principis, publicado em 1576 e 

reimpresso nove vezes antes do fim do século. Perera aprofunda a discussão da dimensão 

ontológica das entidades matemáticas presente no trabalho de Piccolomini, defendendo a 

separação de quantidade de qualquer tipo de substância, considerando-a completamente 

disjunta de qualquer essência física ou metafísica, negando assim o posicionamento 

intermediário da matemática e distinguindo-se da interpretação de Piccolomini. Perera 

exemplifica esse posicionamento considerando o exemplo de uma esfera posicionada sobre 

um plano. Para ele, enquanto que no âmbito da geometria a esfera toca o plano em apenas um 

ponto, na realidade uma esfera sempre tocará um plano em uma pequena área. (97, p.92)
62

  

A influência das críticas à cientificidade da matemática realizadas por Piccolomini e 

Perera exercem impacto institucional, sendo incorporadas pelos autores dos “comentários de 

Coimbra”, texto desenvolvido para ser usado nos colégios jesuítas (98, p.36), mas foi 

recebido de forma predominantemente hostil na comunidade de Pádua, que contava com 

notórios matemáticos como Niccolò Tartaglia e filósofos de vertente averroísta. Testemunho 

dessa hostilidade pode ser encontrado em carta de D. Barbaro à Francesco Barozzi, na qual 

ele expressava sua ânsia por ler uma refutação à visão de Piccolomini que ele considerava 

como “nova e infundada.” (97, p.85) Alguns reagiram a Piccolomini tentando reestabelecer o 

caráter de ciência causal à matemática, como Barozzi, Blancanus e, no século 17, Barrow e 

Wallis. A defesa da matemática foi realizada também no fronte institucional, pelo matemático 

jesuíta Christopher Clavius (1538 – 1612). 

Clavius foi um notável matemático do século 16, lecionou no Colégio Romano de 

1565 até 1612. Ele desempenhou um relevante papel no estabelecimento da matemática no 

currículo jesuíta manifesto no Ratio Studiorum, argumentando a favor do potencial 

explicativo da matemática em outras ciências, além de sua utilidade no governo e 

administração da esfera pública. Além disso, seu trabalho influenciou profundamente os 

trabalhos dos matemáticos jesuítas, sendo seu livro texto a introdução padrão para os pupilos 

desses matemáticos, como Descartes. Clavius se opunha ao questionamento do caráter da 

cientificidade da matemática no nível do ensino, afirmando que isso tendia a prejudicar o 

desenvolvimento dos alunos. (99, p.162-163; 98, p.33-34; 101, p.13-14, 97, p.95) 
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Discutimos a contestação de Galileu a esse exemplo mais adiante nessa dissertação.  
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Seu prolegômenos do comentário dos Elementos de Euclides podem ser vistos como 

óbvia resposta às oposições de Perera. Segundo Feldhay (97, p.94), Clavius contesta a noção 

de que as entidades matemáticas estariam profundamente separadas da matéria a ponto de se 

tornarem irrelevantes, ou ao menos insatisfatórias, para o estudo da filosofia natural. Para ele 

as entidades matemáticas, apesar de abstraídas da matéria, tratam de objetos imersos nela. 

Assim ele considera que a matemática possui uma função ontológica de mediadora entre a 

metafísica completamente abstrata e a materialidade dos corpos físicos. (97, p.95-6)  

Clavius aborda ainda as questões da certeza e da cientificidade da matemática. Para 

defender a certeza da matemática, Clavius contrasta a precisão das proposições de Euclides 

com a grande ambiguidade e pluralidade de opiniões existentes nas questões filosóficas. (97, 

p.94) Em relação à cientificidade ele invoca a atitude de Aristóteles em relação às ciências 

matemáticas. Para Aristóteles, os princípios de uma ciência devem ser do mesmo gênero que 

o objeto que ela pretende tratar. O fato deste não ser o caso das ciências matemática aplicadas, 

como música e óptica, leva Aristóteles a desenvolver uma categoria ad hoc, as ciências 

médias ou mistas, onde duas disciplinas interagiriam entre si em uma relação de 

subordinação. Clavius utiliza essa classificação para considerar que o status de cientificidade 

da ciência está garantido pela autoridade aristotélica. (98, p.39)  

Ao longo de todo o prolegômenos, Clavius usa extensivamente de argumentos de 

autoridade para exaltar a posição da matemática, tentando sempre apontar para uma 

concordância fundamental entre as posições de Platão e Aristóteles a respeito desses pontos, 

mesmo que formuladas em termos diferentes. Isso desafia uma dicotomia comum na 

caracterização dos platônicos como adeptos do uso da matemática e os aristotélicos como 

hostis. Clavius, e outros matemáticos Jesuítas, consideravam mais proveitoso invocar a 

autoridade de ambos os pensadores para a defesa da matemática do que escolher ancorar a 

legitimidade da matemática em apenas um deles. (97, p.95)  

Ao recorrer à autoridade dos pensadores antigos para assegurar a cientificidade da 

matemática, Clavius contorna a questão mais delicada da causalidade nas ciências 

matemáticas. (99, p.9; 98, p.39-40) Em contraste com a abordagem de Clavius, a obra De 

Mathematicarum Natura de Josephus Blancanus (Giuseppe Biancani) (1566 - 1624) encara 

essa questão, e confronta o posicionamento de Piccolomini de forma filosoficamente mais 

rigorosa. (97, p.98) Lançada em 1615, essa obra de Blancanus é relevante por ser, segundo 

Ochoa (99, p.165-166), a primeira refutação sistemática das ideias de Piccolomini e Perera, 

sendo uma defesa da cientificidade matemática no contexto do conhecimento científico 

aristotélico.  
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Como aponta Feldhay (97, p.99), o cerne da defesa da cientificidade da matemática de 

Blancanus está em postular a realidade das entidades matemáticas, e na essencialidade de suas 

definições. Em relação ao primeiro ponto Blancanus defendia uma definição de quantidade 

que evitaria a crítica de Perera que considerava quantidade como não essencial (o que 

comprometeria o status de cientificidade da matemática). Blancanus distinguia então entre 

dois tipos de quantidade: a quantidade finita (quantitas terminata), objeto da matemática, e a 

quantidade indeterminada (quantitas indeterminata), objeto da metafísica, considerando que 

Perera se refere à segunda. Ao discutir a noção de quantidade finita utilizada na matemática, 

Blancanus segue a noção aristotélica do que seria o objeto de estudo da matemática, chamado 

por Aristóteles de “matéria inteligível”, que seria separada da matéria pelo intelecto. (97, 

p.98) 

Porém a natureza abstrata da “matéria inteligível” levava muitos a considerarem que o 

objeto de estudo da matemática não existe. Blancanus contesta essa oposição afirmando que 

as figuras matemáticas não existem no mundo material apenas por acidente, e pela grosseria 

dos corpos materiais, mas existem enquanto arquétipos tanto na mente do Autor da Natureza
63

 

quanto na mente humana, e é o ideal ao qual diversos corpos materiais tendem.
64

 (102, p.180) 

A segunda objeção respondida por Blancanus concerne ao caráter das definições 

matemáticas. Os opositores da cientificidade matemática argumentam que as definições com 

as quais os matemáticos trabalham seriam apenas acidentais, válidas apenas dentro do 

contexto da disciplina matemática, enquanto que uma legítima demonstração potissima 

exigiria uma definição causal, em termos das propriedades do objeto. Blancanus argumenta 

que as definições matemáticas são, na realidade, do segundo tipo, dizendo que é apenas na 

matemática que podemos oferecer definições onde a natureza completa de dado objeto é já 

contida em sua definição (102, p.183-184). Contrastando com outras ciências Blancanus 

segue: 

Pois em demonstrações a partir de signos [a signo], que frequentemente são o ponto 

de partida de outras ciências, apenas a cognição do nome do objeto é requerida, mas 

não a definição essencial, pois sua essência, que é oculta, é investigada por seus 

acidentes e suas propriedades, a partir daquilo que é posterior [a posteriori]; e então, 

quando a essência é detectada, retornamos à demonstrações distintas e científicas 

das propriedades. Entretanto, se a perfeita cognição do objeto fossem dadas 

inicialmente, como é o caso dos objetos matemáticos devido a suas definições 

perfeitas, nós procederíamos de acordo com a mais bela ordem da natureza, da 

essência do objeto para a demonstração de suas propriedades, como ocorrem nas 

demonstrações a partir da causa [a causa], como são quase todas demonstrações 
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  Existe uma controvérsia na literatura sobre o quanto essa tese de Blancanus é reflexo de influência platônica, 

ou quanto é advinda de um lugar comum do aristotelismo cristianizado. Ver Mancosu (101, p.17)  
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  Ele menciona, por exemplo, como o olho humano tende à esfericidade. (101, p.180) 
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geométricas e aritméticas, exceto por demonstrações a partir do impossível [ab 

impossibile]. (102, p.184) 

O trabalho de Blancanus foi amplamente difundido, e bem recebido. Ele foi seguido 

por Hugh Simple em sua obra De Disciplinis Mathematicarum, de 1635 e por Mario Bettini 

(1582 - 1657) em seu Aerarium Philosophiae Mathematicae de 1648. Além disso, foi citado 

respeitosamente por Barrow, Mersenne e Paul Guldin (1577 - 1643) (101, p.19). Feldhay (97, 

p.98) aponta o trabalho de Blancanus como uma “cristalização de um meta-discurso entre os 

matemáticos jesuítas em relação ao status de seu campo de conhecimento e de sua 

justificação”. 

Mesmo assim, como aponta Mancosu (101, p.19), a obra de Blancanus não impediria 

pensadores futuros de se alinharem com as teses críticas à matemática defendidas por 

Piccolomini e Perera. O debate se estenderia pelo século 17 sendo ressignificado por Barrow e 

Wallis, sem obter um desfecho filosófico unânime. O tema das causas como marco de 

cientificidade seria tacitamente abandonado com a gradual aceitação dos Principia de Newton 

(99, p.172) que, segundo Gingras (16), levaria ao “efeito colateral” da mudança do que se 

entendia por “explicação”.  

Contrastando a posição de Clavius e Blancanus podemos constatar ainda que a postura 

dos defensores da matemática estava longe de ser monolítica. A obra de Clavius é marcada 

por um tom retórico e utiliza o capital intelectual dos pensadores antigos para angariar apoio à 

sua tese, sem estar necessariamente preocupado em ancorá-la em nenhum sistema de 

pensamento mais amplo. Seu impacto no debate mostra que este não era apenas um conflito 

intelectual de ideias, mas tinha uma dimensão institucional, onde os dois lados lutavam por 

mais espaço nas universidades. (97, p.98) Enquanto isso Blancanus oferecia um aporte 

filosófico mais rigoroso para a defesa da matemática, mas ao fazer isso enrijecia a ontologia 

das entidades matemáticas de forma que seria inconveniente para as tendências matemáticas 

da época que começaram a incluir em sua prática o uso de grandezas indivisíveis e 

infinitesimais. (97, p.100) 

Discutimos aqui os principais temas e alguns autores presentes neste debate no século 

16, mas é importante apontar que ele se estendeu tanto no tempo como no espaço, persistindo 

até o século 17 e engajando pensadores como o lógico polonês Martin Smiglecki (1564 – 

1618) e os ingleses Isaac Barrow (1630 – 1677), John Wallis (1616 – 1703) e Thomas Hobbes 

(1588 – 1679) e o francês Pierre Gassendi (1592 – 1655)
65

. Entretanto, segundo Schöttler 
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Para mais detalhes sobre a evolução temporal do debate ver Schöttler (100, p.31) e para seu desenvolvimento 

no século 17 ver Mancosu. (101) 
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(100, p.32) esses autores abandonam questões centrais que iniciaram o debate, como a 

questão da cientificidade da matemática, caracterizada pelo uso ou não de demonstrationes 

potissimae. 

O debate exposto acima oferece o pano de fundo sobre o qual Galileu defenderia suas 

teorias e, especificamente, advogaria a favor de uma abordagem matemática dos fenômenos. 

Veremos ainda como Galileu parece, em alguns casos, se engajar com os temas debatidos 

acima. 
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4 GALILEU 

 

Galileu Galilei (1564 -1642) é, juntamente com nomes como Isaac Newton e Albert 

Einstein, uma das mais famosas e mais estudadas figuras da história da ciência. Estima-se que 

em 1983 já teriam sido produzidos oito mil estudos sobre Galileu (103); hoje este número 

certamente é muito maior. Diversos episódios e anedotas sobre sua vida são conhecidas pelo 

público, como sua suposta descoberta do telescópio, sua heroica defesa do sistema 

copernicano em um contexto no qual o geocentrismo era dominante e bem-sucedido em 

descrever os fenômenos celestes conhecidos na época, seu embate com a Igreja Católica, sua 

fama como pai da física experimental. Entretanto, muitas vezes as versões conhecidas pelo 

amplo público são bastante diferentes das versões aceitas pela historiografia mais recente. 

Diversas biografias sobre Galileu já foram produzidas (104-106), portanto nosso objetivo 

nesse breve rascunho biográfico não é oferecer uma narrativa exaustiva sobre todos os 

episódios relevantes da vida do pensador italiano, mas sim oferecer uma breve cronologia 

sobre alguns momentos relevantes para o que será tratado nesta seção. 

Galileu nasceu em 15 de Fevereiro de 1564, na cidade de Pisa, filho de Giula 

Ammananti e do músico Vincenzo Galilei. Vicenzo apresentava, em sua obra de teoria 

musical, uma postura de confrontação a autoridade que posteriormente seria muito associada 

também a seu filho. Ambos gostavam de dizer que “aqueles que invocam autoridades para 

vencer argumentos são tolos.” (106, p.2,9) Em 1574 ele se muda, juntamente com sua família, 

para Florença, onde iniciaria seus estudos com os monges do Monastério de Santa Maria de 

Vallombrosa. Em 1581 Galileu inicia seus estudos em medicina na Universidade de Pisa, 

talvez a única profissão, segundo Heilbron (106, p.vi), que Galileu não tinha aptidão.  

Em 1583 Galileu conhece Ostilio Ricci (1504 - 1603), instrutor do grão duque. Após 

assistir a duas aulas dele sobre Euclides, Galileu consegue dominar todo o conteúdo do 

Elementos praticamente sozinho. Assim Galileu consegue impressionar seu professor que o 

encoraja a abandonar medicina para seguir uma carreira em matemática. (106, p.4-5)  

Galileu abandona a universidade no ano de 1585, mas mesmo assim prossegue em 

suas leituras e estudos em matemática. É assim que é introduzido à Arquimedes por Ricci, 

matemático que marcaria o pensamento galileano. Nas palavras de Heilbron: 

Para Galileu, Arquimedes seria sempre “superhumano”, o exemplar tanto do 

matemático puro como do aplicado: o teórico dos cones e das balanças, das 

quadraturas e dos baricentros, mas também o inventor de máquinas de detectar 

falsificações, destruir navios e fazer o trabalho de gigantes. (106, p.5) 
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Galileu é nomeado, com a ajuda de Guidobaldo del Monte (106, p.6), para lecionar 

matemática na Universidade de Pisa em 1589, após ser rejeitado para um cargo semelhante na 

Universidade de Bolonha. Nesse período ele conclui o manuscrito De Motu Antiquiora, que 

abordaremos nas seções 4.3.1. e 4.4.1., no qual ele apresenta uma visão de movimento que 

busca rivalizar a de Aristóteles. Além disso existem evidências que nesse período Galileu 

frequentaria aulas no Colégio Romano para aprender filosofia. (107, p.18-19) 

Em 1592 ele recebe a permissão do Grão Duque de Florença para ocupar uma cadeira 

em matemática na Universidade de Pádua. Além disso, para complementar sua renda, ele 

continuou a oferecer tutorias para alunos que, em geral, estavam interessados em aprender 

matemática prática aplicada a negócios. (107, p.19)  

No período entre os anos de 1602 e 1611 Galileu realizaria pesquisas que avançariam 

sua perspectiva sobre o movimento em relação àquela estabelecida no De Motu, como o que 

fica registrado em sua carta a Guidobaldo del Monte de 1602 na qual afirma ter descoberto o 

isocronismo dos pêndulos. Além disso, nesse período ele chegaria à lei da queda dos corpos, 

que diz que o espaço percorrido por um corpo em queda é proporcional ao quadrado do tempo 

e também ao formato parabólico do lançamento de projéteis, apesar de publicar tais 

demonstrações apenas em 1638 no livro Duas Novas Ciências.
66

  

Em 1609, após a morte do Grão Duque Ferdinand I, o Príncipe Cosimo, que tinha sido 

tutorado por Galileo, herda o ducado. Aproveitando a proximidade com o novo Duque, e 

nomeando as recém descobertas luas de Júpiter como estrelas mediceanas em homenagem à 

família Médici, Galileu pleiteia, com sucesso, o cargo de filósofo e matemático chefe do Grão 

Duque da Toscana, na corte dos Médici em Florença. Biagioli (83, p.48) aponta aqui a 

habilidade de Galileu em cortejar os Médici, mostrando como ele utiliza seu conhecimento 

dos mitos dinásticos da família ao associá-los a Júpiter, símbolo fundacional da dinastia. 

Galileu teria insistido em adicionar “filósofo” ao seu título devido ao maior prestígio que os 

filósofos possuíam à época em relação aos matemáticos. (107, p.19-20) 

O Duas Novas Ciências seria publicado apenas em julho de 1638 em Leyden, na 

Holanda, após ser retirado clandestinamente da Itália. (107, p.24) Assim como o Diálogo 

Sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo, ele é escrito em formato de diálogos, porém com 

uma estrutura mais próxima à estrutura matemático dedutiva do Elementos de Euclides. Os 

dois primeiros capítulos do Duas Novas Ciências lidam com a questão da resistência dos 
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 Ambos desenvolvimentos são discutidos na seção 4.3.3. 
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materiais, enquanto que os outros dois versam sobre o movimento, tanto o movimento natural 

de queda quanto o movimento violento. Nestes dois últimos Galileu publica, de forma 

sistematizada, muitos dos resultados obtidos em suas pesquisas quando lecionava em Pádua. 

 

4.1 FUNDAMENTAÇÕES FILOSÓFICAS 

O fato de Galileu ter sido um dos personagens mais estudados da história da ciência, 

considerado por muitos um dos mais importantes pensadores no desenvolvimento da ciência 

moderna, não garante a existência de consenso sobre o que caracteriza essa suposta grandeza. 

Não existe também consenso sobre a fundamentação filosófica da obra de Galileu. 

Zylbersztajn (103), por exemplo, aponta quatro formas diferentes de se caracterizar o 

pensamento galileano presentes na literatura: empirista, herdeiro da física medieval, platonista 

e manipulador de ideias. Neste capítulo analisamos três perspectivas filosóficas pelas quais a 

obra de Galileu pode ser compreendida: como platônico, aristotélico, e independente da 

metafísica.  

 

4.1.1 GALILEU PLATÔNICO 

 

O fato de Galileu ter expandido a abordagem matemática da natureza a fenômenos 

considerados a princípio como estando fora de seu escopo seria explicável, segundo 

pensadores como Alexandre Koyré, Paul Nartop (1854 – 1924) e Ernst Cassirer (1874 - 

1945), considerando a adesão de Galileu à metafísica platônica. Essa tese é mais bem 

conhecida em sua formulação por Koyré, elaborada em trabalhos como no artigo Galileo and 

Plato. (32) Sua história se inicia no século 19, na escola neo-kantiana de Marburg
67

, com o 

trabalho filosófico Galileo as Philosopher (1882) de Paul Nartop, mas é seu aluno Ernst 

Cassirer que enquadra a tese no contexto mais amplo da história da ciência. (25, p.71) 

Para Cassirer, Galileu é exemplar do retorno da Renascença às ideias de Platão ao 

considerar que sua abordagem matemática do movimento dos corpos corroborava a noção 

platônica de que o Ser é permeado pela matemática: 

No alvorecer da Renascença, a filosofia moderna voltou àquele posicionamento 

platônico. Aqui a especulação filosófica e os primeiros rudimentos da ciência se 

encontraram. Para Galileu, a “nova ciência” da dinâmica, que ele fundou, significava 

em primeiro lugar a confirmação decisiva do que Platão buscou e demandou em sua 

                                                           
67

  A escola neo-kantiana de Marburg foi fundada por Hermann Cohen na virada do século 19 para o 20, e 

posteriormente desenvolvida por Paul Nartop e Ernst Cassirer. Segundo Friedman (108, p.240-241) ela 

buscava articular uma versão historicizada do pensamento kantiano, buscando adaptá-lo à profundas 

mudanças que estavam ocorrendo com a matemáticas e as ciências matemáticas do período. 
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teoria das ideias. Mostrou que o todo do Ser é completamente impregnado por leis 

matemáticas e, graças a isso, é realmente acessível ao conhecimento humano. A 

primeira prova definitiva dessa harmonia entre verdade e realidade sobre a qual, no 

fim das contas, toda possibilidade de conhecimento se apoia foi proporcionada não 

pela matemática, mas pela ciência natural. (109, p.1) 

Além disso, Cassirer aponta outras semelhanças relevantes entre os pensamentos de 

Galileu e Platão. Ambos compartilham da noção de que as leis que regem a natureza não são 

imediatamente percebidas pela observação, mas sim idealizações que não podem ser 

perfeitamente verificadas no comportamento errático da natureza. Cassirer, entretanto, 

também considera suas diferenças. Apesar de ambos considerarem que os únicos objetos que 

estão sujeitos ao conhecimento são aqueles que mantêm sua unidade, Platão considerava que 

os únicos objetos que satisfaziam esse ideal eram os matemáticos, enquanto Galileu estendia 

esse ideal aos objetos materiais. (25, p.72) 

Entretanto, o nome mais famoso atrelado à tese de que Galileu esposava uma 

metafísica platônica é o de Koyré. Um dos argumentos usados para justificar essa perspectiva 

é o próprio comprometimento de Galileu com a abordagem matemática da natureza. Segundo 

Koyré, era lugar comum na época de Galileu considerar que a adequação do uso da 

matemática nos estudos sobre a natureza seria a questão central que diferenciaria o 

pensamento de Platão do de Aristóteles, sendo o primeiro favorável a tal uso e o segundo 

contrário. Segundo Koyré (32, p.419-421), essa perspectiva estaria presente nos trabalhos de 

Francesco Buonamici (1533 - 1603) e Jacopo Mazzoni (1548 - 1598), respectivamente 

professor de Galileu na Universidade de Pisa, e seu colega de magistério. Dada essa distinção, 

Galileu claramente estaria alinhado com Platão. Além disso Koyré mostra que o próprio 

Galileu admite concordância com Platão, quando diz “Que os pitagóricos tinham em máxima 

estima a ciência dos números e que mesmo Platão admirava o intelecto humano e o 

considerava partícipe da divindade somente por ele entender a natureza dos números, eu o sei 

muito bem, nem estaria longe de fazer o mesmo juízo.” (110, p.97)  

O principal argumento que Koyré utiliza para defender a adesão de Galileu à 

metafísica de Platão é sua defesa da doutrina platônica da reminiscência. Segundo esta pelo 

menos uma parte do conhecimento que “adquirimos” seria, em termos atuais, inata. Esse 

conhecimento já estaria presente em nossa alma antes do nosso nascimento, uma vez que ela 

precederia a existência do corpo. Portanto o ato de descobrir seria idêntico ao ato de relembrar 

algo impresso em nossa alma. (111, p.121-123) Koyré considera que essa defesa é explícita 

no seguinte trecho da obra Diálogos sobre os dois principais sistemas de mundo publicado em 

1632: 
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Salviati: Sua solução depende de alguns conhecimentos não menos sabidos e cridos 

por vós que por mim; mas como não vos lembrais deles, por isso não vedes a 

solução. Sem, portanto, ensinar-vos, pois que já o sabeis, com sua simples 

lembrança farei que por vós mesmos resolvais a objeção. 

Simplício: Pensei, muitas vezes, em seu modo de raciocinar, o qual me despertou a 

impressão que vos inclinais para aquela opinião de Platão que nostrum scire sit 

quoddam reminisci: por isso, por favor, removei de mim essa dúvida, dizendo-me 

vosso sentimento. 

Salviati: O que sinto da opinião de Platão posso expressá-lo com palavras e também 

com fatos. Nos raciocínios feitos até aqui já me declarei mais de uma vez com os 

fatos; seguirei o mesmo estilo no caso particular que temos em mãos, que poderá 

depois servir-nos como exemplo para melhor compreender o meu conceito a respeito 

da aquisição da ciência, sempre, porém, que nos reste tempo para outro dia e não 

cause incômodo ao Sr. Sagredo que façamos esta digressão. (110, p.271) 

Koyré vê esse trecho, juntamente com numerosas alusões a Platão, não como um mero 

penduricalho ou como uma tentativa de engajar o leitor comum, supostamente cansado com o 

estilo mais árido do escolasticismo aristotélico, mas sim como uma manifestação legítima da 

influência de Platão. Koyré conclui: 

O Diálogo e o Discurso nos dão a história de um experimento intelectual conclusivo, 

porque ele termina com a confissão melancólica do aristotélico Simplício 

reconhecendo a necessidade do estudo da matemática, e com o seu arrependimento 

por não ter ele mesmo aprendido tal disciplina em sua juventude. (32, p.427-8)  

Koyré não apenas considerava Platão como uma influência sobre Galileu, mas ainda 

considerava que este, tentando estabelecer uma visão matemática sobre o movimento, estava 

testando a viabilidade da visão platônica. Nas palavras de Koyré, “a nova ciência é para ele 

[Galileu] a prova experimental do platonismo” (32, p.428). Ele considerava, ainda, que 

ninguém negaria que Galileu foi um platônico (32, p.425), entretanto existem pesquisadores 

que atribuem outras fundamentações filosóficas para Galileu. 

4.1.2 ARISTOTELISMO E CONTINUÍSMO 

 

Ao tentar definir a perspectiva filosófica que embasava o pensamento e a prática 

científica de Galileu, alguns historiadores como William A. Wallace e John Herman Randall 

ressaltam tons aristotélicos em seu pensamento. Isso pode aparentar certa incoerência com a 

narrativa histórica mais recorrente do triunfo de Galileu sobre o pensamento aristotélico. 

Entretanto, essa suposta vitória se daria no campo do tratamento do movimento, e de sua 

reconceitualização. O que tais historiadores afirmam é que a influência aristotélica sobre 

Galileu se deu no campo da metodologia. Diferentes fontes são apontadas pelos historiadores 

para essa influência sobre o trabalho de Galileu. 
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Wallace (112), por exemplo, argumenta que o ideal de ciência de Galileu teria sido 

formado em um contexto aristotélico, informado principalmente pelos Jesuítas do Colégio 

Romano, e que mesmo desenvolvimentos metodológicos posteriores de Galileu ainda eram 

aplicados de acordo com o Segundos Analíticos. (112, p.338-40) Ele defende essa tese através 

de uma longa análise dos manuscritos do autor pisano mostrando que alguns deles, como o 

MS. 46 (nomeado “Questões Físicas”) são baseados, ou até mesmo extraídos, de escritos dos 

professores Jesuítas do Colégio Romano. 

Outra razão para considerar essa influência aristotélica sobre a metodologia de Galileu 

é a carta de Galileu à Fortunio Liceti, de 14 de setembro de 1640, na qual ele descreve o que 

é, para ele, um verdadeiro aristotélico (considerando a si mesmo como um). Na análise de 

Wallace da carta: 

Galileu escreve que para ser um verdadeiro peripatético deve-se filosofar assim 

como o fez Aristóteles, usando métodos (methodi), suposições (supposizioni) e 

princípios (principii) nos quais o discurso científico (Io scientifico discorso) deve se 

basear, e supondo (supponendo) o tipo de conhecimento geral do qual não se pode 

desviar sem erros graves. Dentre estas supposizioni estão tudo o que Aristóteles 

ensina em sua lógica (nella sua Dialettica), como a forma adequada de se raciocinar, 

deduzindo-se conclusões necessárias a partir das premissas concedidas (dalla 

premesse concessions). Nesta questão, continua, ele acredita ter conquistado 

proficiência em demonstração (sicurezza nel dimostrare) com os matemáticos puros 

(dalla innumerabili progressi matematici puri), resultando em ele quase nunca 

cometer erros de argumentação. E nesse sentido, ele [Galileu] conclui, ser ele é um 

peripatético (sin qui dunque io sono peripatetico). (112, p.337-338) 

Randall (113) considera que Galileu, e os pensadores do século 16 que almejavam um 

conhecimento capaz de exercer poder e alterar a natureza em contraste à perspectiva 

aristotélica contemplativa do conhecimento deve sua metodologia a um refinamento 

metodológico do pensamento aristotélico realizado nas universidades do norte da Itália (113, 

p.177-8). Segundo o autor é possível traçar, principalmente em discussões realizadas na 

Universidade de Pádua, uma continuidade de 300 anos entre as discussões de Pietro d’Abano 

até uma grande síntese metodológica realizada por Jacopo Zabarella (1533 - 1589). (113, 

p.196)  

A formulação metodológica de Zabarella se distingue da dos escolásticos em relação à 

forma de se estabelecer os “princípios primeiros” de uma teoria. Para os escolásticos estes 

poderiam ser estabelecidos por observações comuns, enquanto que para Zabarella devia-se 

realizar uma cuidadosa análise de experimentos e ocorrências do fenômeno selecionado para 

então se chegar as suas causas. Zabarella considera tal análise como sendo uma combinação 

dos métodos resolutivo e compositivo, o primeiro começa observando os efeitos e deles infere 

as causas e o segundo faz o caminho inverso (que são, para Randall, os únicos métodos 
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possíveis uma vez que qualquer conexão necessária deve ter caráter causal). (113, p.197) É 

notável que tanto os termos que Zabarella usa para se referir ao método (resolutivo e 

compositivo) quanto seu procedimento são semelhante aos de Galileu.  

Entretanto a inclusão da matemática na metodologia utilizada para se adquirir 

conhecimento natural é um ponto que não é contemplado pela influência aristotélica sobre 

Galileu. Randall (113, p.184) aponta que os conceitos matemáticos incorporados à física no 

século 17 foram obtidos pelas críticas às ideias de Aristóteles, e que faltava na formulação de 

Zabarella do método a ênfase na formulação matemática das leis naturais (113, p.204). 

Randall atribui o lugar de destaque que a matemática adquiriria no século 17 à tradução das 

obras antigas, dando ênfase à tradução latina da obra de Arquimedes realizada por Tartaglia 

em 1543. (113, p.205) Ele critica a narrativa usual à época de que essa inclinação à 

matemática teria ocorrido devido à retomada ocorrida na Renascença do interesse pela obra de 

Platão e de seu misticismo matemático. Ele diz que, apesar disso ser cabível para os autores 

germânicos (como seria o caso de Kepler), isso é inadequado para os autores italianos que 

estariam interessados em teologia e teosofia, e os matemáticos italianos, com raras exceções, 

“quando possuíam algum interesse filosófico, eles eram de inclinação aristotélica em sua 

visão da matemática, de sua relação com a física, e em sua noção do método adequado na 

obtenção de conhecimento natural.” (113, p.205) 

4.1.3 ALÉM DA METAFÍSICA 

 

Alguns autores como Gary Hatfield (1951 -) e Paul Feyerabend (1924 - 1994), 

entretanto, consideram errôneo relacionar Galileu a um embasamento metafísico bem 

definido, seja ele platônico ou aristotélico, como é o caso de Hatfield (47, p.118), que critica 

tal prática, “não porque os pensadores do início da era Moderna jamais supusessem princípios 

metafísicos que eles teriam absorvido de seu background, mas porque tais assimilações 

mascaram as conquistas filosóficas de Galileu.” Hatfield faz uma ampla crítica à tese do 

Galileu platônico, no entanto, aqui apresentamos apenas alguns exemplos de sua crítica. 

Hatfield diz que, apesar das alusões à concepção do conhecimento humano de vertente 

platônica serem numerosas e fáceis de encontrar nas obras de Galileu, elas devem ser 

colocadas em contexto para que possamos considerá-las como evidência de uma adoção mais 

ampla da filosofia platônica por parte do pisano. Dentre elas, a mais utilizada para defender 

tal concepção platônica é a menção da doutrina da reminiscência presente no Diálogo Sobre 

os Dois Máximos Sistemas do Mundo. (110, p.271) Neste Salviati defende, em acordo com a 
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noção de inércia galileana, que uma pedra que fosse solta do alto do mastro de um navio 

cairia na base do mastro, e não em um ponto mais “para trás”, contra o movimento do navio. 

É dito que essa preposição pode ser conhecida sem recurso à experiência, o que geralmente é 

tomado como evidência de que Galileu esposaria uma visão racionalista e apriorística de 

metodologia. Além disso, a interação entre Simplício e Salviati que segue, na qual o primeiro 

diz observar no segundo um estilo de argumentação que lembra a noção platônica de que o 

conhecimento humano é uma espécie de recordar, parece sugerir que este apriorismo 

galileano é calcado na filosofia de Platão. (47, p.121-122) 

Entretanto, ainda segundo Hatfield, ao analisarmos outras passagens nas quais a 

doutrina da reminiscência é citada fica clara a diferença em relação à doutrina da 

reminiscência platônica. Ele menciona, por exemplo, um momento no qual Salviati pergunta a 

Simplício qual seria o movimento de uma pedra que previamente está sendo girada presa a 

uma corda quando esta estourasse. Simplício então diz que precisa pensar a respeito, e formar 

uma imagem do fenômeno, ao que Salviati responde em tom irônico dizendo que a 

reminiscência está acontecendo. O ponto chave dessa passagem é que o que Simplício busca 

recordar são ocasiões passadas que teria presenciado um fenômeno semelhante. (45, p.122) 

Esse tipo de reminiscência, direcionada a experiências empíricas, é bastante distinta da 

reminiscência platônica, que é direcionada a uma experiência passada de apreensão das 

formas eternas, que, em algumas leituras da obra de Platão, ocorreria antes da alma humana se 

atrelar ao corpo.   

Outros autores, como Crombie e Wallace, projetam em Galileu um estilo de 

argumentação aristotélico. Eles consideram que a argumentação de Galileu em ocasiões como 

a discussão da queda de uma pedra em um navio em movimento pode ser caracterizado como 

ex suppositione, ou “a partir de uma suposição”, que ele supostamente teria aprendido com as 

discussões metodológicas dos jesuítas do Colégio Romano. (114, p.43-47; 112, p.101-6) Esse 

tipo de argumentação era caracterizada pelos jesuítas como procedendo de forma 

demonstrativa (geométrica ou silogisticamente) partindo-se de uma suposição para se atingir 

uma conclusão. A suposição, por sua vez, poderia ser dada como adequada de três formas: 

considerando-a autoevidente, deduzindo-a de outros princípios considerados válidos, ou 

empiricamente. 

Entretanto, como mencionamos mesmo alguns adeptos dessa visão, como Wallace, 

consideram que apesar de Galileu supostamente ter sido influenciado por fontes aristotélicas 

ele não poderia ser considerado como um aristotélico pleno, apontando que muitas 

características centrais da filosofia aristotélica são contrariadas pelo pensamento de Galileu. 
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Por exemplo, ao investigar o movimento Galileu se restringe ao movimento local, ignorando a 

caracterização mais ampla de movimento encontrada em Aristóteles.  

Hatfield, porém, vai mais além em negar tais influências aristotélicas, dizendo que o 

uso de Galileu do raciocínio ex suppositione não precisa ser compreendido como uma 

influência dos Jesuítas e, portanto, como adoção do posicionamento aristotélico frente as 

ciências matemáticas. Ele diz que a semelhança metodológica entre Galileu e os jesuítas pode 

ser explicada por ambos recorrerem às ciências matemáticas para compreender e exemplificar 

o raciocínio dedutivo. (45, p.127) 

Esse embasamento metafísico para a abordagem matemática da natureza que alguns 

autores imputam à Galileu e diversas outras figuras históricas da Renascença acaba, segundo 

Hatfield (45, p.95-6), obscurecendo as diferentes nuances de engajamento desses personagens 

com questões filosóficas sobre o suposto caráter problemático da adequação entre matemática 

e natureza e se tal adequação deveria ou não ser objeto de justificação. Por exemplo, Hatfield 

posiciona Galileu em um meio termo entre autores exclusivamente matemáticos 

completamente afastados de preocupações filosóficas e autores que desenvolveram uma 

metafísica robusta que justificaria a abordagem matemática aos fenômenos naturais. Para 

compreender esse posicionamento de Galileu ele oferece uma tipologia baseada em três 

autores notórios do período: Copérnico, Kepler e Descartes. 

Copérnico é visto como um astrônomo matemático clássico, e dos três é o mais 

distante da metafísica, cujos argumentos possuem um tom mais voltado ao “ajuste do modelo 

do que à metafísica.” (45, p.108) Hatfield argumenta que alguns critérios esposados por 

Copérnico, como simplicidade e economia, que são tipicamente vistos como metafísicos não 

precisam necessariamente o ser. Primeiramente ele aponta que Copérnico não realiza uma 

defesa explícita desses critérios (o que seria uma deliberação metafísica), mas apenas 

considera que, uma vez assumidos, suas hipóteses astronômicas seriam preferíveis às de 

Ptolomeu. Em segundo lugar ele diz que esses critérios não precisam ser vistos como 

intrinsecamente metafísicos, mas podem ser adotados apenas por terem exercido um papel 

importante na história das ciências matemáticas e serem vistos como argumentos válidos 

dentro do escopo destas.  

Em contraste, Hatfield considera Kepler como um típico astrônomo matemático 

neoplatônico. (45, p.117-8) Diferentemente de Copérnico ele não busca apenas por um 

sistema coerente que explique o movimento dos planetas, mas sim um sistema que expresse a 

harmonia que ele considera compatível com as preferências divinas. (45, p.108-10) O ponto 

central desse sistema é sua hipótese de que as órbitas dos planetas inscrevem e circunscrevem 
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os cinco sólidos platônicos, hipótese que ele buscou adequar aos dados astronômicos de 

Tycho Brahe (1546 – 1601). Outro ponto que caracteriza a obra de Kepler como metafísica, 

ainda na visão de Hatfield, é que ele busca explicar a possibilidade do conhecimento humano 

ou, dito de outra forma, a relação entre a mente e a realidade. Essa explicação é 

explicitamente ligada à cosmologia platônica explorada no capítulo anterior. Kepler, inspirado 

no diálogo Timaeus, considera que nosso senso de harmonia é semelhante ao do criador, o 

que nos permitiria intuir seu plano para o cosmo. 

No ponto oposto do espectro do uso de justificativas metafísicas para a abordagem 

matemática aos fenômenos naturais em relação a Copérnico, Hatfield posiciona Descartes (ao 

qual ele se refere como “metafísico original”), que ele considera que, dentre os aderentes da 

“nova ciência” é o único que desenvolve uma metafísica sistemática, que versa sobre tópicos 

como o status da alma, a legitimidade da experiência sensorial, e as fontes de certeza sobre o 

conhecimento. Um ponto importante da metafísica de Descartes, que vai além das concepções 

de metafísica que o precederam, é que ela contém um “relato geral do conhecimento e da 

mente conhecedora.” (45, p.111) Hatfield ainda distingue entre a prática de Descartes e 

Kepler, dizendo que, apesar do segundo ter explorado a possibilidade do ser humano 

compreender o plano divino, ele não usa isso para estabelecer uma metafísica sistemática, 

como o primeiro. (45, p.112) 

Considerando a tipologia acima, Hatfield posiciona Galileu próximo a Copérnico, 

porém, argumentando que o primeiro possui mais inclinações filosóficas do que o segundo, e 

dizendo que, além de apresentar tratados nos moldes das ciências matemáticas, Galileu ainda 

busca estabelecer a adequação da abordagem matemática não apenas às áreas já englobadas 

pela matemática, como a astronomia, mas também a outros domínios da natureza. (45, p.117-

118) Como veremos adiante, Hatfield considerará essa contribuição de Galileu que o 

diferencia de Copérnico como filosófica, apesar de não metafísica.  

Hatfield diz que é possível objecionar a afirmação de que Galileu não adotava atitudes 

platônicas nem aristotélicas argumentando que ele era adepto de uma ontologia matemática, à 

semelhança do Timaeu de Platão. Dessa forma Galileu teria uma metafísica de “primeira 

ordem”, que diz sobre a natureza do ser, sem oferecer uma de “segunda ordem”, que falaria 

sobre as relações entre Deus, natureza e a mente humana. (45, p.129) Hatfield, entretanto, 

questiona se isso pode ser feito. 

Buscando refutar a atribuição de uma ontologia matemática a Galileu, Hatfield 

defende que existe uma interpretação alternativa da notória passagem do Ensaiador citada 
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abaixo que não implicaria no caráter matemático da natureza ou a uma ontologia matemática 

a Galileu 

Parece-me também perceber em Sarsi sólida crença que, para filosofar, seja 

necessário apoiar-se nas opiniões de algum célebre autor de tal forma que o nosso 

raciocínio, quando não concordasse com as demonstrações de outro, tivesse que 

permanecer estéril e infecundo. Talvez considere a filosofia como um livro de 

fantasia de um homem, como a Ilíada e Orlando Furioso, livros que a coisa menos 

importante é a verdade daquilo que apresentam escrito. Sr. Sarsi, a coisa não é 

assim. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre 

perante nossos olhos (isto é, o universo), que não se pode compreender antes de 

entender a língua e conhecer os caracteres com os quais está escrito. Ele está escrito 

em língua matemática, os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras 

geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras; sem 

ele nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. (115, p.46) 

Para Hatfield o que Galileu diz aqui é que o conhecimento filosófico que pode ser 

adquirido sobre o universo é matemático, mas isso implicaria apenas que algumas 

propriedades do universo sejam matemáticas, o que é distinto de uma ontologia matemática 

que afirmaria que caracteres geométricos constituem o universo. Ainda para Hatfield, essa 

interpretação seria reforçada pelo próprio Galileu que, nas Cartas sobre Manchas Solares, 

considera impossível a investigação sobre a essência última dos corpos, dizendo que o 

máximo que podemos fazer é nos conformarmos com o conhecimento de algumas de suas 

propriedades (sendo estas matemáticas). (45, p.131-2) 

Como então Hatfield caracteriza o estilo de Galileu? Ele o vê como um arquimediano, 

mais precisamente como alguém que deseja expandir a abordagem de Arquimedes, que abraça 

o paradigma de demonstração euclidiano, e que exige que preposições sejam precisamente 

demonstradas partindo-se de axiomas e postulados, à maneira e rigor da geometria. (45, 

p.134) 

Mas, uma vez que Galileu desejava expandir a aplicação da abordagem de 

Arquimedes para novos domínios, ele não podia se dar por satisfeito em apenas estabelecer os 

axiomas e postulados de ciências matemáticas particulares. Ele deveria ainda justificar a 

adequação da expansão do escopo dessas disciplinas, dizendo porque o uso da geometria em 

novos domínios da natureza seria válida. Segundo Hatfield (45, p.135), Galileu não oferece 

uma justificativa geral para essa questão, ao invés disso ele adota diferentes atitudes caso a 

caso.  

Em alguns casos Galileu diz que o ajuste entre a matemática e a natureza não é 

perfeitamente exato, mas esses erros podem ser remediados, seja por tais imperfeições serem 

suficientemente negligenciáveis para o caso que está sendo tratado, seja pela habilidade do 

matemático em lidar com elas. No primeiro caso Hatfield cita o exemplo da aceitação de 
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Galileu da explicação dada por Arquimedes para a balança, na qual todos os trechos do braço 

horizontal da balança são tomados como equidistantes do centro da Terra o que é, a rigor, 

falso. Entretanto Galileu considera tal imprecisão inócua dado o contexto, consideração que 

não era compartilhada por outros matemáticos da época como Guidobaldo del Monte e 

Giovanni Battista Beneddeti, que consideravam a demonstração como sendo imprecisa. No 

segundo caso Hatfield menciona a comparação que Salviati, porta-voz da posição de Galileu, 

realiza no Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo entre um vendedor e o “filósofo 

geômetra”. Galileu diz que assim como o vendedor ao estabelecer o peso de sua mercadoria 

deve tomar cuidado em descontar o peso da caixa ao pesá-la em uma balança, o filósofo 

geômetra deve saber lidar com as imprecisões da matéria ao aplicar conclusões estabelecidas 

no abstrato. Galileu diz que é possível exercer tal cautela, apesar de não oferecer uma 

explicação geral de como lidar com tais imprecisões. (45, p.134-136)  

Hatfield, entretanto, aponta outros casos onde Galileu considera que os objetos 

materiais, mesmo os irregulares, se encontram em perfeita conformidade com a geometria. 

Para isso ele cita a passagem do Diálogo onde Salviati afirma que uma esfera material, se for 

de fato uma esfera perfeita e não de um formato aproximado, tocará um plano igualmente 

perfeito em apenas um ponto, pois assim é previsto pela geometria. (45, p.136-137)  

A ausência de uniformidade no posicionamento de Galileu sobre o ajuste entre 

geometria e natureza reforça a conclusão de Hatfield de que Galileu, em sua abordagem dos 

fenômenos naturais, não estabelece uma metafísica (seja própria, seja platônica ou 

aristotélica) que verse sobre a natureza da matéria. Mas ao mesmo tempo ela revela em que 

medida Galileu vai além de Arquimedes, uma vez que sua “abordagem da ciência matemática 

não era metafísica, mas filosófica.” (45, p.137) Segundo Hatfield, isso ocorre na medida em 

que Galileu oferece reflexões sobre a aplicação da matemática que se encontra ausente das 

obras de Arquimedes, uma vez que Galileu busca ensinar e refletir sobre as habilidades e 

atitudes intelectuais necessárias para essa prática. Essa atividade lembra trabalhos como os de 

Aristóteles e Descartes em seus tratados metafísicos e metodológicos, mas Galileu, ao invés 

de oferecer um tratado sistemático sobre tais temas, foca na aplicação da matemática caso a 

caso.  

As visões de Galileu sobre a relação entre matemática e natureza podem ser 

sumarizadas comparando-se as de Kepler e Descartes. Contrariamente a Kepler, Galileu não 

busca nenhum insight a priori tendo em vista o plano divino, e contrariamente a Descartes ele 

não integra seu projeto de matematização com uma visão geral do conhecimento. Dos 

pensadores apresentados por Hatfield para estabelecer uma tipologia dos diferentes 
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pensamentos sobre a possibilidade de matematização da ciência, Galileu se aproxima mais de 

Copérnico, tido como um matemático astrônomo com a menor ligação com temas metafísicos 

em comparação aos outros dois. Mas Galileu vai também além de Copérnico, na medida que, 

baseando-se em casos concretos, defende a validade da aplicação matemática a uma gama 

maior de fenômenos do que aqueles tratados nas ciências mistas aristotélicas, utilizando uma 

estratégia argumentativa eclética, baseada não em uma visão metafísica abrangente, mas em 

uma preocupação com os casos particulares em questão.  

 

4.2 O ARGUMENTO DA EXTRUSÃO E A ADEQUAÇÃO DA MATEMÁTICA À 

NATUREZA 

Em seu Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, uma das mais famosas 

obras de Galileu, este defende o sistema copernicano de mundo contra o ptolomaico. Ele o faz 

respondendo a objeções contra o sistema copernicano e também apresentando o argumento 

das marés, que supostamente seria uma evidência do movimento da Terra e, 

consequentemente, corroboraria o sistema copernicano. Uma das objeções que Galileu busca 

refutar é o chamado argumento da extrusão (110, p.283), que diz que se a Terra girasse em 

torno de seu próprio eixo os objetos deveriam ser expelidos de sua superfície devido ao 

movimento de rotação. Apesar de, nesta dissertação, não termos especial interesse na defesa 

de Galileu do modelo copernicano, esse argumento é de nosso interesse uma vez que seu 

sucesso depende, como veremos, da possibilidade de transposição de resultados geométricos 

para situações materiais. Analisamos aqui as diferentes estratégias de Galileu para defender 

essa possibilidade.  

Tal argumento, que Galileu atribui à Ptolomeu
68

, busca refutar a possibilidade do 

movimento de rotação diurno da Terra em torno de seu próprio eixo (pressuposto do sistema 

copernicano), alegando que se fosse esse o caso os corpos terrestres seriam expelidos de sua 

superfície devido à tendência de extrusão
69

. Galileu considera que para avaliarmos a validade 

deste argumento devemos comparar duas tendências de movimento dos corpos: o movimento 

devido à extrusão realizada pelo movimento circular da Terra, que ocorreria por uma tangente 

ao círculo; e o movimento devido à queda dos corpos, que segue a secante que cruza a 

tangente do movimento de extrusão. Em um dado intervalo de tempo devemos considerar a 

                                                           
68

  Galileu aqui segue Copérnico em atribuir essa discussão a Ptolomeu. Entretanto, segundo Hill (116, p.110) 

Copérnico teria compreendido erroneamente uma passagem na qual Ptolomeu está descartando a visão de 

que a Terra não poderia ficar suspensa no centro do cosmo. 
69

  Ver Hill (116) e Palmieri (117) para históricos do argumento. 
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distância que o corpo percorreria pela tangente devido à extrusão e pela secante devido à 

tendência de queda. Se a segunda distância fosse igual ou superior à distância que o corpo se 

afasta da superfície da Terra nesse período deveríamos esperar que os corpos não sejam 

expelidos de sua superfície mesmo com a rotação da Terra.  

Uma característica importante da argumentação de Galileu a ser ressaltada é a de que 

ele não deseja provar uma impossibilidade contingente da extrusão, ou seja, de que dados os 

valores do raio da Terra e de sua velocidade de rotação a extrusão não ocorreria, mas sim uma 

impossibilidade em princípio
70

, que diz que para quaisquer valores de raio, velocidade de 

rotação e tendência de queda dos corpos a extrusão “jamais acontecerá, por mais veloz que se 

faça aquele movimento [de extrusão], e lento este [de queda].” (110, p.277) A intenção de 

Galileu de provar especificamente uma impossibilidade em princípio não é apenas um 

acidente de como Salviati formula a frase, mas algo deliberado como podemos atestar na 

continuação do diálogo: 

Simplício – E por que não poderia ser aquele pela tangente tão veloz, que não desse 

tempo à pena de chegar à superfície da Terra? 

Salviati – Tentai colocar o caso em termos, e eu responder-vos-ei. Dizei, portanto, 

quanto vos parece que seria suficiente fazer esse movimento mais veloz que o outro. 

Simplício – Direi, por exemplo, que quando aquele fosse um milhão de vezes mais 

veloz que este, a pena e também a pedra seriam arremessadas. 

Salviati – Dizeis assim, e afirmais o falso, devido a um defeito não de lógica ou de 

física ou de metafísica, mas só de geometria […] (110, p.277) 

Como a última fala de Salviati mostra, o foco de Galileu nas provas necessárias levam 

a avaliação da questão para o âmbito da geometria, no qual as demonstrações apresentadas 

serão julgadas pelo raciocínio próprio desta
71

.  

                                                           
70  

Galileu tinha em mãos dados suficientes para saber que a aceleração de queda dos objetos na Terra seria 

suficiente para evitar a extrusão (116, p.118), o que torna mais significativo o fato dele expor um argumento 

que defenderia a impossibilidade em princípio.  
71  

Mariconda (110, p.671) considera que a razão de Galileu não se contentar com uma explicação contingente é 

que ele consideraria que apenas uma explicação necessária seria científica. Mariconda também expõe 

diversas análises presentes na literatura sobre essa posição de Galileu. 
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Figura 2 - Representação das tendências de movimento do corpo ao supostamente sofrer extrusão.  

Fonte: FINOCCHIARO (118, p.221). 

Um dos argumentos geométricos que Galileu utiliza para demonstrar a impossibilidade 

da extrusão dos corpos devido à rotação da Terra, independentemente dos valores do raio da 

Terra e de sua rotação, é ilustrado pela figura acima. Nesta a tangente AB representa o trajeto 

de extrusão do corpo na ausência da tendência de queda, e os trechos AF, FH e KH são 

subdivisões do trajeto. Como a velocidade de extrusão é constante, esses segmentos de reta 

são também proporcionais ao tempo que o corpo leva para se locomover pelo trajeto. Para 

levar em conta a tendência de queda dos corpos, Galileu traça a reta AE partindo do ponto E 

de intersecção da tangente com a circunferência com um ângulo arbitrário. Entre a reta AB e 

AE ele traça as sucessivas paralelas FG, HI e KL. Como a velocidade de queda é proporcional 

ao tempo de queda dos objetos
72

, a reta FG é proporcional à velocidade de queda que o corpo 

tem após o deslocamento AF (e a mesma relação é válida para os trechos AH e HI, e AK e 

KL). Considera-se agora outras retas que formam ângulos cada vez menores com a reta AB, 

como a reta AD, para considerar objetos com gravidades cada vez menores
73

 (110, p.279). A 

questão crucial para Galileu é: se tivermos um ângulo arbitrariamente pequeno entre as retas 

AB e AD, é possível escolhermos uma distância suficientemente pequena entre os pontos A e 

F tal que a velocidade proporcional à FG seja suficiente para levar o corpo de volta à 

                                                           
72 

Este resultado é estabelecido em Galilei (110, p.106-108, 112-114) 
73

 Isso não implica na aceitação de Galileu da perspectiva aristotélica da diferenciação entre objetos leves e 

pesados (e na diferença na aceleração de queda entre eles), ele apenas adota momentaneamente essa afirmação 

em caráter hipotético como afirma adiante no texto. 
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circunferência? Outro jeito de formular essa questão é: se diminuirmos cada vez mais o 

ângulo BAD, a reta AD continuará cruzando a circunferência
74

? A resposta de Galileu é a 

seguinte: 

Os graus de velocidade diminuídos ao infinito, seja pela diminuição da gravidade do 

móvel, seja pela aproximação ao primeiro término do movimento, ou seja, ao estado 

de repouso, são sempre determinados, e respondem proporcionalmente às paralelas 

compreendidas entre duas linhas retas concorrentes em um ângulo, conforme ao 

ângulo BAE ou BAD ou outro infinito mais agudo, mas sempre retilíneo; mas a 

diminuição dos espaços pelos quais o móvel deve reconduzir-se sobre a 

circunferência da roda é proporcional a um outro tipo de diminuição, compreendido 

entre linhas que contém um ângulo infinitamente mais estreito e agudo que qualquer 

ângulo retilíneo, como será este. Tome-se na perpendicular AC um ponto qualquer 

C, e fazendo-o o centro, descreva-se com o intervalo CA um arco AMP, o qual 

cortará as paralelas determinadas dos graus de velocidade, por mínimas que elas 

sejam e compreendidas entre um estreitíssimo ângulo retilíneo; as partes que restam 

dessas paralelas entre o arco e tangente AB são as quantidades dos espaços e dos 

retornos sobre a roda, sempre menores, e com maior proporção menores quanto mais 

se aproximam do contato. (110, p.280-281)  

O que Galileu está dizendo aqui é que não importa o quão reduzida seja a tendência de 

queda do objeto (reduzindo o ângulo BAE ou BAD) ou quão pequeno seja o intervalo de 

tempo que consideremos (reduzindo arbitrariamente o trecho AF), a tendência de queda do 

objeto sempre será o suficiente para colocá-lo em contato com a superfície da Terra, evitando 

a extrusão. Isso ocorre pois, e essa é a parte crucial do argumento, o ângulo que uma tangente 

faz com a Terra, o ângulo cornicular, será sempre mais agudo do que qualquer ângulo 

retilíneo formado pela reta AE ou AD. 

Esse ponto é válido apenas se consideramos em algum nível legítima a transposição de 

conclusões geométricas para situações físicas. É verdadeiro que, na geometria, uma reta 

tangente toca o círculo em apenas um ponto, e forma com ele um ângulo cornicular, mas é 

outra questão afirmar que a trajetória de extrusão de um corpo, representada por uma 

tangente, irá tocar a Terra em apenas um ponto. Simplício de fato levanta a oposição que, no 

caso dos corpos materiais, uma esfera não tocará uma superfície em um único ponto, mas sim 

em uma área. Salviati aponta que, se for esse o caso, isso agiria contra a posição de Simplício. 

Assim, a extrusão dos corpos teria que se dar por uma trajetória que atravessaria a Terra, o 

que seria impossível. (110, p.283) Entretanto, mesmo assim, Salviati se propõe a demonstrar 

que mesmo no caso dos corpos materiais uma tangente tocará um círculo em um único ponto. 

O filósofo norte americano Douglas Bertrand Marshall (119, p.180) aponta que é 

provável que Galileu estava, nesse ponto, engajando em uma discussão com outros 

                                                           
74 

A argumentação de Galileu é criticada na literatura, por exemplo por ele considerar erroneamente que as 

paralelas FG, HI, KL representam a direção de queda, o que é perceptível ao notarmos que elas cruzam a 

circunferência em ângulos não retos. Para mais críticas ver Hill (116) e Finocchiaro (118). 
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pensadores da época, como Alessandro Piccolomini (1508 - 1579) e Benedictus Perera (1535 

– 1610) que, juntamente com outros aristotélicos jesuítas de semelhante inclinação, eram os 

principais opositores da matematização da física. Eles negavam a cientificidade das 

disciplinas matemáticas por não satisfazerem os critérios expostos no Segundos Analíticos de 

Aristóteles e, especificamente, afirmavam que a matemática não oferecia causas para as 

conclusões de suas demonstrações.  

O primeiro passo que Salviati toma para responder a essa objeção é fazer uma 

digressão para provar geometricamente que uma esfera toca um plano em um único ponto. 

Não entraremos nas minúcias da dedução em si, mas a decisão de Galileu de inseri-la neste 

ponto levanta estranhamento. Porque ele gastaria tempo para demonstrar uma propriedade 

geométrica conhecida ao menos desde Euclides? Marshall argumenta que tal digressão serve 

ao propósito de Galileu se mostrar familiarizado com os critérios de demonstração 

aristotélicos, dialogando assim com as objeções de Piccolomini e Perera. Por exemplo, ao 

iniciar a dedução com a definição da essência da esfera, Galileu está seguindo o critério de 

que uma demonstração deve partir de um princípio definido que oferece a causa da 

propriedade a ser demonstrada.   

Simplício aceita a demonstração de Salviati, mas reforça que ela seria válida apenas 

para esferas geométricas, mas não para as físicas, dizendo que as esferas físicas, estando 

sujeitas à imperfeições e acidentes, se tocariam em uma área. Salviati afirma que o que leva a 

isso não é a materialidade da esfera, mas sim suas imperfeições, considerando que Simplício 

está equivocadamente usando objetos que não são esferas, reformulando assim a questão: o 

problema não é que teoremas e deduções geométricas não possam ser utilizada para os objetos 

materiais, mas sim que não existem na natureza nenhuma das formas estudadas pelos 

geômetras. Ou seja, existe um desencontro entre o objeto de estudo da geometria e o da física. 

De fato essa posição que Simplício chama de proposição dos filósofos, segundo Marshall,  é 

uma posição defendida pelos filósofos aristotélicos que Simplício representa. (119, p.181-

182) 

A estratégia adotada por Salviati, que Marshall chama de inflacionária (119, p.182), 

contra essa nova formulação da objeção é defender, de um lado, que a geometria estuda um 

número maior de objetos do que os tradicionais mencionados por Simplício e, de outro, de 

que é razoável esperarmos que existam alguns objetos materiais com formas geométricas 

perfeitas.  

Quanto ao segundo ponto, Salviati busca motivar a plausibilidade da existência de 

esferas perfeitas na natureza devido a sua simplicidade. Ele pede a Simplício para imaginar a 
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dificuldade que um escultor teria de reproduzir, com perfeição, a figura de uma pirâmide, de 

um cavalo e de um grilo, e depois compare com a dificuldade de se produzir uma esfera. No 

caso da esfera, Salviati diz, basta que tenhamos um bloco grosseiramente esférico, e um 

buraco perfeitamente circular com diâmetro um pouco inferior ao bloco. Podemos, então, 

girar este bloco no interior da cavidade até desgastá-lo produzindo uma esfera perfeita. Em 

comparação, o processo de se esculpir alguma das outras figuras é muito mais complexo. O 

diálogo então segue: 

Simplício – Não sei se dissinto em algo de vós. Minha opinião é que nenhuma das 

figuras mencionadas pode ser obtida de modo perfeito; mas, para aproximar-se 

quanto possível ao grau mais perfeito, acredito que seja incomparavelmente mais 

fácil reduzir o sólido a uma figura esférica, que à forma de um cavalo ou de grilo. 

Sagredo – E essa maior dificuldade do que acreditais ser ela dependente? 

Simplício – Assim como a grande facilidade em formar a esfera deriva de sua 

absoluta simplicidade e uniformidade, assim também a extrema irregularidade torna 

dificílimo introduzir as outras figuras. 

Sagredo – Portanto, como a irregularidade é causa de dificuldade, também a figura 

de uma pedra quebrada ao acaso por um martelo será daquelas coisas difíceis de 

introduzir-se, sendo essa também talvez mais irregular que aquela do cavalo? 

Simplício – Assim deve ser. 

Sagredo – Mas dizei-me: aquela figura, qualquer que seja ela, que é possuída por 

aquela pedra, ela a tem perfeitissimamente ou não? 

Simplício – Aquela figura que a pedra tem, ela a tem tão perfeitamente que nenhuma 

outra se lhe ajusta tão exatamente. 

Sagredo – Portanto, se das figuras irregulares, e por isso difíceis de serem obtidas, 

também se encontram infinitas perfeitissimamente obtidas, com qual razão se poderá 

dizer que a simplíssima e, por isso mesmo, a mais fácil entre todas, seja impossível 

de encontrar-se? (110, p.289-290) 

Sem entrarmos no mérito do quão satisfatória essa resposta é frente aos opositores da 

época, podemos conceder ao menos que Galileu oferece uma razão para acreditarmos na 

adequação da geometria a alguns objetos materiais. Entretanto, voltemos ao contexto do 

argumento, o ponto central da argumentação de Galileu, de que a reta tangente que representa 

a trajetória de extrusão toca a Terra em um único ponto. Mesmo concedida a possibilidade da 

existência de esferas materiais perfeitas é evidente que a Terra não é uma delas, o que por si 

só já prejudica o argumento. Além disso poderíamos ainda questionar se o formato da Terra é 

compatível com as curvas geométricas que Salviati afirma fazerem parte do estudo da 
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geometria, além das curvas tradicionais enumeradas por Simplício
75

. Em outras palavras, não 

é claro que aquilo que Marshall chama de estratégia inflacionária seja bem sucedida em 

estabelecer a Terra como um objeto de estudo válido da geometria.  

Galileu apresenta ainda uma linha paralela de argumentação para defender o uso da 

geometria mesmo na presença de certos desvios dos objetos reais em relação às idealizações 

geométricas: 

Salviati – Portanto, sempre que em concreto aplicais uma esfera material a um plano 

material, aplicais uma esfera não perfeita a um plano não perfeito; e estes dizeis que 

não se tocam em um ponto. Mas eu vos digo que também em abstrato uma esfera 

imaterial, que não seja uma esfera perfeita, pode tocar um plano material, que não 

seja um plano perfeito, não em um ponto, mas com parte da sua superfície; de modo 

que até aqui o que acontece em concreto, acontece do mesmo modo em abstrato: e 

seria uma grande novidade que os cálculos e os saldos efetuados com números 

abstratos não correspondessem, depois, em concreto, às moedas de ouro e prata e às 

mercadorias. Mas, Sr. Simplício, sabeis o que acontece? Assim como, para querer 

que os cálculos correspondam aos açúcares, às sedas e às lãs é necessário que o 

contador leve em conta a tara das caixas, embrulhos e outras embalagens, assim 

também, quando o filósofo geômetra quer reconhecer em concreto os efeitos 

demonstrados em abstrato, é necessário que desconte os impedimentos da matéria; 

pois, se souber fazer isso, asseguro-vos que as coisas se corresponderão de modo 

não menos ajustado que os cálculos aritméticos. Os erros, portanto, não residem nem 

no abstrato nem no concreto, nem na geometria nem na física, mas no contador que 

não sabe fazer bem as contas. (110, p.287) 

Marshall se refere a essa nova estratégia argumentativa como idealizadora. (119, 

p.183) O que a analogia com o mercador sugere é que a questão não é mais se o formato da 

Terra é perfeitamente esférico, ou se este pode ser enquadrado como uma figura geométrica, 

mas sim se existe a possibilidade de estipularmos a disparidade entre o objeto de análise e a 

idealização geométrica. Galileu oferece um exemplo otimista, sugerindo a possibilidade de 

idealização, porém não chega (ao menos neste trecho) a argumentar especificamente sobre o 

caso da Terra.  

Salviati tenta ainda salvar sua argumentação mesmo dado o pressuposto da 

impossibilidade de existência de figuras perfeitamente esféricas
76

 com um argumento não-

geométrico. Ele afirma que, mesmo no caso dos corpos irregulares, boa parte deles tende a se 

tocar em apenas um único ponto, pois “quando se quer que duas superfícies se ajustem 

perfeitamente, é necessário ou que ambas sejam exatamente planas, ou que se uma é convexa, 

a outra seja côncava, mas com uma concavidade que corresponda exatamente à convexidade 

da outra [...].” (110, p.288) 

                                                           
75

  Marshall argumenta que, dada a definição oferecida no Ensaiador por Galileu de curvas regulares como 

curvas cujos “acidentes e propriedades podem ser demonstrados”, é razoável inferir que o formato da Terra 

seria proibitivo à sua abordagem geométrica. 
76 

Não por concordar com o pressuposto, mas apenas para responder oposição de Simplício. (110, p.288) 
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Portanto vimos até aqui que ao se propor a oferecer uma refutação por necessidade do 

argumento da extrusão, em contraste com um argumento por contingência que dissesse que 

dados os valores de velocidade de rotação, raio da Terra, e velocidade de queda dos objetos a 

extrusão não ocorreria, Galileu se coloca na posição de justificar a validade da transposição de 

um raciocínio geométrico para a realidade física, que era uma questão bastante debatida na 

época, como vimos no capítulo anterior. Para isso Galileu utiliza uma série de estratégias 

argumentativas. Inicialmente, ao responder à objeção de Simplício de que esferas materiais 

não possuem as mesmas propriedades de esferas geométricas (especificamente a propriedade 

de tocarem um plano em um único ponto) devido aos acidentes da matéria, ele argumenta que 

o problema está nos acidentes da esfera material, e não em sua materialidade, de forma tal que 

uma esfera material perfeita teria as mesmas propriedades da esfera geométrica. A questão 

então pode ser reformulada, afirmando-se que não existem na natureza objetos com as formas 

estudadas pelos geômetras. Aqui Galileu emprega o que Marshall (119, p.182) chama de 

estratégia inflacionária, que consiste em inflar tanto o escopo da geometria, ampliando a gama 

de formas estudadas por ela, quanto argumentar a favor da existência de objetos materiais 

perfeitos. O que se espera com isso é garantir que exista alguma intersecção entre os objetos 

naturais e os geométricos. Mas mesmo que esse ainda não seja o caso, Galileu ainda possui 

uma estratégia complementar, que Marshall (119, p.183) chama de idealizadora, que diz que 

mesmo nos casos no qual o objeto material não corresponde de forma exata ao objeto 

geométrico é possível realizar uma idealização na qual, contando-se com a habilidade do 

geômetra em levar em conta as disparidades entre os dois objetos, o objeto material é 

aproximadamente representado pelo geométrico.  

 

4.3 CIÊNCIA DO MOVIMENTO 

Apresentamos a seguir o desenvolvimento do pensamento de Galileu acerca de duas 

questões: da queda dos corpos e da trajetória do lançamento de projéteis. Em ambos os casos 

partimos do que é dito em seu manuscrito De Motu Antiquiora, que revela sua perspectiva 

sobre esses tópicos em sua juventude. Antes de analisarmos sua abordagem mais madura 

presente no Duas Novas Ciências passamos por algumas cartas que revelam um pouco do 

processo pelo qual seu pensamento passou, mostrando a complexidade de se atribuir uma 

determinada metodologia de descoberta bem definida à Galileu, dando mais ênfase ao 

pensamento matemático a priori ou à investigação experimental.  
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4.3.1 QUEDA LIVRE 

 

Um dos pontos chave da obra de Galileu, e especificamente de sua abordagem 

matemática dos estudos da natureza, é a teorização da queda livre dos corpos. Esse é um 

desenvolvimento notável não só na época – uma vez que outros defensores da abordagem 

matemática da natureza como Guidobaldo dal Monte consideravam o movimento de queda 

livre muito irregular para ser matematizado (120, p.226-227) – mas também no contexto da 

própria obra galileana, pois a lei de queda livre funciona, nas palavras de Hall (121, p.2), 

como “pedra angular da ciência galileana do movimento, pois essa o permitiu deduzir 

suavemente (como ele o faz no Duas Novas Ciências) teoremas complexos sobre planos 

inclinados, pêndulos e fenômenos balísticos partindo de definições”.  

Tendo em vista tamanha importância, pretendemos nesta seção discutir não apenas a 

visão mais madura sobre a queda livre de Galileu, mas também alguns pontos chave de seu 

desenvolvimento, contrastando a teoria mais madura apresentada no Duas Novas Ciências 

com perspectivas de sua juventude. A literatura pertinente ao assunto, tanto primária quanto 

secundária é ampla, portanto decidimos nos focar em dois pontos que consideramos cruciais 

para o tema discutido nesta dissertação: o estabelecimento da definição de movimento 

continuamente acelerado dos corpos em queda livre como sendo aquele cuja velocidade 

cresce em proporção ao tempo de queda (em contraste com a definição concorrente de que a 

velocidade cresce em proporção à distância de queda) e o estabelecimento da proporção do 

espaço percorrido com o quadrado do tempo, assim como a relação lógica que ambas 

afirmações têm entre si. 

 

4.3.2 DE MOTU ANTIQUIORA 

 

Um dos primeiros registros escritos que temos da investigação de Galileu sobre a 

natureza do movimento é o manuscrito De Motu Antiquiora
77

, que foi escrito (ou revisado) 

por volta de 1592 durante seu período como professor na Universidade de Pisa. (123, p.53) 

Apesar de ter sido amplamente estudado não existe consenso sobre quando ou em qual ordem 

foi escrito, o único consenso entre os historiadores é de que ele foi deixado incompleto. (122, 

p.167) Entretanto podemos crer que Galileu tinha a intenção de publicá-lo, uma vez que o 

escreveu em latim e se referia ao leitor ao longo do texto. Essa obra é interessante para nossos 

                                                           
77

  Ver Fredette (122) para uma discussão sobre o documento em si, sobre a discordância de sua datação e sobre 

sua relevância no pensamento e carreira de Galileu. 
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estudos por oferecer um vislumbre da concepção de movimento da juventude de Galileu, 

podendo ser contrastada com a visão mais madura apresentada no Discurso sobre duas novas 

ciências. Enquanto este último possui um caráter matemático dedutivo aos moldes do 

Elementos de Euclides, onde se postula axiomas e definições considerados autoevidentes, 

plausíveis ou ao menos mais prováveis que os axiomas alternativos, dos quais serão 

deduzidos teoremas que seguem logicamente, o De Motu é constantemente encarado como 

um tratado sobre a filosofia do movimento
78

 (121, p.188), discorrendo sobre propriedades 

como peso e leveza que serão utilizadas para abordar a velocidade de queda e o movimento de 

projéteis. Além disso, enquanto que no Duas Novas Ciências o movimento de queda na 

atmosfera é encarado como movimento natural, no De Motu ele é visto como um caso 

particular do movimento em um fluído, utilizando uma abordagem hidrodinâmica inspirada 

no Sobre Corpos Flutuantes de Arquimedes  (123, p.53), que considera tanto a flutuação 

como a queda como análogos e sujeitos à mesma descrição. 

Podemos ainda observar no De Motu um tema discutido no capítulo 2 desta 

dissertação, considerado importante para alguns historiadores no processo de matematização 

da natureza: a quebra com a filosofia aristotélica. Esse manuscrito apresenta uma tentativa 

deliberada, e até mesmo hostil
79

 de refutar e oferecer uma alternativa à concepção de 

movimento aristotélica.
80

 Nesta seção apresentamos brevemente as discordâncias de Galileu 

com Aristóteles quanto a causa do movimento de ascensão dos corpos (em caso de flutuação), 

sobre o caráter natural da queda dos corpos, sobre a proporcionalidade entre o tamanho do 

objeto e a velocidade de queda e sobre a expressão da velocidade da queda dos corpos. 

Mesmo assim notaremos que Galileu preserva elementos tipicamente aristotélicos, como a 

distinção entre movimento natural e violento e a consideração do centro da Terra como o 

lugar natural dos corpos pesados. (124, p.2)  

                                                           
78  

Entretanto é notável estão ausentes discussões típicas de sua época sobre a filosofia do movimento, como a 

da latitude das formas, noção filosófica que englobava a variação de velocidades como vimos na análise dos 

autores medievais (121, p.188). Apesar da disponibilidade de textos como a obra Quaestiones in octo libris 

physicorum Aristotelis de Domingo de Soto (reimpressa numerosas vezes), conjectura-se que à época da 

escrita do De Motu Galileu não estava familiarizado com tais discussões. Entretanto é importante ressaltar 

que, apesar de não discutir explicitamente a questão da latitude das formas, existem algumas passagens que 

Galileu aparenta tratar as qualidades peso, força e calor como análogas (124, p.64), pertencendo à mesma 

categoria, o que se aproxima da visão medieval da latitude das formas. 
79  

Como é averiguado ao vermos Galileu referindo-se a argumentos e teses aristotélicas como “estúpidas” e 

“infantis” (124, p.16, 42-3). 
80

  É difícil estipular o momento da vida de Galileu no qual ele adota o projeto de refutar os princípios da 

filosofia natural de Aristóteles, podendo-se observar a existência desse projeto ao menos desde os escritos 

Dialettica e Juvenilia (122, p.177). 



103 

 

Ao longo de nossa exposição analisaremos ainda como Galileu faz uso de raciocínios 

matemáticos além de observar como a preocupação com a discussão das causas do 

movimento possui um papel central no manuscrito.   

Começamos discutindo duas discordâncias entre Galileu e Aristóteles: a causa do 

movimento de ascensão dos corpos e o caráter natural da queda dos corpos. Essas 

discordâncias se dão no contexto no qual Galileu afirma que ao estudarmos o movimento de 

corpos em fluidos devemos comparar o peso do móvel com o peso de uma parcela do meio de 

mesmo tamanho, e não com o peso total do meio. Para isso Galileu oferece duas explicações: 

uma que compara o peso do objeto com o peso da parcela de meio deslocada e uma que 

compara o fenômeno com uma balança. 

Na primeira ele analisa separadamente o caso de um corpo de mesmo peso que o meio, 

de maior peso e de menor peso, que por serem análogas apresentamos como uma única 

explicação de forma sintética. Considera-se um móvel submerso em água (mas o raciocínio é 

válido para qualquer meio); ao submergi-lo, o nível da água subirá, de tal forma que o volume 

de água contido entre as superfícies do fluido antes e depois da submersão será o mesmo do 

objeto submerso. Nesse caso, qual movimento será realizado por esse móvel? Devemos então 

considerar que da mesma forma que o corpo, devido ao seu peso, se dirige ao centro do 

mundo (124, p.2), o mesmo acontece no caso da água. Isso fará com que ambos tenham 

tendências concorrentes, com a água tentando ocupar novamente o espaço ocupado pelo 

móvel. O que deve então ser considerado, segundo Galileu, é o peso do objeto em 

comparação com o peso da parcela de água de mesmo tamanho. Se o objeto for mais pesado 

que essa parcela, afundará, se for mais leve boiará, e se tiver o mesmo peso ficará indiferente. 

Na segunda explicação Galileu considera que o movimento de um corpo em um meio 

pode ser entendido de forma análoga a uma balança, na qual coloca-se o móvel em um dos 

pratos e uma parcela do meio no qual se move com o mesmo volume do móvel no outro. Se o 

corpo for mais leve que o meio a balança o fará subir, assim como se fosse imerso no meio ele 

boiaria; se ele descer o prato da balança ele também afundaria se fosse imerso no fluido e se 

os pratos ficassem no mesmo nível então o corpo ficaria indiferente no fluido. (124, 9) 

Aqui chegamos à primeira discordância com Aristóteles. Galileu não considera leveza 

como uma propriedade absoluta dos corpos, nem como a causa do movimento de flutuação
81

. 

Um corpo pode apenas ser leve em relação a outro, o que indica que ele possui menos peso 

                                                           
81

  Shea (123, p.53) argumenta que ao longo do De Motu Galileu se contradiz nesse ponto, utilizando a 

propriedade leveza de forma explicativa. Shea ainda conjectura que seria esta a razão do manuscrito ter sido 

deixado incompleto e não ter sido publicado. 
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que o outro. Logo o movimento de flutuação é causado pelo peso do meio, de forma contrária 

ao que diria Aristóteles.  

A segunda discordância se dá em relação ao caráter natural da queda dos corpos. Para 

Galileu, contra Aristóteles, o movimento é violento. No caso de um corpo boiando, ele está 

sofrendo uma extrusão violenta pelo meio, e o análogo ocorre para o movimento inverso. 

A terceira discordância entre Galileu e Aristóteles é que, para o primeiro, ao 

considerarmos dois corpos de tamanhos diferentes compostos de mesmo material o maior 

cairá com maior velocidade, sendo esta proporcional ao seu tamanho. Galileu ridiculariza essa 

afirmação utilizando exemplos que, em sua visão, intuitivamente levariam à sua refutação. 

Diz, por exemplo, para imaginarmos dois corpos do mesmo material caindo de uma alta torre, 

um com o dobro do tamanho do outro, e conclui que seria ridículo imaginar que quando o 

objeto maior chegasse ao chão o outro estaria apenas na metade de seu trajeto.  

Porém Galileu não se mostra satisfeito com a acúmulo de contra exemplos para 

descartar a tese de Aristóteles, dizendo que deve ainda fazer uso de raciocínios a priori, pois, 

em suas palavras, “estamos procurando as causas dos efeitos, que não são reportados pela 

experiência” (124, p.16), reiterando sua preocupação em discutir as causas dos fenômenos, 

como vimos alguns parágrafos atrás. Galileu inicia seu argumento com uma suposição: 

quaisquer dois corpos que tenham velocidades distintas de queda ao serem unidos cairão com 

uma velocidade intermediária entre as duas. Portanto, se unirmos dois corpos de mesmo 

material, e de tamanhos diferentes, eles cairão com uma velocidade entre a velocidade de 

queda do menor objeto e do maior objeto. Entretanto se seguirmos Aristóteles, deveríamos 

esperar que o corpo composto pelos dois móveis teria maior velocidade, uma vez que é o 

maior dos três, mostrando-se incompatível com a suposição de Galileu. Swerdlow (125, p.26) 

avalia esse argumento mais como um paradoxo do que efetivamente uma prova, portanto sua 

exposição é relevante uma vez que ele estaria ainda presente quase 50 anos depois no Duas 

Novas Ciências. 

Por último analisamos a discordância entre Galileu e Aristóteles sobre as relações 

entre velocidade do móvel e rarefação do meio. Galileu ataca a declaração aristotélica de que 

a razão entre as velocidades de um móvel, ao mover-se em dois meios distintos, será igual à 

razão de rarefação dos meios. Utilizando um exemplo numérico Galileu mostra que, no caso 

de um corpo que boie em um dado meio A, mas afunde (caia) em um meio B, seria impossível 
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encontrar uma razão entre as rarefações que satisfariam a razão entre as velocidades.
82

 Ele 

então sintetiza, verbalmente: 

Pois se o movimento observa a razão dos meio então, reciprocamente, os meios 

também observam a razão dos movimentos: portanto uma vez que a madeira se 

movimenta para baixo no ar mas não na água e, consequentemente, o movimento no 

ar não tem uma razão com o movimento na água, concluísse que também a rarefação 

do ar não terá razão com a rarefação da água. (124, p.21) 

Galileu oferece então sua própria expressão para proporcionalidade de queda de um 

corpo em diferentes meios: ela será proporcional ao excesso de peso do corpo em relação ao 

peso de uma parcela do meio que tenha o mesmo tamanho que o corpo. Ou, em linguagem 

contemporânea, será proporcional à subtração entre a densidade do corpo e do meio. Galileu 

também realiza essa discussão para o caso do movimento ascendente, e também para casos de 

diferentes corpos em diferentes meios. 

Assim podemos observar como o tema do antagonismo ao aristotelismo tão presente 

nas narrativas da Revolução Científica se enquadra no caso desse manuscrito. Apesar de boa 

parte dele expressar um projeto, declarado pelo próprio autor, de oferecer uma concepção de 

movimento alternativa à de Aristóteles, devemos chamar a atenção ao fato que o que é 

entendido como “não aristotélico” na época de Galileu é diferente do que compreendemos 

hoje em dia. Ao passo que a distinção entre movimento natural e movimento violento pode 

parecer ao leitor moderno como uma concepção distintamente aristotélica, ela pode ser 

incorporada em textos como o De Motu, obra contrária ao aristotelismo, sem causar ao autor 

nenhuma impressão de contradição. 

Outro ponto importante a ser notado é que apesar de Galileu discutir algumas 

divergências com Aristóteles que implicam percepções quantitativamente diferentes dos 

fenômenos (por exemplo o caso de corpos maiores terem ou não uma maior velocidade de 

queda), outras discussões focam apenas nas causas do movimento. Essa é uma preocupação 

ligada mais ao âmbito da filosofia natural, e menos às abordagens voltadas à descrição 

matemática precisa dos fenômenos que encontramos em seu Duas Novas Ciências. Outras 

diferenças relevantes entre as duas obras se dão em relação à lei da queda livre que estabelece 

a proporcionalidade entre o espaço percorrido pelo móvel com o quadrado do tempo. 

Primeiramente o objetivo de Galileu no De Motu não é chegar a expressão que descreve o 

comportamento temporal da velocidade de queda, mas sim observar a proporcionalidade 

                                                           
82  

Galileu, ao menos nessa passagem do manuscrito, parece considerar que os valores de rarefação de um corpo 

deveriam ser estritamente positivos, e não parece levar em consideração que uma velocidade direcionada 

para cima poderia ser interpretada como uma velocidade de queda com valor negativo. A seguir no texto do 

De Motu Galileu responde a algumas possíveis objeções, mas adentrar nessas minúcias não é relevante para 

nossos propósitos.  
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dessa velocidade em casos de corpos com diferentes pesos (densidades, na linguagem atual) 

caindo em diferentes meios, descrevendo esse fenômeno como um caso específico do 

movimento de corpos em fluidos. Outro fator crucial é que no De Motu Galileu não dá 

atenção à característica que seria crucial na sua descrição da queda livre no Duas Novas 

Ciências: a aceleração. A velocidade discutida no De Motu é constante, correspondente ao 

estado estável que o corpo atinge após o processo de aceleração inicial, que ele configura 

como sendo apenas acidental. (124, p.24) 

4.3.3 CORRESPONDÊNCIA 1602-1611 

 

Muitos anos se passaram entre a escrita do De Motu e a publicação da abordagem mais 

madura de Galileu sobre a queda livre no Duas Novas Ciência, tendo ocorrido grandes 

mudanças nas concepções de Galileu sobre o tema. Nesse período ocorre uma lacuna de 

documentações entre os anos 1592 e 1602 sobre o desenvolvimento do pensamento galileano 

a respeito do movimento, mas, seguindo Hall (121, p.190), cremos que as investigações de 

Galileu não cessaram, devido aos desenvolvimentos registrados em sua correspondência e 

também em alguns manuscritos. Foge ao escopo desta dissertação detalhar exaustivamente 

todos os fatores e documentos relacionados a essa mudança na visão de Galileu, até porque a 

literatura sobre o assunto é vasta e controversa. Discutiremos cartas e escritos de Galileu 

focando duas teses que constituem o cerne da matematização da queda livre exposta no Duas 

Novas Ciências, e a partir das quais a estrutura matemática da obra é fundamentada: a lei da 

queda dos corpos, que diz que o espaço percorrido por um corpo em queda livre é 

proporcional ao quadrado do tempo, e a proporcionalidade da velocidade com o tempo de 

queda do objeto. 

O período intermediário relevante entre o De Motu e as publicações do Diálogo sobre 

os Dois Máximos Sistemas e o Duas Novas Ciências pode ser delimitado por duas cartas. Na 

primeira, enviada a Guidobaldo del Monte em 1602
83

, Galileu retorna ao tema da mecânica ao 

relatar sua descoberta experimental do isocronismo dos pêndulos, dado que seria importante 

na elaboração do Duas Novas Ciências. Na segunda, enviada por Daniello Antonini a Galileu 

em 1611, é atribuído a Galileu um argumento a priori que refutaria a afirmativa de que a 

velocidade de um objeto em queda livre seria proporcional ao espaço percorrido, que estará 

presente no Duas Novas Ciências para estabelecer a definição de movimento continuamente 

acelerado como proporcionalidade entre velocidade e tempo. 

                                                           
83 

Ver Hall (121, p.190-191) para uma discussão detalhada sobre o conteúdo e relevância desta carta. 
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Da correspondência de Galileu nesse período ressaltamos a célebre carta enviada a 

Paolo Sarpi em 16 de Outubro de 1604, que é complementada por nota no Ms. 72 f.128 que 

aborda o mesmo assunto em maior profundidade (125, p.30). Aqui ele informa a Sarpi sobre 

sua recém estabelecida lei da queda dos corpos, i.e., que “o espaço percorrido pelo 

movimento natural [de queda livre] tem dupla proporção [quadrado do] tempo e, 

consequentemente, que os espaços percorridos em [sucessivos] tempos iguais seguem a 

proporção dos números ímpares” (126, p.354). Deixa, assim, pela primeira vez registrada por 

escrito essa afirmação. (121, p.191) Segundo Hall (121, p.191-192), Galileu menciona o 

resultado de forma passageira, sem enfatizar a importância do achado.  

Galileu segue a carta dizendo que lhe falta apenas um axioma a partir do qual poderia 

deduzir essa lei e propõe um que, segundo ele, seria “natural e evidente”
84

 (126, p.354): que a 

velocidade adquirida pelo móvel seria proporcional ao espaço percorrido. Ele não apresenta a 

dedução na carta, mas sim em nota do Ms.72.
85

  

Partindo dessa carta discutimos como Galileu teria chegado ao resultado de que o 

espaço é proporcional ao quadrado do tempo e porque ele abandona o pressuposto de que a 

velocidade de queda é proporcional ao espaço percorrido. 

No Duas Novas Ciências é apresentado um experimento no qual Galileu diz verificar 

que ao soltar uma esfera em um plano inclinado em duas distâncias distintas, a razão entre os 

tempos que elas levam para chegar à base do plano será proporcional à raiz das distâncias 

(equivalentemente, a distância é proporcional ao quadrado do tempo). Entretanto não é claro 

se, no contexto de 1604 quando Galileu enviou a carta a Sarpi declarando esse resultado, teria 

sido esse experimento que o teria levado ao resultado, ou se o experimento teria sido realizado 

posteriormente para confirmá-lo. Hall (121, p.194-195) defende que Galileu não chegou à lei 

de forma empírica,
86

 argumentando que existem meios teóricos, mesmo que não 

necessariamente rigorosos, de se alcançar a lei mesmo sem a definição da velocidade de 

queda livre como proporcional ao tempo, ao qual Galileu chegaria apenas futuramente.  

Apesar de não ser possível precisar o momento em que Galileu abandona a definição 

de queda livre com velocidade proporcional ao espaço, podemos afirmar que em 1611 isso já 

teria ocorrido, como atestado em carta de Daniello Antonini a Galileu de 9 de abril, onde ele 

atribui ao seu destinatário o argumento, que faria parte posteriormente do Duas Novas 

                                                           
84

  Ver Palmerino (127, p.420-424) para possíveis motivos que levaram Galileu a supor a proporcionalidade 

entre velocidade e espaço. 
85  

Para uma análise dessa dedução ver Swerdlow (125, p.32-33). Como Galileu deduz uma lei válida de um 

axioma falso foi amplamente debatido na literatura (127, p.420). 
86

  Entretanto esse posicionamento não é unânime na literatura, Swerdlow (125, p.31), por exemplo, considera 

que Galileu determinou essa lei experimentalmente. 
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Ciências (e que descreveremos adiante), que diz que se a velocidade do movimento de queda 

livre fosse de fato proporcional ao espaço percorrido poderíamos inferir que o movimento 

ocorreria instantaneamente.  

Nesta seção concluímos que apesar da dificuldade de se estipular minuciosamente 

como Galileu teria estabelecido a lei da queda dos corpos, podemos afirmar que esse processo 

foi distinto da forma lógica que seria posteriormente descrita no Duas Novas Ciências, sendo 

deduzida da definição do movimento de queda uniformemente acelerado como aquele cuja 

velocidade cresce proporcionalmente com o tempo, uma vez que Galileu à época que declara 

a descoberta da lei da queda dos corpos acreditava em um axioma incompatível com essa 

mesma lei. 

4.3.4 DIÁLOGO SOBRE OS DOIS MÁXIMOS SISTEMAS DO MUNDO 

 

A primeira publicação da lei da queda dos corpos por Galileu se dá no Diálogo sobre 

os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano. Em dado momento Salviati se 

vê na necessidade de realizar uma estimativa do tempo que um corpo demoraria para cair da 

altitude da Lua até a superfície da Terra para contestar um argumento de seu oponente, 

Simplício, contra a rotação da Terra. (110, p.297-301) Em seu argumento Simplício assume 

que a velocidade de queda seria constante, ao que Salviati rebate apontando para o caráter de 

aceleração do movimento de queda. E continua: 

Mas esse conhecimento geral não traz qualquer proveito, quando não se sabe com 

que proporção é feito esse aumento de velocidade [na queda dos corpos], conclusão 

que ficou até os nosso tempos desconhecida para todos os filósofos, e pela primeira 

vez encontrada e demonstrada pelo Acadêmico [Galileu], nosso amigo comum: o 

qual, em alguns de seus escritos ainda não publicados, mas que foram 

confidencialmente mostrados a mim e a outros amigos seus, demonstra como a 

aceleração do movimento reto dos graves se faz segundo os números ímpares ab 

unitate, ou seja, que indicados quais e quantos tempos iguais forem necessários, se 

no primeiro tempo, partindo o móvel do repouso, tiver percorrido um tal espaço, 

como, por exemplo, uma cana, no segundo tempo percorrerá três canas, no terceiro 

cinco, no quarto sete, e assim sucessivamente segundo os números ímpares 

sucessivos; o que, em suma, é o mesmo que dizer que os espaços percorridos pelo 

móvel, partindo do repouso, têm entre si o quadrado daquela proporção que têm os 

tempos nos quais tais espaços são medidos, ou queremos dizer que os espaços 

percorridos estão entre si como os quadrados dos tempos (110, p.301). 

Entretanto Galileu não realiza a dedução dessas leis no Diálogo, deixando-a para os 

seus “escritos ainda não publicados.”
87

 O conteúdo exclusivo que o Diálogo traz frente à 

abordagem mais sistemática e completa da queda livre disponível no Duas Novas Ciências é 
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  Em nota Mariconda conjectura quais são os possíveis escritos aos quais Salviati se refere. Ver Galilei (110, 

p.702).  
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uma estimativa do que entenderíamos hoje como a constante gravitacional na superfície da 

Terra. Galileu o faz apresentando uma estimativa da distância que dado corpo cairia em dado 

tempo. Diz que “através de repetidas experiências” apura-se que em 5 segundos um corpo 

cairia uma altura de 100 braças. (110, p.302)
88

 Ao ser questionado por Baliani sobre esse dado 

exposto no Diálogo, Galileu diz que no contexto (ou seja, para refutação da posição exposta 

por Simplício) não era necessária muita precisão nos dados. Galileu sugere então possíveis 

procedimentos experimentais que poderiam atestar tal constante, mas diz que nunca os 

realizou. (110, p.702-703) 

 

4.3.5 DUAS NOVAS CIÊNCIAS 

 

Galileu, em seu Diálogo sobre Duas Novas Ciências
89

 (129) se propõe a acrescentar 

ao conhecimento corrente sobre a queda dos corpos. Ele diz que já se sabia, em sua época, 

que os corpos caem de forma continuamente acelerada, porém ele adiciona que, ao caírem, 

“as distâncias atravessadas por um corpo caindo a partir do repouso e tempos iguais tem entre 

si a mesma razão dos números ímpares partindo da unidade.” (129, p.153) Ou seja, o que ele 

considera como novidade de sua abordagem é justamente o estabelecimento de uma 

proporção matemática entre o tempo de queda e o espaço percorrido. No contexto mais amplo 

dos terceiro e quarto dias do Duas Novas Ciências esse estudo é encaixado em uma das partes 

do estudo dos movimentos, subdividida em movimento uniforme, movimento acelerado 

“como é observado na natureza” (129, p.154) e movimento violento; mostrando que Galileu 

preserva a distinção entre movimentos postulada por Aristóteles entre movimento natural e 

violento. Iremos explorar aqui como Galileu estabelece a lei da queda livre, e com base em 

quais pressupostos.   

A abordagem matemática que Galileu desenvolve no terceiro dia do Duas Novas 

Ciências depende da aceitação da definição de movimento uniformemente acelerado como 

aquele que “quando iniciado a partir do repouso adquire, em intervalos de tempo iguais, 

iguais incrementos de velocidade.” (129, p.161)  Ele almeja que essa definição seja válida não 

apenas no domínio da matemática, mas que também descreva como os corpos caem na 

natureza, dizendo que essa definição pode ser corroborada de duas formas: pelas 
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  Ver Milsom (128, p.28-32) para uma abordagem histórica das investigações do valor da constante 

gravitacional g onde ele defende que Giovanni Battista Riccioli (1598 - 1671) foi o primeiro a oferecer um 

valor aceitável para g. 

89 
Apenas Duas Novas Ciências, daqui em diante. 
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comprovações experimentais dos resultados obtidos pressupondo a definição, e observando 

que a natureza age da forma mais simples possível (129, p.161), sendo que essa definição, 

segundo Galileu, satisfaz esse critério. 

Os interlocutores de Salviati argumentam que essa definição pode ser objecionada por 

contrariar o que observamos e por implicar em conclusões absurdas (129, p.162-165). A 

primeira objeção é levantada por Sagredo, que considera que, sendo o tempo 

indeterminadamente subdivisível, deveríamos esperar que um corpo passaria por inúmeros 

graus de baixas velocidades no início da queda, o que parece contrariar nossa percepção de 

que os corpos muito rapidamente adquirem velocidades elevadas. Salviati propõe inicialmente 

um experimento no qual um corpo pesado é solto sobre uma superfície macia de altitudes 

gradativamente menores. Ele afirma que a deformação é proporcional à velocidade final de 

queda do corpo e aponta que ao soltarmos o corpo de uma altura suficientemente pequena a 

deformação sobre a superfície é praticamente nula, mostrando que sua velocidade inicial é, de 

fato, muito pequena. 

Salviati diz que a definição de movimento acelerado pode ser salva mesmo sem fazer 

uso desse experimento, apenas por razão pura. (129, p.164) Salviati argumenta que a 

sequência de velocidades adquirida pela queda de um corpo é a mesma que a redução de 

velocidade de um corpo atirado para o alto, e que este, para atingir o repouso, deve passar por 

todos os graus de velocidade intermediários entre sua velocidade inicial e seu repouso.  

A essa observação Simplício emenda a segunda objeção. Se o corpo ascendente 

devesse passar por infinitos graus intermediários de velocidade seria de se esperar que ele 

nunca atingisse o repouso, e continuasse subindo indefinidamente, o que é claramente 

absurdo. A isso Salviati responde que esse só seria o caso se ele permanecesse, em cada grau, 

por um tempo finito, mas como o corpo passa por cada uma dessas velocidades por apenas um 

instante imediato, é possível que ele passe por infinitos graus de velocidade em um tempo 

finito. 

Tentando ainda estabelecer essa como a definição adequada de movimento acelerado, 

Salviati busca refutar a definição alternativa de considerar o incremento de velocidade 

proporcional à distância percorrida. Contra isso Salviati argumenta: 

Se a velocidade se encontrar em proporção aos espaços percorridos, ou a serem 

percorridos, então esses espaços são percorridos em intervalos iguais de tempo; se, 

portanto, a velocidade com a qual o corpo cadente atravessa um espaço de oito pés 

for o dobro daquela que ele percorreu os primeiros quatro pés (sendo a primeira 

distância o dobro da segunda) então o intervalo de tempo exigido para esses trajetos 

seria igual. Mas só é possível o mesmo objeto cair oito e quatro pés no mesmo 

intervalo de tempo no caso de movimento instantâneo [descontínuo]; mas 

observações nos mostram que o movimento de um corpo em queda leva tempo, e 
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menos tempo para atravessar quatro pés do que oito; portanto é falso que a 

velocidade cresce em proporção com o espaço (129, p.168). 

Este argumento é apresentado de forma confusa e é, segundo Swerdlow (125, p.41), 

frequentemente mal compreendido. Defendemos também que o argumento é apresentado de 

forma pouco rigorosa. A primeira implicação que Galileu afirma, que a proporcionalidade da 

velocidade de queda com o espaço percorrido, é a conclusão do argumento que segue. 

Quando Galileu se refere à “velocidade com a qual o corpo cadente atravessa” dado espaço 

não é claro à qual velocidade ele se refere, uma vez que ele terá diferentes valores de 

velocidade ao longo do caminho. Supomos então que ele se refere ao valor da velocidade do 

corpo no ponto mais baixo da queda. Então ele afirma que, segundo o axioma que foi dado 

como hipótese, um corpo que caia oito pés terminará com o dobro da velocidade daquele que 

cai quatro, e dessa forma supostamente ambos os movimentos demorariam o mesmo tempo. 

Entretanto não é claro que essa conclusão decorre do que fora dito. Se aplicarmos o teorema 

do valor médio (o que não é feito nesse trecho) a ambos movimentos, que diz que o espaço 

percorrido por um corpo uniformemente acelerado é o mesmo percorrido por um corpo com 

velocidade uniforme igual à velocidade média do corpo anterior, podemos chegar à 

conclusão, já que a velocidade média do primeiro corpo será de fato o dobro da velocidade do 

segundo, e como o espaço percorrido pelo primeiro corpo é também o dobro vemos que 

ambos os espaço seriam iguais. Isso seria então uma refutação por absurdo do axioma da 

proporcionalidade entre a velocidade e o espaço de queda, uma vez que um corpo claramente 

leva mais tempo para percorrer oito pés do que quatro. Mas essa interpretação (além de supor 

passos lógicos que não são apresentados no texto) ainda estaria sujeita a críticas, uma vez que 

tal teorema só é provado por Galileu posteriormente no texto, e pressupõe um axioma do 

movimento de queda livre incompatível, i.e., de que a velocidade de queda é proporcional ao 

tempo. 

Apesar de considerarmos o argumento apresentado por Galileu impreciso ele é 

interessante para compreendermos como ele estabelece a definição da velocidade de queda 

livre, utilizando, entre outras estratégias, argumentos a priori para refutar alternativas à 

definição. 

Estabelecida essa definição, o autor considera necessário o estabelecimento de apenas 

mais um pressuposto para fundamentar a abordagem matemática: “As velocidades adquiridas 

por um dado corpo em planos inclinados com diferentes inclinações serão as mesmas quando 

a altura desses planos forem iguais.” (129, p.169)  Para demonstrar esse pressuposto, Salviati 

expõe a situação  ilustrada pela figura a seguir. 
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Figura 3 - Representação do movimento do pêndulo ao ser interceptado por um prego.  

Fonte: GALILEI. (129, p.171) 

Neste um pêndulo de comprimento AC é solto a partir do repouso do ponto C em três 

diferentes situações. Inicialmente com seu trajeto livre, posteriormente com pregos 

interceptando o fio na vertical AB nos pontos E e F. Observa-se que em todos os casos o 

pêndulo atinge, ao fim de seu trajeto, a mesma altura da horizontal CD, mesma altura da qual 

foi solto (com pequeno desconto devido à resistência do ar e atrito no prego). Salviati então 

argumenta que o momento ganho na queda do pêndulo por um determinado arco é o mesmo 

necessário para que ele suba através de um arco idêntico, como é observado na trajetória 

CBD. Além disso, o momento utilizado na ascensão do pêndulo nos arcos BD, BG e BI com 

pontos finais na mesma altura é obviamente o mesmo, uma vez que todos os movimentos 

partem do mesmo ponto inicial. Portanto concluímos que um pêndulo que seja solto da 

mesma altura, independente do seu comprimento e do arco que descreverá, atingirá seu ponto 

de altura mínima com iguais velocidades. (129, p.172) 

Salviati admite que o caso do movimento pendular curvo é distinto do plano inclinado, 

mas lamenta que o mesmo experimento não possa ser realizado para planos, uma vez que o 

ângulo que se formaria no ponto mais baixo da trajetória ao unirmos dois planos inclinados 

idênticos serviria como obstáculo e reduziria o momento do corpo. 

Estabelecidos a definição e o pressuposto, Galileu demonstra diversos teoremas sobre 

a queda livre, e sobre corpos deslizando em planos inclinados. Aqui exploraremos os dois 

primeiros teoremas. O primeiro afirma: 

O tempo no qual qualquer espaço é atravessado por um corpo partindo do repouso e 

uniformemente acelerado é igual ao tempo no qual o mesmo espaço seria percorrido 

pelo mesmo corpo movendo-se em velocidade uniforme cujo valor é a média entre a 
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velocidade mais alta e a velocidade do corpo imediatamente anterior ao início da 

aceleração (129, p.173). 

Para demonstrá-lo, Galileu faz uso do seguinte diagrama: 

 

Figura 4 -  Comparação da velocidade do movimento acelerado (descrito por AE) com a velocidade do movimento 
contínuo (descrito por GF).  

Fonte: GALILEI (129, p.173) 

Nele a reta AB representa o tempo de queda de determinado corpo da altura CD. O 

movimento de queda acelerado é representado como um todo pelo triângulo AEB, sendo que 

a distância entre a reta AE e AB representa a velocidade do objeto em cada ponto. O corpo 

começa com velocidade zero (no vértice do triângulo, onde as retas se intersectam), termina 

com uma velocidade máxima EB, e a velocidade cresce continuamente do início ao fim do 

movimento. A velocidade média do corpo neste trajeto pode ser representada, portanto, pela 

metade do segmento EB (ou seja, pelo segmento FB). Logo o quadrilátero ABFG representa 
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um movimento uniforme com a velocidade média do movimento acelerado. Salviati chama 

atenção para o fato que a soma dos segmentos horizontais no interior de cada uma das figuras 

(desde que eles sejam traçados igualmente espaçados) serão iguais. Isso é observado ao notar 

que a soma das retas no triângulo IEF é igual a soma das retas no triângulo AIG, enquanto que 

as retas no interior do trapézio AIFB são compartilhadas. Segundo Salviati, isso torna 

evidente
90

 que o espaço percorrido em ambos os movimentos será o mesmo.  

O segundo teorema correlaciona matematicamente o tempo necessário para se 

percorrer dado espaço em queda livre: 

Os espaços descritos por um corpo caindo a partir do repouso com movimento 

uniformemente acelerado estão para si assim como os quadrados dos intervalos 

temporais destes movimentos (129, p.174). 

Esse teorema é demonstrado com o auxílio da seguinte figura: 

 

Figura 5 - Diagrama de apoio para a dedução da lei dos números ímpares. 

Fonte: GALILEI (129, p.174) 
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 É questionável que essa conclusão seja de fato evidente (120, p.238).  
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Neste, o tempo de queda transcorrido é representado na reta AB, que é subdividida nos 

trechos AD, DE, EF e FG de iguais comprimentos, as velocidades atingidas ao fim desses 

períodos são representadas pelas paralelas OD e EP e o espaço é representado pela reta HI, 

subdividida em trechos iguais. Deseja-se provar que se no tempo AD o móvel percorre o 

espaço HL, então no tempo AE ele percorrerá HM, em AF percorrerá HN e em AG percorrerá 

HI. Para isso Galileu invoca o quarto teorema do primeiro dia (129, p.174-175) que afirma 

que o espaço atravessado por dois móveis em movimento uniforme tem, entre si, a mesma 

razão do produto de suas velocidades com o produto do tempo que levam para realizar esse 

movimento. Em linguagem moderna: s1/s2 = (v1/v2) * (t1/t2). 

Utilizando ainda o teorema I discutido acima podemos encontrar movimentos 

uniformes equivalentes aos movimentos acelerados que estamos discutindo. O espaço 

percorrido pelo movimento acelerado com velocidade terminal OD no tempo AD será o 

mesmo que um movimento uniforme de velocidade OD/2 realizado pelo mesmo tempo. Por 

semelhança de triângulos observamos que a razão entre as velocidades OD/2 e EP/2 (ou 

simplesmente entre as velocidades OD e EP) é a mesma que a razão entre os tempos AD e 

AE. Portanto a razão entre os espaços percorridos é a mesma que o quadrado da razão entre os 

tempos. 

Na literatura esse teorema é as vezes chamado de “Lei dos Números Ímpares”. Esse 

nome é devido ao espaço que é percorrido em intervalos sucessivos de tempos iguais. Esses 

espaços são representados na figura pelos segmentos HL, LM, MN e NI. Podemos observar 

que o comprimento desses segmentos são, respectivamente, 1, 3, 5 e 7 vezes o comprimento 

mínimo HL. Ou seja, seguem a sequência dos números ímpares. 

O teorema II, que estabelece a proporcionalidade entre as razões dos espaços com o 

quadrado dos tempos, oferece a Galileu a possibilidade de um teste experimental de sua 

definição de movimento acelerado. Entretanto o experimento descrito na seção não mede o 

movimento de um corpo em queda livre, mas sim de um corpo deslizando em um plano 

inclinado. Neste Salviati descreve como uma esfera é solta de um plano inclinado de diversas 

alturas. (129, p.178-179) Utilizando-se de um relógio de água ele mede o tempo necessário 

para o móvel percorrer todo o plano inclinado, e observa que, como demonstrado, o tempo é 

de fato proporcional à raiz do espaço (equivalente a dizer que o espaço é proporcional ao 

quadrado do tempo). A escolha de fazer os experimentos no plano inclinado ao invés da 

queda livre é, provavelmente, devida à impossibilidade de medir com precisão tempos tão 

curtos com os recursos técnicos disponíveis na época.  
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4.4 MOVIMENTO OBLÍQUO 

4.4.1 DE MOTU ANTIQUIORA 

 

De forma análoga ao que fizemos na seção sobre queda livre, iniciamos apresentando 

a perspectiva de Galileu sobre o movimento oblíquo como fora realizada no De Motu 

Antiquiora, como a perspectiva inicial de Galileu sobre o assunto. Também nesse caso 

observamos como a abordagem de Galileu é direcionada a oferecer uma visão alternativa à 

aristotélica. 

O primeiro passo no estabelecimento da perspectiva de movimento oblíquo no De 

Motu é a refutação da causa que Aristóteles estabelece para a perpetuação do movimento do 

projétil assim que perde contato com a força que age sobre ele. Para Aristóteles um móvel 

apenas permanece em movimento enquanto está em contato com o agente do movimento. Na 

situação específica do arremesso de um projetil a causa responsável por perpetuar esse 

movimento seria o ar ao redor do projétil, que o impeliria adiante. Este é um ponto da 

filosofia aristotélica do movimento que foi amplamente criticado por diversos comentadores. 

Tendo isso em vista, Galileu diz que será breve em sua refutação dessa tese argumentando, 

por exemplo, que uma flecha mesmo quando disparada em sentido contrário ao vento viaja 

em alta velocidade. Seria implausível, segundo Galileu, que nesse caso houvesse parcelas de 

ar ao redor do projétil se locomovendo contra o sentido do vento, mesmo em casos de 

ventanias intensas. (124, p.59-60) 

Assim como fizera na discussão do movimento de queda e de flutuação em um meio, 

Galileu atribui à propriedade do peso a função de causa no movimento de projétil. Entende 

que quando atiramos uma pedra para o alto estamos imprimindo uma força nesse objeto, ou, o 

que seria na perspectiva apresentada no De Motu como equivalente nesse caso, atribuindo a 

ele a propriedade de leveza.
91

 (124 ,p.71) Reconhecendo que pode soar estranho dizer que 

uma pedra notavelmente pesada se torne “leve” durante o trecho de subida do movimento, 

Galileu argumenta que nesse período o comportamento da pedra é indistinguível de qualquer 

outro objeto leve, cuja própria definição é realizar um movimento de ascensão. Portanto “a 

pedra é leve enquanto tiver movimento de subida.” (124, p.63) Entretanto essa leveza da 

pedra é acidental, que é diferenciável da leveza ou peso naturais por sua impermanência. 

Assim Galileu explica todo o movimento de arremesso do projétil. O momento no qual o 
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  Lembrando da discussão realizada na seção sobre queda livre, para Galileu leveza não é uma propriedade que 

tenha existência própria, é apenas uma forma breve de se dizer que o objeto ao qual se refere possui menos 

peso que o meio no qual está imerso. Essa observação continua válida nessa seção do manuscrito. (124, p.64) 
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móvel acabou de se separar do agente do movimento é o momento de máximo dessa leveza 

acidental e, portanto, o máximo de velocidade ascendente. A partir desse momento o projétil 

vai perdendo essa leveza acidental e, consequentemente, perdendo velocidade, até o momento 

no qual a leveza adquirida acidentalmente se iguala ao valor do peso intrínseco do corpo, que 

coincidirá com o máximo de sua altura. Por fim, o aumento da velocidade de queda do objeto 

ocorre pela contínua perda da leveza acidental, que cada vez menos impedirá a tendência de 

queda devida ao peso intrínseco. (124, p.61-70) 

Galileu oferece ainda uma analogia para aquele que se sinta cético quanto à 

possibilidade de tornar uma pedra momentaneamente leve. Ele diz que o processo que ocorre 

com a pedra é semelhante àquele que ocorre com um pedaço de ferro posto em um forno. 

Enquanto estiver em contato com o fogo o ferro perderá sua frieza (ou, analogamente, 

esquentará). Da mesma forma a pedra, enquanto está sendo arremessada, está perdendo seu 

peso. Ao ser retirado do forno o ferro irá gradativamente recuperar sua frieza, da mesma 

forma que a pedra ao perder contato com aquele que a arremessa recuperará gradativamente 

seu peso. (124, p.62) 

É importante notar que a analogia entre peso/leveza com frio/calor não é apenas uma 

ocasionalidade dessa passagem, ou uma ilustração curiosa, mas algo ao qual Galileu alude 

mais de uma vez ao longo no De Motu com caráter argumentativo. Em outro momento 

Galileu usa essa analogia para responder a opositores de sua posição que questionam por qual 

parte do corpo este absorveria a força aplicada, se pela superfície, pelo centro ou outra parte 

(124, p.64), rebatendo dizendo que seria pela mesma parte que recebe o calor, seja ela qual 

for. Se levarmos em conta estas duas observações em conjunto notamos que Galileu parece 

considerar que tanto calor quanto peso pertencem a mesma categoria, guardando semelhança 

com o tratamento dos medievais sobre o assunto, como discutimos no capítulo anterior.  

Assim como discutimos no caso da queda livre, existe um grande contraste entre o 

pensamento galileano expresso nesse escrito de sua juventude e aquele expresso no Duas 

Novas Ciências. Aqui o movimento oblíquo é abordado visando sua explicação em termos de 

causas e, especificamente, apresentando causas alternativas as apresentadas por Aristóteles, 

enquanto que a abordagem que notaremos no Duas Novas Ciências foca na descrição 

matemática do formato da curva. Entretanto, novamente, o caráter de ruptura com Aristóteles 

e com o pensamento medieval não deve ser exagerado. Apesar de apresentar uma visão 

alternativa à Aristóteles, Galileu ainda preserva alguns de seus conceitos, como movimento 

natural e violento. Além disso o tratamento análogo que Galileu apresenta entre diferentes 
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qualidades como calor e peso nos remete às discussões sobre a latitude das formas, presentes 

nos pensadores medievais. 

4.4.2 CORRESPONDÊNCIA 1602-1611 

 

Assim como no caso do movimento de queda livre, o desenvolvimento da perspectiva 

de Galileu sobre o movimento de projéteis entre a escrita do De Motu Antiquiora e a 

publicação de suas obras mais maduras sobre movimento (o Diálogo sobre os dois máximos 

sistemas e o Duas novas ciências), as análises sobre o desenvolvimento de seu pensamento 

baseadas nas evidências deixadas em cartas e em suas anotações são diversas. Expomos aqui 

brevemente as análises realizadas por Swerdlow (125), que considera que Galileu teria 

inferido o formato da curva de outras preposições e Naylor (140), que diz que Galileu teria 

explorado o formato da curva diretamente de forma experimental. 

Para Swerdlow (125, p.34), o “reconhecimento, ou suspeição” de Galileu sobre o 

formato parabólico do movimento de projéteis dependeria do estabelecimento de duas teses: a 

proporcionalidade do espaço percorrido no movimento de queda livre com o quadrado do 

tempo, e que a componente da velocidade na horizontal seria constante. Discutimos o 

desenvolvimento do pensamento galileano sobre a primeira tese na seção precedente. Quanto 

à segunda tese, Swerdlow diz que o De Motu já contém indícios de que Galileu adotava 

implicitamente a noção de que a componente horizontal do movimento seria constante ao 

dizer que o movimento para cima em um plano inclinado é violento e requer força, para baixo 

ele é natural e não requer força enquanto que na horizontal ele não é nem um nem outro, 

sendo que o corpo se moveria aplicando-se a mínima força concebível. 

Swerdlow considera ainda o folio 116v do Ms.72 de Galileu como uma evidência de 

que Galileu teria realizado experimentos para verificar a constância da componente horizontal 

do movimento (ressaltando que existem interpretações alternativas para essas anotações de 

Galileu). (125, p.34) 
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Figura 6 - Folio 116v. Ms.72.  

Fonte: SWERDLOW ( 125, p.35) 

Na página observamos uma linha vertical com diversas marcações de alturas que 

Swerdlow interpreta como sendo diversas alturas das quais um corpo seria solto em um plano 

inclinado para adquirir a velocidade com a qual seria atirado na horizontal da borda de uma 

mesa, realizando assim um movimento de projétil que terá sempre a altura fixa da mesa. Para 

cada altura Galileu traça a trajetória do projétil e anota a distância horizontal da base da mesa 

que o projétil atinge o chão, tendo assim uma relação entre altura do plano inclinado e a 

distância que o objeto percorre devido à velocidade assim adquirida. Dado que o corpo 
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sempre demorará o mesmo tempo para completar o movimento de queda entre o fim do plano 

inclinado e o chão, já que a mesa sobre a qual o plano inclinado é colocado tem altura fixa, 

verificar se a componente horizontal do movimento é constante equivale a verificar se existe 

proporcionalidade entre a velocidade v que o corpo é ejetado da beirada da mesa devido ao 

plano inclinado e a distância d que ele atinge o chão (sendo d=0 correspondente à base da 

mesa). Estando em posse da lei da queda livre, que afirma a proporcionalidade do espaço com 

o quadrado do tempo, e a proporcionalidade da velocidade com o tempo de queda
92

, e 

considerando a velocidade proporcional ao tempo na queda livre, pode-se inferir que a altura 

do plano inclinado h será proporcional ao quadrado da velocidade v. Portanto a hipótese do 

movimento constante será confirmada se verificada a proporcionalidade entre (d2/d1)² e h2/h1 

para quaisquer valores de h e d, o que de fato aparenta ser verificado pelos dados 

experimentais registrados por Galileu na página do folio. 

Já Naylor (130) descreve o desenvolvimento da visão de movimento oblíquo de 

Galileu no período pautando-se, entre outras fontes, na correspondência deste com 

Guidobaldo del Monte e Paolo Sarpi e em páginas do Ms. 72 que aparentam registrar 

experimentos que abordam diretamente o formato da trajetória. Da correspondência com del 

Monte, Galileu entrou em contato com a conjectura de que o movimento do projétil teria 

forma parabólica, à qual seu correspondente teria chegado argumentando que a forma da 

trajetória seria a mesma de uma corda suspensa em dois pontos, pois tanto o formato da corda 

como da trajetória seriam causados por uma combinação de movimentos naturais e forçados, 

argumento que abordamos no capítulo anterior. Além disso, realizando experimentos com 

dimensões físicas menores, comparadas às dimensões do movimento de projéteis de canhão, 

del Monte teria chegado à conclusão inédita até o momento de que a trajetória do projétil seria 

simétrica em relação ao eixo vertical, o que indica um afastamento das análises anteriores 

como as de Galileu e Tartaglia que, por focarem especificamente aplicações bélicas práticas 

do lançamento de projéteis (sujeitas a resistência do ar) não consideravam o movimento como 

simétrico. (130, p.551) 

Galileu, talvez influenciado pelo dado de del Monte da simetria da trajetória, afirma 

em carta a Paolo Sarpi de 16 de outubro de 1604, que as velocidades de um projétil em pontos 

equidistantes ao eixo vertical do movimento seriam iguais. É interessante que esta é uma 

resposta a uma carta que ele recebera de Sarpi em 9 de outubro do mesmo ano, na qual Sarpi 
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  Estas leis são válidas para o movimento de queda livre, mas como a velocidade final do corpo que desce um 

plano inclinado depende apenas da altura do plano e é indiferente à inclinação (incluindo a queda livre como 

caso limite) o raciocínio ainda é válido. 
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estava contestando especificamente essa simetria de velocidades, dizendo que, por exemplo, a 

velocidade de uma flecha parece decrescer continuamente durante seu trajeto. Em vista disso 

Naylor (130, p.552) conclui “Galileu estava menos interessado em explorar projéteis de todos 

os tipos do que em obter informações precisas que poderiam ser ligadas a um modelo 

matemático da trajetória”. Naylor aponta ainda que, baseando-se em manuscritos, Galileu 

estudou o movimento de projéteis utilizando modelos em pequena escala, usando uma 

abordagem semelhante à de del Monte.  

Um desses experimentos se encontra registrado no Ms.72, folio 81r, e foi realizado por 

volta de 1605. Galileu projeta uma esfera da beirada de uma mesa, em direção horizontal, 

sempre com aproximadamente a mesma velocidade (a esfera é acelerada até essa velocidade 

usando um plano inclinado). A trajetória da esfera é investigada posicionando um plano 

abaixo da esfera, e registrando a qual distância da base da mesa a bola atinge o plano para 

diferentes altitudes do plano. Dessa forma é possível investigar o quanto a trajetória se 

aproxima de uma parábola, como podemos verificar na imagem abaixo. 

 

Figura 7 - Transcrição de detalhe do folio 81r Ms.72, esquematizando dados experimentais obtidos por Galileu.  

Fonte: NAYLOR (130, p.553) 

Naylor sintetiza sua análise sobre o estabelecimento do formato parabólico da 

trajetória por Galileu, discutindo a relação entre teoria e experimento, da seguinte forma: 

A clara impressão deixada pelos manuscritos do trabalho de Galileu sobre a 

trajetória de projéteis é que tal trabalho não é, e nem poderia ser, um produto de 

investigações puramente “racionais” ou simplesmente “empíricas”. Partindo de uma 

hipótese inicial, Galileu utilizou experimentos para identificar o formato da 

trajetória. Isso estabelecido, ele procedeu a uma análise extensiva da relação entre a 

forma parabólica e as duas características básicas de sua teoria: o princípio da 

inércia e a lei da queda. (130, p.570) 
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Observamos, sem colocar em dúvida o mérito de nenhuma das abordagens, que as 

reconstruções de Naylor (130) e Swerdlow (125) não são equivalentes
93

. Para Naylor, Galileu 

seria persuadido do formato da trajetória por sua correspondência com Guidobaldo del Monte, 

e então realizaria experimentos para verificar diretamente o formato da trajetória. Já 

Swerdlow considera que Galileu poderia ter inferido o formato da trajetória sabendo que na 

componente vertical do movimento o espaço percorrido é proporcional ao quadrado do tempo, 

e que na componente horizontal o movimento seria constante. Experimentos também teriam 

sido importantes segundo a leitura de Swerdlow, mas eles teriam sido direcionados ao 

estabelecimento de uma das premissas, i.e, da constância da velocidade horizontal do 

movimento, e não da conclusão do formato da trajetória. Foge ao escopo dessa dissertação 

realizar uma acareação exaustiva destas duas versões, e de muitas outras abordagens do 

pensamento de Galileu desse período, mas a exposição destas versões já nos ajuda a sermos 

cuidadosos com generalizações extremas sobre a interação entre a matemática e a 

experimentação no pensamento galileano.  

4.4.3 DUAS NOVAS CIÊNCIAS 

 

Galileu inicia o quarto dia do Duas Novas Ciências, no qual aborda o movimento de 

projéteis, dizendo que após explorar as propriedades dos movimentos uniformes e dos 

naturalmente acelerados, ele irá então investigar o movimento de projéteis, que incorpora 

ambas as propriedades. Ele então descreve o que considera ser o movimento do projétil da 

seguinte forma: considera-se inicialmente um móvel lançado em um plano horizontal. Se o 

plano for infinito e desprovido de fricção então o móvel terá um movimento constante e 

perpétuo. Entretanto se o plano cessa, como a borda de uma mesa, adiciona-se a esse 

movimento uma componente vertical e naturalmente acelerada, resultando no movimento que 

Galileu chama de “projeção.” (129, p.244) A trajetória desse movimento é descrita no 

Teorema 1 Preposição 1 do quarto dia: 

Um projétil que realiza um movimento horizontal uniforme composto com um 

movimento vertical acelerado descreve um trajeto com a forma de semi-parábola. 

(129, p.245) 

Galileu então oferece uma digressão para introduzir as propriedades da parábola
94

 que 

serão relevantes para a compreensão dessa primeira preposição, tida por Swerdlow (125, p.47) 

como o teorema fundamental do movimento de projéteis. A primeira propriedade, em termos 
                                                           
93

  Ver Vasconcelos (131) para uma análise das interpretações do estabelecimento do formato parabólico da 

trajetória.  
94  

Cita a obra de Apolônio como autoridade no tópico das seções cônicas.  
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mais utilizados atualmente, é a proporcionalidade de y com o quadrado de x (considerando 

uma parábola com eixo de simetria paralelo à y) para todos os pontos da parábola. Ou, a partir 

de suas palavras, que “o quadrado de bd está para o quadrado de fe, assim como o eixo da está 

para a porção ae.” (129, p.247) 

 

Figura 8 - Esquematização de seções cônicas  

Fonte: GALILEI (129, p.246) 

Salviati então descreve a situação empírica do movimento de projeção (129, p.248-

50), onde um móvel com movimento horizontal constante no trecho AB é projetado da borda 

de uma mesa, e ao movimento constante horizontal se compõe o movimento vertical 

naturalmente acelerado. Divide-se a componente horizontal do movimento em segmentos 

iguais BC, CD e ED, e considera-se que essas são também marcações de intervalos iguais de 

tempo. É importante notar que isso só é válido uma vez que o movimento horizontal é 

constante e portanto deslocamentos iguais equivalem a tempos iguais, o que Salviati não 

explicita nesse trecho. Partindo da lei da queda dos corpos observa-se que as distâncias de 

queda CI, DF e EH irão crescer de forma quadrática. Ou seja, se atribuímos valor de unidade 

para CI, então DF medirá 4 vezes essa unidade, EH 9 vezes e assim por diante. Se 

projetarmos essas distâncias de queda no eixo da curva descrita pela trajetória nos segmentos 



124 

  

BO, BG e BL, observando que os segmentos são iguais, e analogamente as distâncias 

percorridas horizontalmente nos segmentos OI, GF, e LH. Notamos então que o quadrado de 

LH está para o quadrado de GF (e também para o de OI) assim como BL está para BG (e 

também para BO). Recordando a propriedade previamente apresentada (mais precisamente, 

seu inverso) Salviati então infere que a trajetória descrita por esse movimento de projeção é 

uma parábola, ficando assim demonstrada a primeira preposição. 

 

Figura 9 - Esquematização do movimento de quedade um corpo atirado na horizontal.  

Fonte: GALILEI (129, p.249) 

Os interlocutores de Salviati então apresentam algumas objeções à conclusão, 

pensando no movimento parabólico como ocorrendo na superfície da Terra. Sagredo observa 

que o eixo da parábola se estendido indefinidamente para baixo deveria atravessar o centro da 

Terra. Portanto o movimento não pode ser verdadeiramente parabólico uma vez que a 

parábola se afasta gradativamente mais de seu eixo, contrariamente à tendência dos corpos de 

se aproximar do centro da Terra. Simplício, por sua vez, critica o pressuposto de que o 

movimento horizontal, representado por uma linha reta, seria constante, apontando que uma 

linha reta tangente à superfície da Terra tende a se afastar gradativamente do centro da Terra, 

portanto o movimento na linha horizontal deveria perder velocidade. (129, p.250-1)  

Salviati admite que estas são objeções válidas, mas diz que em termos práticos, 

considerando as dimensões do movimento às quais essa formulação do movimento de 

projeção será aplicada, pode-se considerar que o centro da Terra está a uma distância infinita.  

(129, p.251-2) Ele busca então persuadir seus interlocutores da validade prática destas 
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aproximações invocando pressupostos semelhantes adotados pelos arquitetos, que ao 

utilizarem um fio de plumo para a construção supõe que estão construindo paredes paralelas. 

Além disso menciona Arquimedes como figura de autoridade que, em seus estudos de 

balanças, assume que o braço da balança é horizontal e que todos seus pontos são 

equidistantes do centro da Terra, e que as cordas da balança, que suspendem os corpos, são 

paralelas entre si. 

Salviati procede com mais uma observação que demonstra o direcionamento prático 

do conhecimento produzido no Duas Novas Ciências. Ele diz que a resistência do ar poderá 

afetar o fenômeno de forma significativa, variando de acordo com a velocidade, densidade e 

formato do corpo de maneira a impossibilitar uma abordagem exata do fenômeno. (129, 

p.252-253) Entretanto, ainda segundo Salviati, é possível selecionar corpos com densidades e 

formas adequadas para minimizar esses efeitos e que, de fato, os corpos utilizados em 

artilharias, como projéteis pesados e esféricos, ou flechas leves porém cilíndricas, não 

sofrerão tanto os efeitos dessas distorções.
95

 

Uma última observação sobre o direcionamento prático da obra pode ser realizado ao 

nos aproximarmos do fim do quarto dia do Duas Novas Ciências. Partindo dos teoremas que 

são demonstrados tomando por base o formato parabólico que é demonstrado no primeiro 

teorema Salviati constrói duas tabelas de artilharia. A primeira relaciona a amplitude e 

altitude de semiparábolas com diferentes ângulos de lançamento (mantendo a velocidade 

constante), e a segunda relaciona a altitude e a sublimidade
96

 das semiparábolas com 

diferentes ângulos, desta vez mantendo-se a amplitude constante. 

 

4.5 CONCLUSÕES PARCIAIS 

Podemos agora tecer algumas conclusões da nossa análise da ciência do movimento 

desenvolvida por Galileu. É notável que, apesar do seu objetivo desde o início de sua carreira 

registrado no manuscrito De Motu ser a substituição da perspectiva aristotélica do movimento, 

existem momentos que ele reproduz o pensamento de Aristóteles e de outros pensadores 
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  Salviati apresenta ainda uma investigação empírica para estudar a variação da interferência da resistência do 

ar em função da densidade dos corpos e da velocidade dos projéteis. (129, p.253-255) 
96

  Essa é uma grandeza definida por Salviati como a distância de queda livre necessária para atingir a 

componente horizontal da velocidade para o caso de um corpo que lançado na horizontal a partir de uma 

certa altura, cujo movimento descreverá uma semiparábola. (129, p.260) 
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anteriores. Observamos que em muitos momentos ele, por exemplo, recorre à distinção 

aristotélica entre movimento natural e movimento violento.
97

 

Pode-se ainda criticar o caráter de “disruptura” de Galileu em relação aos medievais 

como vemos no De Motu que, apesar dele não fazer referências diretas às latitudes das formas 

medievais é notável como ele, em diversos momentos, parece ver grandezas como peso e 

calor como pertencentes à mesma categoria, usando argumentos que tratam peso e calor como 

análogos.  

Outro ponto importante é que não devemos julgar a obra de Galileu em bloco, cada 

uma de suas produções possui características que as distinguem entre si. Ao contrastarmos o 

manuscrito De Motu com o Duas Novas Ciências fica evidente como o primeiro apresenta 

uma preocupação com o estabelecimento das causas dos fenômenos, ausente no segundo. 

Enquanto o primeiro tenta estabelecer se determinados movimentos podem ser entendidos em 

termos de peso ou leveza o segundo possui um caráter mais pragmático, visando a descrição 

matemática adequada dos fenômenos, como a forma do movimento de projéteis. Como aponta 

Shea (123, p.54), Galileu não abandona a busca pela causa da aceleração na queda livre em 

suas obras de maturidade como o Diálogo sobre os dois máximos sistemas e o Duas Novas 

Ciências por perder interesse pelo tópico, mas sim por não conseguir estipular adequadamente 

tal causa, levando-o a focar seu trabalho na descrição de regularidades que podem ser 

representadas matematicamente. O desaparecimento da questão das causas nos trabalhos da 

maturidade de Galileu (mais matemáticos) é bastante semelhante ao que é notado por Gingras 

(16) sobre a filosofia natural matematizada posterior aos Principia de Newton, onde 

explicações em termos de causas mecanicistas são substituídas por descrições matemáticas.   

Ao longo de nossa exposição vimos também a relação da matemática e dos 

argumentos matemáticos com outros elementos do pensamento galileano.  A abordagem da 

queda livre presente no Duas Novas Ciências ilustra certa superioridade hierárquica da 

matemática frente a experimentação. Nela os experimentos são introduzidos visando o 

estabelecimento da estrutura matemática da teoria, como aponta Salviati: 

O pedido que você, enquanto homem da ciência, faz é razoável; pois este é 

devidamente o costume nessas ciências onde demonstrações matemáticas são 

aplicadas aos fenômenos naturais, como vemos no caso da perspectiva, astronomia, 

mecânica, música e outros onde os princípios, uma vez estabelecidos por 

experimentos bem selecionados, tornam-se as fundações de toda a superestrutura. 

(129, p.178) 
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  Ver Martins (132) para uma discussão do papel dessa distinção no pensamento galileano sobre a queda dos 

corpos. 
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Essa passagem alude a uma das estratégias que Galileu utiliza para argumentar que seu 

axioma do movimento de queda livre (que diz que a velocidade de queda do objeto será 

proporcional ao tempo) corresponde ao movimento natural, e não é apenas uma construção 

matemática abstrata. Essa estratégia toma por base utilização de experimentos, mas é 

interessante observarmos que os experimentos citados por Galileu não comprovam o axioma 

de forma direta, mas são utilizados para observar que certos resultados deduzidos a partir do 

axioma são verdadeiros e portanto o axioma também deveria sê-lo.  

A relação da matemática com outras formas de argumentação no Duas Novas Ciências 

fica ainda mais clara ao observarmos as estratégias de estabelecimento do axioma 

previamente mencionado e do pressuposto diz que a velocidade que um corpo adquire em 

planos inclinados de diferentes inclinações mas de mesma altura são iguais. Em relação ao 

axioma, além da estratégia empírica já mencionada, Galileu ainda se vale do argumento 

filosófico da simplicidade que supõe que o movimento de queda deveria ocorrer da forma 

mais simples possível. Além disso, ele ainda mostra como a definição alternativa para a 

velocidade de queda, que diria que a velocidade é proporcional ao espaço percorrido
98

, 

deveria ser considerada como impossível com base em argumentos apriorísticos.  

O estabelecimento do pressuposto de que “as velocidades adquiridas por um dado 

corpo em planos inclinados com diferentes inclinações serão as mesmas quando a altura 

desses planos forem iguais” (129, p.169) exemplifica ainda outro uso de experimentos por 

Galileu no estabelecimento de princípios matemáticos. Enquanto que no axioma previamente 

discutido Galileu utiliza a experimentação para corroborar resultados obtidos a partir do 

axioma, nesse caso Galileu busca confirmar o pressuposto realizando observações em uma 

configuração experimental tida como análoga ao que se desejava comprovar, i.e., ele 

considera que as observações realizadas em pêndulos seriam análogas ao que ocorre em 

planos inclinados. 

Assim observamos que apesar do Duas Novas Ciências ter um caráter 

consideravelmente mais matemático do que é observado no De Motu, tanto em termos de 

sofisticação do uso da matemática tanto em termos de estrutura, ainda assim ele permanece 

dependente de outros tipos de argumentação.  

Quanto ao embasamento filosófico da obra de Galileu, discutido nas seções anteriores, 

observamos pontos que corroboram a perspectiva de Hatfield de que não existe uma 

fundamentação metafísica bem definida. Ressaltamos, por exemplo, o caráter 
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 Que, como vimos, já fora adotada pelo próprio Galileu.   
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predominantemente pragmático da abordagem do movimento oblíquo, notada nas 

aproximações que são aceitas por Galileu, o que denota uma aplicação prática em contraste 

com o estabelecimento do “movimento absoluto”. 
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5 UMA HISTÓRIA INCONCLUSA 

 

Apesar da contribuição de Galileu para o desenvolvimento da abordagem matemática 

do movimento ser de grande importância, e ser tomada pelos historiadores da tese da 

matematização estudados no capítulo dois como um marco da suposta revolução científica e, 

por consequência, do estabelecimento de uma ciência matematizada, é importante fazermos 

algumas observações que ilustram como tanto a lei da queda dos corpos de Galileu quanto a 

ampla aplicação da matemática à natureza sofreram resistência. Neste capítulos mostramos 

brevemente como ao longo do século 17 havia participantes da filosofia natural que 

defendiam uma abordagem qualitativa dos fenômenos naturais (e até mesmo da gravidade), 

como a lei da queda livre de Galileu sofreu críticas por parte de Marin Mersenne (1588 - 

1648) e René Descartes (1596 – 1650) por não tratar da causa do fenômeno, e como alguns 

pensadores como Robert Boyle (1627 – 1691) consideravam os experimentos como uma base 

mais sólida para o desenvolvimento dos estudos da natureza do que a matemática. As críticas 

e resistências aos usos da matemática no estudo da natureza não se restringem a estudiosos do 

período logo posterior aos estudos de Galileu, mas perduraram até o século 19.  

 

5.1 ABORDAGENS QUALITATIVAS POSTERIORES A GALILEU 

A publicação do Duas Novas Ciências de Galileu em 1638, ou mesmo dos Principia 

de Newton em 1687, não fez cessar o uso de abordagens qualitativas sobre o movimento e 

sobre a gravidade. Gingras (16, p.388), por exemplo, aponta a existência de algumas 

publicações no século 18 como os Journal de Trévoux, Journal des savants e Mercure 

franceses e o Gentleman’s magazine inglês que discutiam temas como movimento e 

gravitação e eram lidos e escritos por pessoas com interesse em temas literários e científicos 

que não tinham dedicação exclusiva a esses temas nem proficiência em matemática, em 

contraste por exemplo aos membros da Academia Francesa de Ciência. Apesar disso eles não 

se viam como menos merecedores de participar das discussões sobre filosofia natural, e viam 

o uso excessivo da matemática como negativo, uma vez que os excluía. Podemos citar o 

jesuíta Louis-Bertrand Castel, integrante do conselho editorial do Journal de Trévoux entre 

1720 e 1745, e Diderot como exemplos que davam voz à tese de que a ciência deveria ser 

acessível ao homem comum, o que implicaria em excluir a matemática da ciência (16, p.391-

2).  
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Um interessante exemplo de abordagens não matemáticas da gravidade é o livro An 

explication of the first causes of action in matter: and of the cause of gravitation publicado 

em 1745 pelo político e administrador colonial Cadwallader Colden (1688 – 1776). Podemos 

supor que o livro atraiu certa atenção uma vez que após sua publicação original em Nova 

York ele ainda foi reimpresso em Londres, foi traduzido para o holandês publicada em 

Leipzig e Hamburgo, e uma extensão do livro receberia ainda uma tradução francesa 

publicada em Paris. (16, p.389-390) Outra amostra da difusão da obra é a atenção dada a ela 

por Leonhard Euler, mesmo que essa atenção tenha sido direcionada a criticá-la 

ferrenhamente.  

Outro ponto de resistência a uma visão matemática da natureza que perdurou por 

muito tempo após a obra de Galileu é a noção, presente desde Aristóteles, que os fenômenos 

naturais são “apenas aproximados”, e não podem ser descritos com a mesma precisão da 

matemática. Essa posição é presente na visão de Privat de Molières (1676 - 1742) sobre a 

gravitação. Sendo crítico à perspectiva newtoniana da gravitação como uma ação à distância 

no vácuo, Molières busca demonstrar a compatibilidade matemática entre uma abordagem 

física da gravidade em termos de vórtices (onde a atração gravitacional entre corpos 

macroscópicos seria explicada em termos de forças de contato entre partículas microscópicas) 

com as leis de Kepler. Entretanto ele falha em encontrar uma concordância adequada entre a 

explicação física e a descrição matemática precisa, e diz em seu memoir de 1733 à Academia 

de Paris que os fenômenos naturais são apenas aproximados. (16, p.388)  

Dadas essas frentes de resistência de ordem social e epistemológica natural que no 

século 18, e até no início do século 19, ainda houvesse a necessidade de defesa explícita da 

matemática, exemplificada pelos escritos de Jean le Rond d’Alembert (1717 - 1783) e de 

Jean-Baptiste Biot (1774 - 1862). O primeiro, reagindo a Diderot, afirma o caráter central da 

matemática em seu Research on the precession of the equinoxes de 1749 dizendo que apesar 

de ser possível conjecturar sobre as causas de um fenômeno, cabem aos cálculos matemáticos 

determinar se as causas propostas geram precisamente os efeitos que são observados 

experimentalmente e, portanto, se essas causas devem ser tomadas como reais. (16, p.392-

393) Já Biot aponta em seu Traité de physique expérimentale et mathématique de 1816 que 

muitas vezes a única forma de estabelecer generalizações sobre os fenômenos naturais seria 

por meio de equações matemáticas. 
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5.2 MARIN MERSENNE, RENÉ DESCARTES E A CAUSALIDADE DA QUEDA 

LIVRE 

Apesar da grande importância da abordagem galileana da queda livre é necessário 

apontarmos que sua aceitação não foi imediata e desprovida de críticas. Sem a ambição de 

realizar uma análise exaustiva de todas as críticas realizadas, ilustramos brevemente aqui a 

resistência sofrida por Galileu com os posicionamentos de Marin Mersenne e René Descartes. 

O padre católico e polímata francês Mersenne é um exemplo interessante, tanto por 

sua grande influência no período, sendo considerado “o centro do mundo da ciência e da 

matemática durante a primeira metade do século 17” (133, p.59), como por, inicialmente, ter 

sido favorável à lei de queda livre desenvolvida por Galileu. De acordo com a historiadora 

Carla Rita Palmerino (134, p.51-53), Mersenne se convence inicialmente da validade da lei da 

queda dos corpos proposta por Galileu (de que o espaço percorrido é proporcional ao 

quadrado do tempo) pela adequação empírica que ele verifica em experimentos publicados em 

seu Traité des mouvements et de la cheute des corps pesans, de 163499. Entretanto em 1636 

Mersenne, em seu Harmonie Universelle, compara os resultados obtidos pela lei de Galileu e 

de Gottfried Wendelin considerando a queda em curtas distâncias e chega à conclusão que 

ambas são igualmente compatíveis com os dados experimentais. Assim conclui que os 

experimentos, apesar de úteis, não são suficientes para estabelecer a validade de uma lei ou 

outra. Porém, após ler o Diálogo sobre os dois máximos sistemas de Mundo, Mersenne cria 

outro motivo para acreditar na lei de queda livre de Galileu. Nessa obra, Galileu diz que no 

movimento de queda livre a velocidade cresce em proporção direta com o tempo e, além 

disso, que o movimento da velocidade é contínuo de instante a instante, passando por todos os 

graus de velocidade intermediários. Essa segunda hipótese viria a ser conhecida como 

fundamentum Galilaei. Segundo Palmerino (134, p.55) Mersenne consideraria, a partir desse 

momento, que dado o fundamentum Galilaei, a lei de queda de Galileu seria apenas uma 

conclusão lógica, e Mersenne demonstra sua concordância com essa hipótese em seu 

Mechaniques de Galilée de 1634, e apresenta uma análise mais cuidadosa dela em seu 

Harmonie universelle de 1636. Além disso é importante notarmos que, como é dito em seu 

Traité de 1634, Mersenne até então considerava que era possível estabelecer uma descrição 

matemática do movimento de queda sem estabelecer a causa do movimento (134, p.63-64). 

                                                           
99

  Apesar de apontar imprecisões nos dados apresentados no Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo 

relacionados a queda dos corpos, e expressar ceticismo em relação à realização dos experimentos em plano 

inclinado por parte de Galileu (134, p.51-52). 
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Ao longo dos anos seguintes Mersenne mudaria de ideia em relação tanto à possibilidade de 

se estabelecer a lei da queda de corpos na ausência do conhecimento de causas quanto à 

plausibilidade do fundamentum Galilaei. Segundo Palmerino (134, p.65) essa mudança se 

daria principalmente devido à correspondência de Mersenne com Descartes. A opinião e as 

razões que fizeram Descartes ser contra a lei de queda de Galileu são por si só um objeto de 

interesse, dada a imensa relevância do pensador francês não apenas em sua época mas até 

mesmo nos dias atuais, portanto discorremos a seguir sobre a crítica de Descartes a Galileu. 

Podemos começar a compreender a crítica de Descartes a Galileu observando o que é 

dito em sua carta a Mersenne de 16 de outubro de 1638: 

Eu considero que, em geral, [Galileu] filosofa muito melhor que as pessoas comuns 

na medida que ele evita ao máximo os erros dos escolásticos, e busca examinar os 

assuntos físicos por meio de razões matemáticas. Nesse ponto concordo 

completamente com ele, e afirmo que não há outra forma de descobrir a verdade. 

Mas me parece que ele erra demasiadamente por divagar continuamente e não parar 

para explicar completamente nenhum tópico; isso mostra que ele não examinou 

nenhum tópico de forma metódica, e que ele busca as razões de alguns efeitos 

particulares sem ter considerado as causas primeiras da natureza, tendo, portanto, 

construído [suas explicações] sem fundamentos (135, p.380). 

Descartes, assim, critica Galileu por realizar uma abordagem que ele considera como 

incompleta, uma vez que ele não fala a respeito das causas do movimento de queda livre. Por 

exemplo, Descartes diz que não se pode abordar a queda dos corpos sem compreender no que 

consiste o peso e, ainda para Descartes, Galileu não compreenderia o que é peso uma vez que 

fala sobre a existência de peso dos corpos no vácuo. (136, p.82-3) Na visão de Descartes isso 

seria um absurdo, uma vez que o peso seria apenas o efeito da colisão de partículas dos 

vórtices de matéria sutil que puxam os corpos na direção do centro da Terra, portanto os 

corpos não teriam peso no vácuo. 

Além disso, Descartes usa seu modelo de gravidade para convencer Mersenne em sua 

carta de 29 de janeiro de 1640 da necessidade de se estabelecer a causa para tratar 

adequadamente a lei da queda dos corpos. Ele diz que se a velocidade de queda fosse causada 

pela colisão com as partículas do vórtice ela não poderia crescer continuamente passando por 

todos os graus de velocidade, suposição que Mersenne considerava necessária para a dedução 

da lei de queda de Galileu, mas aumentaria de forma discreta (134, p.65-66). Seu 

entendimento da gravidade impediria Descartes de acreditar na possibilidade de um 

tratamento matemático válido para a queda dos corpos, uma vez que a velocidade de queda de 

certo corpo seria uma questão completamente dependente do vórtice de matéria sútil no qual 

aquele corpo estivesse. (137, p.148)  
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O impacto do comentário de Descartes sobre Mersenne pode ser notado em seu 

Cogitata physico mathematica de 1644 no qual flexibiliza seu apoio à lei de queda de Galileu. 

Aqui ele ainda pondera que a lei pode ser considerada válida, mas talvez apenas em caráter 

aproximado. Ele também considera o princípio que diz que o movimento dos corpos passa por 

todos os graus de velocidade de forma contínua apenas como plausível, mas ressaltando que 

esse princípio é negado por filósofos e matemáticos eminentes. Esse posicionamento 

cauteloso de Mersenne é reforçado no Novarum observationum de 1647, no qual ele afirma 

que a descrição matemática do fenômeno de queda livre não pode ser abordado 

separadamente de suas causas físicas, e que essas são desconhecidas até então. (134, p.67-69). 

Além do diálogo com Descartes, Palmerino (134, p.70) aponta como a publicação de 

várias obras, como o Principia philosophiae (1644) de Descartes, o Tractatus physicus de 

motu locali (1646) de Honoré Fabri (1608 – 1688), o Physica demonstratio (1645) de Pierre 

Le Cazre (1589 - ?) e o De motu naturali gravium (1646) de Giovan Battista Baliani (1582 – 

1666), que descreviam a aceleração do movimento dos corpos em queda como descontínuos 

podem ter contribuído para Mersenne perder convicção no princípio de que um corpo em 

queda passaria por todos os graus de velocidade, o que ele considerava como o princípio a 

partir do qual a lei de Galileu teria sido logicamente construído.  

 

5.3 OS EMPIRISTAS CONTRA A MATEMATIZAÇÃO 

Nas seções anteriores ilustramos como a matematização da queda livre e do 

movimento não foi prontamente naturalizada após a obra de Galileu. Além disso é importante 

apontarmos que outros fenômenos e áreas que atualmente são consideradas pertencentes à 

jurisdição da matemática (como a química) não foram prontamente dominados pela 

matemática. A resistência dessas outras áreas é captada na narrativa historiográfica proposta 

por Kuhn em seu artigo “Tradição Matemática versus Tradição Experimental no 

Desenvolvimento da Ciência Física” de 1976 no qual aponta duas tradições paralelas que 

perpassam o desenvolvimento científico: as ciências matemáticas clássicas e as ciências 

baconianas. 

As ciências clássicas incluem a astronomia, estática (incluindo a hidrostática), ótica, 

matemática, harmonia e o estudo do movimento100; sendo que as duas principais 

características que unem essas seis disciplinas são sua natureza predominantemente 
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  Esse último pode ser incluído nas ciências clássicas, segundo Kuhn (45, p.39), devido aos desenvolvimentos 

escolásticos do século 14. 
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matemática e seu caráter a priori101. De acordo com Kuhn, as ciências clássicas são o único 

campo de conhecimento que pode eventualmente ser reconhecido como ciências físicas que 

progrediu inequivocamente desde a Antiguidade, considerando o acúmulo concreto e 

permanente de conhecimento como medida de progresso.  

Kuhn considera as ciências baconianas em contraste com as práticas experimentais dos 

antigos. De acordo com ele, os experimentos dos antigos costumavam ser realizados para 

reforçar resultados previamente conhecidos e oferecer respostas a perguntas propostas por 

teorias prévias. Além disso, diversos experimentos antigos eram mentais, sendo difícil para o 

historiador estabelecer quais eram realizados e quais não eram. Em contraste, os experimentos 

realizados por baconianos como Gilbert, Boyle e Hooke visavam a investigação e a 

descoberta, além de serem mais valorizados do que a teoria. Eles buscavam verificar como a 

natureza se comporta em circunstâncias previamente desconhecidas, até sob condições 

artificiais que existiam apenas em experimentos de laboratório que Bacon considerava que 

pretendiam “torcer o rabo do leão” (45, p.43-44). O objetivo primário dos experimentos era 

criar um inventário de fatos empíricos que eventualmente poderiam ser fundamentados em 

um corpo teórico coerente.  

Kuhn considera ainda que as ciências matemáticas clássicas não eram influenciadas 

pela experimentação baconiana, ao menos em nível conceitual. Mesmo quando experimentos 

eram realizados no contexto das ciências matemáticas clássicas, eles geralmente confirmavam 

resultados previamente conhecidos, sendo versões sofisticadas de experimentos anteriores ou 

a materialização de antigas perguntas. Mesmo quando os experimentos revelavam novos 

fenômenos relacionados às disciplinas das ciências matemáticas clássicas, levava-se um longo 

período de tempo até eles serem incorporados na teoria; servem de exemplo, no caso da ótica, 

os experimentos de polarização, difração e interferência (45, p.45-46).  

A separação e até mesmo a resistência à matemática por parte de pensadores de 

vertente mais empírica que observamos nas categorias historiográficas propostas por Thomas 

Kuhn pode ser exemplificadas pelo filósofo inglês Robert Boyle, caracterizado por si mesmo 

como filósofo mecanicista. Ele considerava que os experimentos ofereciam um embasamento 

mais sólido sobre o qual se estabelecer a confiabilidade da filosofia natural.  

Para compreender esse posicionamento de Boyle precisamos antes compreender 

porque ele considerava que a filosofia mecanicista seria preferível em detrimento da 
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  Apesar das ciências matemáticas antigas levarem em conta observações empíricas, elas são consideradas a 

priori por serem independentes de observações complexas e dependentes de experimentos. Seguindo 

observações simples, as teorias dessas ciências poderiam ser elaboradas de forma dedutiva usando conceitos 

matemáticos (45, p.35-6). 
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escolástica. Para ele os entes básicos que deveriam compor a filosofia mecanicista (ou seja, 

sua ontologia) deveriam ser semelhantes aos objetos macroscópicos e sensíveis, acessíveis à 

experiência cotidiana. Da mesma forma a linguagem da filosofia mecanicista deveria ser a 

mesma linguagem cotidiana. Esses dois elementos fariam com que a filosofia mecanicista 

fosse mais inteligível (entendendo inteligibilidade como o caráter público da linguagem, em 

contraste com a ininteligibilidade de linguagens privadas) ao grande público do que a abstrata 

doutrina escolástica das formas. (138, p.335-6) 

Ao contrário da experiência, que ajudava a calcar a filosofia mecanicista na percepção 

sensível do mundo e podia ser expressa por uma linguagem (ao menos próxima) da linguagem 

cotidiana, a matemática representava para Boyle uma cultura “abstrata, esotérica e privada.” 

(138, p.336) Assim a matemática não apenas era uma ameaça à inteligibilidade, mas também 

restringiria o tamanho da comunidade que poderia participar da construção da filosofia 

mecanicista.  

Assim ilustramos nesse capítulo como que a matematização do movimento de queda 

livre realizada por Galileu não foi definitiva, nem em se estabelecer como uma abordagem 

unânime do fenômeno nem em estender a visão matemática de mundo para outros domínios. 

Observamos isso nas críticas de Mersenne e Descartes à abordagem de Galileu, e também na 

resistência à expansão da perspectiva matemática sobre a gravitação no século 18 por 

indivíduos que se viam como contribuidores para a filosofia natural e que não tinham 

proficiência em matemática, e ainda por pensadores como Boyle que não viam a matemática 

como uma fundação sólida para o desenvolvimento da filosofia natural. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta dissertação exploramos o processo de naturalização do uso da 

matemática nas ciências naturais pelo prisma dos historiadores que defendem o que aqui 

chamamos de tese da matematização. Essa abordagem se mostrou promissora, ao menos de 

um ponto de vista heurístico, pois tais historiadores consideravam a existência de um evento 

relativamente bem delimitado no tempo chamado “Revolução Científica”, caracterizado pelo 

rompimento com uma visão quantitativa de mundo, característica da filosofia escolástica, e 

pelo advento de uma ciência matematizada. Pela análise do trabalho desses historiadores 

identificamos diversos temas ligados ao estabelecimento da matematização do período, como 

a centralidade de Galileu no processo de naturalização da abordagem matemática à natureza e 

seu antagonismo às ideias aristotélicas.  

Galileu é retratado como precursor da matematização, com Husserl dizendo que o 

pisano teria sido o primeiro a matematizar completamente as entidades naturais102, e com 

Burtt, Dijksterhuis e Koyré colocando-o em posição de destaque. A principal contribuição de 

Galileu à matematização dos fenômenos naturais foi sua descrição matemática do movimento 

de queda livre e de projéteis. No caso da queda livre de um corpo, ele estabelece que sua 

velocidade cresce continuamente com o tempo de queda e que o corpo percorre uma distância 

que cresce com o quadrado do tempo (além de aplicar a esse caso o teorema do valor médio, 

mostrando que o espaço percorrido por determinado corpo em aceleração contínua é o mesmo 

que o espaço percorrido pelo corpo na velocidade média, no mesmo período de tempo). No 

caso do movimento oblíquo ele estabelece o formato parabólico da trajetória. 

Essas foram contribuições importantes, mas, como mostramos ao longo da dissertação, 

elas não ocorreram de forma isolada, sem diálogo com estudos anteriores. Por exemplo, o 

teorema do valor médio, ferramenta matemática imprescindível para a argumentação galileana 

sobre a queda livre dos corpos é um desenvolvimento medieval, cujo primeiro registro ocorre 

na obra de William Heytesbury. Entretanto Heytesbury apresenta tal teorema en passant, sem 

requisitar sua autoria. Dado o caráter eminentemente coletivo da construção do conhecimento, 

é razoável supor que o teorema tenha sido desenvolvido coletivamente pelos Calculadores de 

Oxford.  

Além disso, resultados bastante semelhantes aos de Galileu já tinham sido obtidos pelo 

espanhol Domingo de Soto, que 80 anos antes da defesa de Galileu da lei da queda dos corpos 
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 Apesar de Husserl fazer a ressalva de que seria necessário realizar uma pesquisa histórica mais cuidadosa 

para verificar a dependência de Galileu em relação aos seus predecessores. (22, p.57) 
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já afirmava que estes caiam com velocidade que crescia proporcionalmente com o tempo, 

tendo inclusive aplicado o teorema do valor médio ao caso. É compreensível que De Soto não 

tenha recebido os devidos créditos por sua descoberta, uma vez que seu trabalho não foi 

amplamente conhecido no século 16 como foram os de Galileu. 

Também houve precedentes em relação à abordagem matemática do movimento 

oblíquo. Por exemplo Tartaglia, apoiando-se na divisão aristotélica de movimento natural e 

movimento violento, divide a trajetória em três seções, atribuindo a cada uma delas uma 

forma geométrica. (92, p.74-76) Assim Tartaglia é, claramente, um exemplo anterior a Galileu 

de descrição matemática do movimento oblíquo (mesmo que não tenha chegado ao formato 

parabólico). 

Podemos ainda mencionar a abordagem do movimento oblíquo de Del Monte que 

conjectura que o formato do movimento oblíquo seria semelhante a uma parábola ou 

hipérbole, em analogia com uma corda suspensa, uma vez que tanto a corda quanto o projétil 

estariam sujeitos a movimentos naturais e violentos. (85, p.23-24) Del Monte também teria 

realizado experimentos de lançamento oblíquo em proporções menores (em relação ao disparo 

de canhões), o que o ajudaria a chegar ao resultado de que a trajetória do projétil seria 

simétrica, resultado que teria influenciado Galileu. 

Além da centralidade de Galileu, um tema recorrente sobre a naturalização da 

aplicação da matemática segundo a tese da matematização é o rompimento com o pensamento 

qualitativo aristotélico e a influência do idealismo platônico no desenvolvimento do 

pensamento matemático do século 17. Koyré considera, inclusive, que nesse período o 

principal fator que separava os platônicos e os aristotélicos seria a aceitação de uma 

abordagem matemática à natureza. (32, p.419-421)  

Diversas afiliações filosóficas já foram atribuídas à Galileu, entre elas a de aristotélico 

e platônico. Koyré (32, p.427-428) é um famoso defensor da segunda, apontando, por 

exemplo, para a referência que Galileu faz da doutrina da reminiscência, enquanto que 

Wallace (112) e Randall (113) apontam para influências aristotélicas sobre a metodologia de 

Galileu. Observamos que ao analisar a obra de Galileu não é trivial enquadrá-lo em uma 

categoria ou outra. A uma primeira vista a obra de Galileu parece direcionada a refutar certas 

partes da filosofia aristotélica, como o geocentrismo e a concepção aristotélica de movimento, 

mas para isso ele preserva certos conceitos aristotélicos como a distinção entre movimento 

natural e violento. 

É compreensível que Platão seja visto como um pensador amigável à causa da 

matematização da natureza. Sua cosmologia apresentada no Timeo não só considera o 
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universo como composto por elementos matemáticos, como também estes seriam inteligíveis 

ao ser humano. (60, p.23-24) Porém considerar Platão como favorável à abordagem 

matemática dos fenômenos naturais e Aristóteles como contrário é uma falsa dicotomia. 

Aristóteles considerava que ao menos alguns fenômenos naturais poderiam ser descritos 

matematicamente. Estes eram o objeto de estudo das matemáticas mistas, conjunto das 

disciplinas astronomia, óptica, harmonia e mecânica (65, p.37), compostas por uma disciplina 

matemática (hierarquicamente superior) e uma disciplina física empírica (hierarquicamente 

inferior), e existiria uma hierarquia que a estrutura argumentativa deveria respeitar, o que 

dificultaria a prática dessas disciplinas. Entretanto isso não impediria o desenvolvimento de 

obras matemáticas amigáveis à moldura filosófica aristotélica, como exemplificado por Del 

Monte. 

Assim a perspectiva filosófica que consideramos mais adequada para enquadrar 

Galileu é a descrita por Hatfield, na qual Galileu não deve ser visto como esposando uma 

concepção metafísica bem definida. Sua defesa da abordagem matemática da natureza não é 

dada por um comprometimento metafísico explícito e bem definido, mas por uma pluralidade 

de estratégias retóricas e pelo estabelecimento de exemplos bem sucedidos, como o da queda 

livre. 

Podemos analisar ainda qual é o papel da matemática na obra de Galileu relativamente 

ao uso de experimentos. Enquanto Dijksterhuis considera que matemática e experimentação 

possuem certa complementariedade no pensamento de Galileu, Koyré defende uma postura 

mais matemática e apriorística que negligenciaria os experimentos (32, p.347).  

Uma das questões importantes para averiguarmos essa questão é definirmos quais 

obras ou documentos de Galileu estamos analisando. Por exemplo, se analisarmos a 

correspondência de Galileu, visando obter insights sobre seu processo de descoberta do 

formato parabólico da trajetória, poderemos concordar com Naylor (130) em dizer que tal 

descoberta foi realizada experimentalmente, ou com Swerdlow (125), que diz que Galileu 

poderia ter inferido tal formato combinando a lei de queda dos corpos com a suposição de que 

a velocidade da direção horizontal seria constante. Já no Duas Novas Ciências Galileo 

apresenta uma estrutura matemática semelhante aos Elementos de Euclides, na qual os 

teoremas seguem de axiomas. No caso da queda livre, diversos teoremas são deduzidos a 

partir do axioma de que a velocidade de queda do corpo cresce proporcionalmente ao tempo. 

Galileu apresenta diversas estratégias para defender a veracidade do axioma, entre elas 

verificar se resultados obtidos a partir do axioma podem ser corroborados por experimentos. 

Assim constatamos que a visão de um Galileu alheio aos experimentos, como as vezes é 
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sugerido na obra de Koyré, é um exagero. Além disso, Galileu ainda argumenta que esse 

axioma seria verdadeiro utilizando-se do argumento da simplicidade (que essa seria a forma 

mais simples de evolução da velocidade) e argumentando contra axiomas concorrentes de 

forma a priori. (129)  

Dijksterhuis e Burtt apontam outra característica importante da matematização da 

queda livre realizada por Galileu: o abandono da questão da causa do fenômeno. O primeiro, 

especificamente, considera a abordagem descritiva desprovida de referências a causas como 

um afastamento em relação a Aristóteles. 

Apesar da descrição mais madura da queda livre apresentada por Galileu no Duas 

Novas Ciências não fazer referências a causas, é importante que não enxerguemos a obra de 

Galileu em bloco, e reconheçamos que cada parte de sua produção possui suas 

particularidades. Por exemplo, ao analisarmos o manuscrito De Motu, vemos que uma das 

principais preocupações do autor é com o estabelecimento de uma causa de queda livre 

alternativa à proposta por Aristóteles. Além disso seguimos Shea (123, p.54) ao apontar que a 

ausência de uma causa para a queda livre no Duas Novas Ciências não se deve a uma perda 

de interesse de Galileu por esse tópico, ou por ele deixar de considerá-lo relevante, mas sim 

por uma incapacidade de sua parte para estabelecer tal causa. O desaparecimento da questão 

das causas nos trabalhos da maturidade de Galileu serve de microcosmo para um fenômeno 

mais amplo notado por Gingras. (16) Este percebe que com a naturalização da abordagem 

matemática do movimento que ocorreu após a publicação dos Principia de Newton, as causas 

mecanicistas passam a ser substituídas por descrições matemáticas. 

Entretanto o abandono da busca pelas causas por parte de Galileu não ocorreria sem 

consequências. Isso abriu espaço para críticas por atores influentes da época, como Mersenne 

e Descartes. Para Mersenne a verificação experimental da lei da queda dos corpos de Galileu 

não era suficiente uma vez que outras leis poderiam satisfazer os dados, sendo então 

necessário deduzi-la a partir do fundamentum Galilaei, que dizia que um corpo em queda 

passaria, gradativamente, por todos os graus de velocidade possíveis. Entretanto, para 

Mersenne, esse axioma não seria verdadeiro para todas as possíveis causas da gravidade. Já 

Descartes considerava esse axioma incompatível com sua própria visão de gravidade, baseada 

na colisão dos corpos com partículas de matéria sutil, que não somente era incompatível com 

a lei de queda de Galileu mas também tornava impossível qualquer abordagem matemática 

precisa do fenômeno de queda livre.  

No que diz respeito ao êxito da suposta ontologia matemática de Galileu é importante 

apontarmos para o fato de que a razão do sucesso do uso da matemática na física é ainda 
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objeto de debate. Deve-se abordar com cuidado questionamentos sobre a necessidade de uma 

descrição matemática dos fenômenos implicar em uma ontologia matemática, seguindo a 

afirmação de Husserl de que Galileu teria realizado uma “substituição sorrateira do mundo 

matematicamente estruturado de idealidades pelo mundo real único, aquele que nós realmente 

presenciamos através da percepção, que é sempre experienciado e experienciável.” (22, p. 48-

49) Quando analisamos o argumento de Galileu contra a extrusão dos corpos em um modelo 

heliocêntrico notamos que uma das premissas necessárias para o argumento é a de que uma 

afirmação matemática (que uma reta toca uma esfera) deve ser aplicável à realidade. Já no 

caso da queda livre pode-se pensar na lei matemática como uma modelagem do fenômeno 

real, onde uma aplicação aproximada da teoria já é satisfatória. Assim vemos que a adoção de 

uma ontologia matemática não é sempre um fator necessário para o desenvolvimento de uma 

descrição matemática do mundo natural. 

A adoção por Galileu de uma ontologia matemática, que afirma que o mundo é de 

alguma forma composto por entes matemáticos, é um caso controverso na literatura. Hatfield 

(22, p.137) afirma que a adoção de Galileu de uma ontologia matemática é inconstante e 

parece ter uma função predominantemente retórica, sendo que Galileu teria por objetivo 

advogar a favor da possibilidade de uma descrição matemática da natureza fornecendo 

exemplos bem sucedidos, e não defender uma certa visão metafísica. Já Palmerino (27, p.32) 

afirma que Galileu considerava a realidade como composta por estruturas matemáticas, mas 

que considerava que essas estruturas poderiam ser demasiadamente complexas para serem 

captadas por nossas teorias.  

Apesar do sucesso da matematização do movimento realizada por Galileu, a descrição 

matemática da ciência ainda levaria bastante tempo até ser naturalizada. A resistência a esse 

tipo abordagem pode ser visto, por exemplo, na existência até o século 18 de teorias 

qualitativas sobre o movimento e a gravidade, publicadas em periódicos como os franceses 

Journal de Trévoux, Journal des savants e Mercure e o inglês Gentleman’s magazine. (16, 

p.388) Até esse período vemos pessoas como o jesuíta Louis-Bertrand Castel e Diderot que 

consideravam que a ciência deveria ser acessível ao homem comum, o que implicaria em 

excluir a matemática da ciência. (16, p.391-2) Além disso, mesmo entre o século 17 e 18 

podemos observar que alguns pensadores consideravam os fenômenos naturais “apenas 

aproximados”, ou seja, não passíveis de tratamento matemático, exemplificados em Privat de 

Molières (1676 - 1742). (16, p.388) Também havia resistência à abordagem matemática por 

parte de pensadores de caráter mais empírico, como é o caso de Boyle (138, p.335-336), que 
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considerava a experimentação como um fundamento mais sólido do que a matemática para o 

desenvolvimento da ciência, dado sua maior inteligibilidade.  

Após analisar os temas e afirmações estabelecidas pelos historiadores da tese da 

matematização concluímos que o processo de naturalização do uso da matemática nas 

ciências naturais não pode ser completamente descrito por essa narrativa. O uso amplo da 

matemática para os estudos da natureza deve ser analisado em uma perspectiva temporal mais 

ampla do que o período focado pelas narrativas da revolução científica, dos séculos XVI e 

XVII, mesmo considerando-se a grande influência e impacto que a abordagem matemática do 

movimento de Galileu teve em sua época (por sujeitar à descrição matemática o que 

contemporâneos como Del Monte consideravam como fora de seu escopo) e nos 

desenvolvimentos posteriores da física; e da necessidade do rompimento com diversos pontos 

da filosofia aristotélica marcar um evento importante na história da matematização da 

natureza.  

Deve-se reconhecer a relevância do que precedeu Galileu para compreender-se que a 

revolução pode ser um pouco mais amena do que a tese da matematização sugere. Desde a 

Grécia antiga haviam descrições matemáticas de fenômenos naturais, no período medieval foi 

desenvolvido o importante teorema do valor médio, e pensadores contemporâneos a Galileu 

também estavam indagando matematicamente sobre os mesmos fenômenos tratados por 

Galileu. Podemos dizer até mesmo que uma das principais contribuições de Galileu, em tratar 

o movimento de queda livre como continuamente acelerado foi antecipada em 80 anos pelo 

pouco conhecido Domingo de Soto. Isso não deve ser visto como demérito à teoria do 

movimento galileana, mas nos ajuda a compreender o êxito de Galileu e seu reconhecimento 

pela história não por um único feito que a diferenciaria de todo o resto que a cercou, mas sim 

por uma combinação complexa de fatores (cuja compreensão completa exigiria o estudo do 

episódio por abordagens sociológicas, culturais, econômicas...). 

É também importante enfatizar como Galileu não pode ser visto como ponto final do 

processo de naturalização do uso da matemática nas ciências naturais, apesar de nosso recorte 

e de nosso tempo de pesquisa nos trazer apenas até aqui. Observamos como ainda no século 

18 existiam abordagens qualitativas das mesmas áreas estudas por Galileu, e como também 

existiam resistências sistemáticas em reconhecer a matemática como base segura para o 

estudo natural, como exemplificada por Boyle. 

Concluímos então que a obra de Galileu é um evento de enorme significância para a 

compreensão desse processo de naturalização, mas que ele deve ser colocado em contexto 

com diversos outros eventos. Mas também é importante compreender que matematizar a 
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natureza pode possuir ao menos dois significados: a descrição de todos os fenômenos por 

constructos matemáticos (e a história dessa matematização após Galileu deveria ser 

enriquecida com o gradual avanço da matemática em um número cada vez maior de áreas e 

fenômenos na física, química, biologia…); e a afirmação filosófica de que a realidade é 

matemática ou, ao menos, é completamente descritível de forma matemática, e essa história se 

mantém inconclusa até hoje. 
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