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RESUMO 

 

 

 Neste trabalho analisaram-se os seis teoremas da teoria sobre o Movimento Uniforme 

(MU) e os teoremas da teoria sobre o Movimento Naturalmente Acelerado (MNA) que 

consideram apenas corpos em queda livre vertical – os teoremas de natureza essencialmente 

cinemática da ciência sobre o movimento de Galileo. As análises sustentam-se em uma 

metodologia que impõe ao pesquisador desenvolver todos os passos demonstrativos dos 

teoremas, utilizando apenas os recursos matemáticos disponíveis à época de Galileo, mais 

exatamente os Elementos de Euclides. O poder dessa metodologia é sustentar juízos sobre as 

propriedades físico-matemáticas da ciência sobre o movimento de Galileo uma vez que as 

análises sustentam-se na lógica axiomática dos Elementos de Euclides. Verificou-se que 

apesar de não ser definido, o termo velocidade, à época de Galileo, comportava o significado 

holístico, identificado por suas propriedades, conforme os estudos de Pierre Souffrin. 

Observou-se também que os 4 axiomas da teoria do MU são necessários para enquadrar a 

ciência do movimento de Galileo na teoria das proporções estabelecidas nos livros V e VI dos 

Elementos, em conformidade com os comentários de Maurice Clavelin, e que os seis teoremas 

da teoria sobre o MU esgotam as possibilidades de combinações entre as grandezas espaço, 

tempo e velocidade considerando os conceitos de “Proporcionalidade entre Razões” e “Razão 

Composta” estabelecidos nos Elementos. 

 A análise do teorema I da teoria sobre o MNA de Galileo constata que sua 

demonstração sustenta-se exclusivamente nos Elementos de Euclides e em aproximações 

usuais em sua época, o que sugere que a ciência sobre o movimento de Galileo enquadra-se 

nos cânones científicos de sua época – uma tese contrária às de J. Merleau Ponty e Maurice 

Clavelin para os quais Galileo, de alguma forma, antecipou ou intuiu o cálculo integral. 

 Ao analisar os textos em que Galileo apresenta, justifica e comenta suas teorias sobre o 

movimento dos graves, em “ensaios” orientados por parâmetros teórico-metodológicos da 

análise do discurso (AD), verificou-se que este suporte teórico-metodológico otimizou as 

leituras revelando, com relativa facilidade, falhas nas traduções do original em latim. Os 

parâmetros teórico-metodológicos da AD também foram eficazes para autorizar (somente 

com a leitura da terceira jornada dos Discorsi) corroborar com a elaborada tese de Alexandre 

Koyré sobre o platonismo de Galileo. Estes resultados sugerem mais atenção para os pré-

supostos teórico-metodológicos da AD como um eficiente instrumento para auxiliar as 

pesquisas em Ensino, História e Filosofia das Ciências. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Análise da Cinemática de Galileo. Geometria euclidiana. Análise do 

Discurso. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 In this piece of work we analyzed the six theorems of the Uniform Motion (UM) and 

the theorems of the Naturally Accelerated Motion (NAM) that only consider bodies in vertical 

free fall – the theorems of essentially kinetic nature from Galileo’s Science of Motion. Our 

studies are backed by a methodology that compels the researcher to the development of every 

demonstrative step of the theorems just by using Mathematics resources known in Galileo’s 

times, precisely, Euclid’s Elements. The aptitude of this methodology is being likely to 

support deliberations in the physical-mathematical properties of Galileo’s Science of Motion 

once our analysis is set in the axiomatic logic of Euclid’s Elements. 

 We verified that, though not defined, the term speed, in Galileo’s time, enclosed its 

holistic meaning, identified for its properties, likewise in Pierre Souffrin’s studies. We also 

investigated that the 4 axioms of the UM are necessary to insert Galileo’s Science of Motion 

into the theory of proportions established in Books V and VI of the Elements, in accordance 

to Maurice Clavelins’ comments; and that the six theorems of the UM exhaust the 

possibilities of combinations between the space, time and velocity magnitudes, considering 

the concepts of “Proportionality between Ratios” and “Compounded Ratio” established in the 

Elements. 

 Our analysis of the theorem I of Galileo’s NAM finds out that its demonstration is 

backed exclusively by Euclid’s Elements and usual approaches in his time, what suggests that 

Galileo’s Science of Motion fits to the scientific canons of his age - a contrary thesis to J. 

Merleau Ponty’s and Maurice Clavelin’s for whom Galileo, somehow anticipated or intuited 

the Integral Calculus. 

 We surveyed the texts in which Galileo presents, justifies and comments his theories 

about the movement of heavy bodies (gravis) in “essays” set by theoretic-methodological 

parameters of the Discourse Analyses (DA). We checked this theoretic-methodological 

support optimized our readings, revealing, with relative facility, failures in the translations 

from the original texts in Latin. These parameters of the DA (only with the reading of the 

Third Journey of the Discorsi) were also able to allow our corroboration with Alexandre 

Koyré’s thesis about Galileo’s Platonism. These optimistic results encourage us to indicate a 

more accurate view over the theoretic-methodological assumptions of the DA as efficient 

instruments to help the researches in Teaching, History and Philosophy of Science.  

 

 

 

 

 

Keywords: Kinematics. Galileo’s Discorsi. Euclid’s Elements. History of Science. Philosophy 

of Science. Research methodology. Discourse Analysis.  
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1.  APRESENTAÇÃO 

 

 

 O Discorsi e Dimostrazioni Matematiche Intorno à Due Nuove Scienze, ou 

simplesmente Discorsi, como é amplamente conhecido, publicado em 1638, é reconhecido 

como sendo a principal obra científica de Galileo Galilei. Um tratado científico sobre a 

“Resistência dos Materiais” é a primeira das duas novas ciências anunciadas no título e a 

segunda é sobre o “Movimento Local”, o movimento dos corpos no espaço e no tempo. O 

conteúdo destas duas ciências é desenvolvido e apresentado em quatro “jornadas”. A primeira 

tem considerações gerais sobre a estrutura da matéria e o caráter matemático da Natureza; a 

segunda traz sua ciência sobre a resistência dos materiais e as duas últimas apresentam sua 

ciência sobre o movimento local. 

 A obra é discursada em quatro vozes. A voz central é a de um “Acadêmico”, o 

“Autor” de um suposto texto científico. O texto deste acadêmico é lido e comentado por três 

personagens: um de nome Simplício, representante da tradição aristotélica viva na época de 

Galileo, outro de nome Sagredo, um personagem culto e de espírito receptivo e crítico, e, por 

último, o personagem de nome Salviati, um conhecedor e defensor das novas ciências 

contidas no texto redigido pelo tal acadêmico. A voz do acadêmico é manifestada através da 

leitura de seu texto, sempre redigido em latim conforme os costumes da época de Galileo, 

enquanto que os comentários e questionamentos dos outros três personagens são redigidos em 

italiano. 

 Neste trabalho, ocupou-se apenas com a ciência do “Movimento Local” de Galileo 

apresentada nas terceira e quarta jornadas do Discorsi. Na terceira jornada Galileo apresenta 

suas teorias sobre o “Movimento Uniforme” e sobre o “Movimento Naturalmente Acelerado”. 

Na quarta jornada Galileo apresenta sua teoria dos projéteis, ou seja, sobre o lançamento 

horizontal ou oblíquo, de corpos no espaço. 

 Mais precisamente, será estudado o “Movimento Uniforme” e a parte do “Movimento 

Naturalmente Acelerado” que trata apenas dos corpos abandonados em queda livre na direção 

vertical. Neste trabalho não se tratam dos estudos de Galileo sobre corpos deslizando em 

planos inclinados e seus estudos sobre o lançamento de projéteis. Delimitou-se o escopo do 

estudo à ciência do movimento de Galileo de natureza essencialmente cinemática. 

 Como toda a obra de Galileo, sua ciência do movimento também foi muito estudada. 
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As mais tradicionais, amplas e minuciosas análises sobre a terceira jornada do Discorsi, (a 

jornada na qual Galileo apresenta suas teorias sobre o “Movimento Uniforme” e sobre o 

“Movimento naturalmente Acelerado”) são os trabalhos dos estudiosos franceses Jacques 

Merleau-Ponty contidos na obra Leçons sur la Gênese dês Théories Physiques de 1974, e 

Maurice Clavelin
1
 com o artigo Conceptual and Technical Aspects of the Galilean 

Geometrization of the Motion of Heavy Bodies publicado na coletânea Nature Mathematized 

de 1983. Com o objetivo de completar a análise das propriedades da ciência sobre o 

movimento de Galileo, Júlio Celso Ribeiro de Vasconcelos desenvolve um minucioso estudo 

sobre a quarta jornada (a jornada na qual Galileo apresenta sua teoria sobre os projéteis) e em 

1992 defende na FFLCH-USP a dissertação Uma Análise da Teoria dos Projéteis dos Discorsi 

de Galileo. 

 Apesar de todo o reconhecimento do valor acadêmico dessas contribuições sobre a 

ciência do movimento de Galileo, tanto para a História como para a Filosofia da Ciência, 

mostrar-se-á que os trabalhos de Clavelin e Merleau Ponty apresentam comentários que 

causam estranheza. Em seus estudos sobre a quarta jornada, quando aborda a teoria sobre o 

“Movimento Naturalmente Acelerado” de Galileo, Vasconcelos já discordava de Clavelin 

quando este interpreta que Galileo apresenta uma definição de Movimento Naturalmente 

Acelerado, e, no entanto, não a utiliza nas demonstrações de seus teoremas. Referindo-se à 

definição de Galileo para o Movimento Naturalmente Acelerado, Clavelin escreve: 

Now this highly penetrative definition – and this point cannot be over-emphasized – 

does not play any role in the subsequent development of Galileo’s argument.
2
 

(CLAVELIN-1983. p.36) 

 

 Ao que Vasconcelos comenta: 

A afirmação de Clavelin não é correta. Logo no primeiro dos teoremas, doravante 

abreviado D3V-1, a definição tem um papel fundamental. ... (VASCONCELOS-1992. 

p.49) 

 

 Ainda sobre o teorema I da teoria sobre o Movimento Naturalmente Acelerado J. 

Merleau Ponty entende que Galileo não foi rigoroso em sua demonstração: 

Galilée n´a pás les moyens de justifier rigoureusement son raisonnement, ni de le 

formaliser. Il est cependant intuitivement sûr, em partie parce que d´autres sén sont 

servis avant lui.
3
 (J. MERLEAU PONTY-1974. p.51). 

 

                                                           

1
 Maurice Clacelin é o tradutor para o francês da obra de GALILEO. Em 1970 publicou sua tradução do 

Discorsi. 
2
 Então, esta definição altamente incisiva - e este ponto não pode ser enfatizado em demasia - não representa 

nenhum papel no subseqüente desenvolvimento do argumento de Galileu. (tradução livre) 
3
 Galileu não tem meios de justificar rigorosamente seu raciocínio, nem de formalizá-lo. Não obstante, ele é 

intuitivamente seguro, em parte porque outros utilizaram-no antes dele. (tradução livre) 
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 Em nota de rodapé J. Merleau Ponty acrescenta: 

Si l’on voulait exprimer simplesment l’intention de Galilée dans le vocabulaire dês 

Mathématiques classiques, on dirait qu’il cherche à démontrer directement, en 

s’appuyant sur une notion intuitive de l’intégrale définie, l’ égalité: 

 ∫T atdt = ∫T (aT/2)dt    (avec  T=AB, a=EB/AB)
4
  (J. MERLEAU-PONTY-1974. p.51) 

 

 Estranham-se comentários que questionam o rigor acadêmico da ciência de Galileo o 

que, de certa forma, compromete o reconhecimento do valor de sua contribuição para a 

ciência. Entende-se que este comprometimento justifica uma revisão tanto sobre a ciência do 

movimento de Galileo como dos estudos de seus comentadores, o que, por sua vez, não é uma 

empreitada simples. Um desafio dessa envergadura não pode ser encarado como uma aventura 

romântica. Antes de aceitá-lo deve-se avaliar a metodologia com a qual estes respeitados 

pesquisadores sustentam seus comentários e investigar um instrumento metodológico que 

assegure a eficiência da nova análise ao ponto de serem capazes de dialogar com segurança 

com os comentários encontrados na literatura. 

 Este presente trabalho é orientado no sentido de seguir a mesma metodologia utilizada 

por Vasconcelos, em sua análise da quarta jornada dos Discorsi, antes mencionada. O trabalho 

de Vasconcelos de 1992 foi desenvolvido no grupo de pesquisa da FFLCH-USP coordenado 

pelo prof. Dr. Pablo Mariconda. À época, este grupo de pesquisa já havia constatado a 

necessidade de uma sistemática metodológica eficiente para analisar a ciência do movimento 

de Galileo, ou mesmo, outros tratados científicos desenvolvidos na forma de sistemas 

axiomáticos que utilizam a linguagem matemática. 

 A sistemática analítica desenvolvida por este grupo de pesquisa consiste em identificar 

e justificar todos os passos matemáticos demonstrativos dos teoremas e dos problemas 

propostos, neste caso, sobre a ciência do movimento de Galileo. Desenvolver os passos 

demonstrativos de teoremas matemáticos é um procedimento usual, entretanto a novidade 

estabelecida pelo grupo de pesquisa da USP é que a metodologia orienta desenvolver os 

passos demonstrativos dos teoremas utilizando apenas os recursos matemáticos disponíveis na 

época do desenvolvimento da ciência.  

 No caso da ciência do movimento de Galileo, o instrumento matemático disponível e 

reconhecido são os Elementos de Euclides. Assim, é com as potencialidades e limitações dos 

recursos matemáticos estabelecidos nos Elementos de Euclides que se deve desenvolver as 

análises dos teoremas propostos na ciência do movimento de Galileo. 

                                                           

4
 Se se quiser exprimir simplesmente a intenção de Galileu dentro do vocabulário das matemáticas clássicas, 

diríamos que ele procura demonstrar diretamente a igualdade, baseando-se numa noção intuitiva da integral 

definida:  ∫T atdt = ∫T (aT/2)dt    (com  T=AB, a=EB/AB)  (tradução livre) 
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 As demonstrações dos teoremas da ciência do movimento de Galileo, apresentadas no 

Discorsi, não são detalhadas, o que em absoluto significa que sejam incompletas. 

Provavelmente por uma exigência acadêmica de sua época, Galileo não é prolixo, ele deixa 

para seus leitores a verificação de muitas passagens matemáticas nas demonstrações de seus 

teoremas. A metodologia analítica que se está acatando, orienta o pesquisador a desenvolver 

todos os passos demonstrativos dos teoremas propostos, tanto os passos desenvolvidos como 

aqueles que Galileo deixa para seus leitores o ônus da demonstração. 

 O poder deste procedimento metodológico analítico, como adotado por Vasconcelos 

em sua análise dos teoremas e problemas propostos na quarta jornada dos Discorsi, é sustentar 

suas asserções na certeza lógica das demonstrações desenvolvidas o que, por sua vez, 

assegura ao pesquisador fazer afirmações sobre como exatamente Galileo demonstrou suas 

proposições e, conseqüentemente, sustentar juízos sobre as propriedades de sua ciência do 

movimento. 

 As análises realizadas sobre a terceira jornada, tanto a de Maurice Clavelin como a de 

J. Merleau Ponty, conferiram os desenvolvimentos de demonstrações de alguns teoremas 

tanto da teoria sobre o “Movimento Uniforme” como sobre o “Movimento Naturalmente 

Acelerado” de Galileo. Entretanto, estas análises nem sempre desenvolveram todos os passos 

matemáticos das demonstrações, principalmente aqueles que Galileo deixa a cargo de seus 

leitores. Além do mais para acompanhar os passos demonstrativos dos teoremas de Galileo 

estes pesquisadores recorrem, também, à álgebra moderna, não somente aos Elementos de 

Euclides. 

 Entende-se que para acompanhar o desenvolvimento destas demonstrações deve-se, 

utilizar, somente, o instrumental matemático disponível e reconhecido à época de Galileo – 

mais exatamente os tratados matemáticos estabelecidos nos Elementos de Euclides. A 

utilização da álgebra moderna, como linguagem matemática, para acompanhar o 

desenvolvimento das demonstrações dos teoremas da ciência do movimento de Galileo, pode 

esclarecer com muita facilidade, algumas de suas passagens. Entretanto, esta ilusória 

facilidade ofusca o esforço intelectual de Galileo para demonstrar suas proposições ou 

resolver seus problemas, além do risco do pesquisador formular juízos equivocados, 

decorrentes de raciocínios anacrônicos. 

 Por sua vez, se pretende seguir esta orientação metodológica, ou seja, demonstrar os 

teoremas de Galileo utilizar somente a matemática de sua época, fica clara a necessidade de se 

ter uma considerável compreensão e domínio dos Elementos de Euclides, uma habilidade 

incomum nos últimos tempos. Deve-se encorajar para aceitar o desafio de analisar a terceira 
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jornada do Discorsi porque herdou-se do grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Pablo 

Mariconda dois anos de leitura e análise dos Elementos de Euclides. Teve-se acesso ao 

valioso e prático relatório intitulado Sumário dos Elementos de Euclides, desenvolvido por 

essa equipe de pesquisadores, mais exatamente, as resenhas dos livros I, V e VI, além dos 

comentários e estudos sobre os Elementos que compõem a dissertação de Vasconcelos, acima 

citada. Sem estes trabalhos de “base” seria impossível (ou pelo menos exageradamente 

trabalhoso) para se analisar, com eficiência, a cinemática da ciência do movimento de Galileo. 

 A restrição desse trabalho analítico à cinemática da ciência sobre o movimento de 

Galileo representa o critério adotado para “recortar”, da terceira jornada do Discorsi, o corpus 

de trabalho. Analisar somente a teoria do “Movimento Uniforme”, a parte da ciência do 

movimento de Galileo, exclusivamente, de natureza cinemática, seria modesto demais. Por 

outro lado, incluir na nossa análise toda a teoria do Movimento Naturalmente Acelerado 

(entre teoremas e problemas um total de 38 proposições) seria demasiado para uma 

dissertação. 

 Para evitar um “corte” arbitrário, adotou-se limitar o objeto de análise, às proposições 

de natureza essencialmente matemática da ciência do movimento de Galileo, ou seja, será 

restringida à parte de sua ciência do movimento, que apresenta natureza estritamente 

cinemática – aquela que pode prescindir de considerações de natureza física. Assim, além da 

teoria sobre o Movimento Uniforme, serão analisados os teoremas I e II, incluindo os dois 

corolários do teorema II, de sua teoria sobre o Movimento Naturalmente Acelerado. 

 Estas proposições (os dois teoremas e os dois corolários), assim como suas 

demonstrações, recorrem apenas à definição de “Movimento Uniformemente Acelerado”
5
: 

Chamamos movimento igualmente, ou seja, uniformemente acelerado, àquele que 

partindo do repouso, adquire em tempos iguais momentos iguais de velocidade. 

(GALILEI-1988. p.167) 

 

 A partir do Escólio do teorema II, Galileo faz considerações de corpos em planos 

inclinados e passa a utilizar o “Princípio Único” de sua teoria sobre o “Movimento 

Naturalmente Acelerado”: 

Os graus de velocidade alcançados por um mesmo móvel em planos diferentemente 

inclinados são iguais quando as alturas desses planos também são iguais. (GALILEI-

1988. p.167) 

 

 A definição de Movimento Naturalmente Acelerado (ou “Movimento Uniformemente 

                                                           

5
 Galileo apresenta esta definição no livro de sua ciência do movimento que trata da teoria sobre o Movimento 

Naturalmente Acelerado, porém enuncia-a sob a designação de Movimento Uniformemente Acelerado. Esta 

premeditada nomeação é uma “marca enunciativa” da consciência de Galileo sobre a natureza cinemática de sua 

ciência sobre o movimento. 
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Acelerado” como Galileo preferiu designar quando a enunciou) é de natureza essencialmente 

cinemática; enquanto que seu Princípio Único faz considerações de natureza física, ou seja, 

considera o comportamento de corpos movimentando-se em planos inclinados. Utilizou-se 

esta precisa distinção como critério para estabelecer o escopo deste trabalho, no interior da 

ciência do movimento de Galileo. 

 Além dos componentes axiomáticos, ou seja, os elementos (definições, princípios e 

axiomas) e as proposições (os teoremas e/ou problemas), em sua ciência do movimento, 

Galileo desenvolve vários argumentos, justificativas e comentários, sempre articulados em um 

discurso a três vozes, de acordo com as concepções de cada um dos três personagens: Salviati, 

Sagredo e Simplício, os quais lêem e comentam o livro do personagem chamado “O 

Acadêmico”. Para melhor distinguir estes discursos das proposições e demonstrações dos 

componentes axiomáticos serão chamados de “discursos argumentativos”. 

 Apesar dos componentes axiomáticos propostos por Galileo representarem sua ciência 

do movimento propriamente dita, os “discursos argumentativos” não são de menor 

importância no Discorsi, principalmente, quando se constata o esforço com que Galileo busca 

o reconhecimento de suas duas novas ciências por parte de seus pares. Além do mais, devido 

à riqueza com que Galileo articula suas idéias nestes “discursos argumentativos”, reconhece-

se a importância de também considerá-los nesse trabalho. 

 Galileo é muito habilidoso com as palavras. Para ilustrar a impressão que a habilidade 

persuasiva de Galileo pode causar em pesquisadores modernos pode-se citar as palavras de 

Hal Hellman em seu livro Grandes debates da ciência – As dez maiores contendas de todos os 

tempos. Hellman comenta as críticas de Galileo à Kepler quando ambos disputam a 

supremacia de suas teorias para explicar as marés. Apesar da teoria de Kepler, a qual justifica 

as marés por uma atração à distância provocada pela Lua, ser hoje reconhecida, à época, 

Galileo foi mais persuasivo para convencer seus pares da superioridade de sua teoria. Hellman 

assim conclui seu comentário: “Este é um bom exemplo do poder de Galileu com as palavras, 

pois ele era convincente mesmo quando estava errado.” (HELLMAN-1998, p.35) 

 Marcelo Moschetti em seu artigo de 2004, Qual Galileu? Sobre diversas leituras 

possíveis do texto galileano, apresenta uma bem articulada retrospectiva de como o discurso 

de Galileo impressionou de diferentes formas diversos pesquisadores. Conforme seu resumo: 

Este artigo descreve as visões de alguns dos mais importantes e célebres 

pesquisadores de Galileu Galilei, como Alexandre Koyré, Stillman Drake, Pierre 

Duhem, entre outros. Há muitas interpretações diferentes e até opostas de suas idéias, 

e é surpreendente que tais interpretações, de fato, freqüentemente concordem com os 

escritos galileanos. Meu propósito é expor brevemente algumas das diversas 

controvérsias envolvendo o autor e mostrar que a causa disso é o próprio Galileu, a 
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beleza e a força de seu discurso, assim como a necessidade de persuadir seus 

contemporâneos.  (MOSCHETTI-2004) 

 

 Por sua vez, deve-se escolher com qual metodologia tratar-se-á nesse estudo estes 

“discursos argumentativos”. A metodologia que se apresenta, anteriormente, instrumentaliza 

apenas para analisar as proposições e as demonstrações dos teoremas. Esta metodologia não 

pode ser utilizada para analisar o que se chama de “discursos argumentativos” – discursos de 

natureza distinta dos seus tratados essencialmente científicos, ou seja, dos seus sistemas 

axiomáticos. 

 Para orientar metodologicamente nossos estudos sobre estes “discursos 

argumentativos” adotamos alguns parâmetros teórico-metodológicos da análise de discurso 

(doravante AD). Na realidade não se está comprometendo em realizar completas análises 

discursivas porque esta tarefa seria demasiada para os propósitos. Nestes “ensaios”, foram 

desenvolvidas cuidadosas leituras destes “discursos argumentativos”. As leituras foram 

orientadas pelo viés epistemológico e atentas à identificação de como Galileo considera a 

natureza, essencialmente, cinemática de sua ciência do movimento. O produto destas nossas 

leituras são comentários autorizados pelos parâmetros teórico-metodológicos da AD, os quais 

foram adotados. 

 A análise do discurso destacou-se por contemplar, além da parte lingüística, utilizada 

como pressuposto, as condições de produção de um enunciado no estudo do discurso. 

Inicialmente (década de 60) ocupada com a análise de discursos políticos polarizados entre 

“esquerda” e “direita”, hoje, os pressupostos teórico-metodológicos da AD são utilizados, não 

só, mas principalmente, na pesquisa acadêmica nas áreas de comunicação, letras, literatura e 

ciências sociais como poderoso instrumento de investigação. Poderoso por considerar e 

caracterizar o complexo de valores e/ou crenças, ou seja, conforme Althusser
6
, a ideologia e 

as condições de suas enunciações, conforme a obra Arqueologia do Saber de Foucault
7
, a qual 

considera a natureza sócio-histórica da produção de um discurso. 

                                                           

6
 ALTHUSSER, Louis. “Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado”. Lisboa. Ed. Presença. 1974. 

7
 FOUCAULT, Michel. “A Arqueologia do Saber”. Rio de Janeiro. Ed. Forense Universitária. 2008. 
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 Por sua vez a analise do discurso, AD, é pouco utilizada para textos científicos, mais 

exatamente textos sobre as ciências naturais. De fato, os “manuais científicos” (como 

denomina Thomas Kuhn, os livros científicos) expõem, predominantemente, os dogmas 

científicos e, em sua versão lingüística mais recente, no caso da Física, na linguagem 

matemática. As condições de produção do discurso sobre o conhecimento científico, tanto 

sociais como históricas, são desconsideradas ou citadas como curiosidades em seus textos.  

 Entretanto, a AD será útil para orientar a leitura dos “discursos argumentativos” da 

ciência do movimento de Galileo, uma vez que, as ideologias e as condições sócio-históricas 

da produção de enunciados científicos, são objetos de estudos da história e da filosofia das 

ciências. Nas leituras do que se chama “discursos argumentativos” estar-se-ão atentos às 

“marcas enunciativas” que caracterizam a cinemática da ciência do movimento de Galileo 

assim como aquelas de relevância epistemológica. O propósito maior, é analisar o discurso, a 

partir dos “discursos argumentativos”, considerando a “enunciação” através dos “enunciados” 

desses discursos.  

 A distinção entre enunciado e enunciação é fundamental na AD. J. L. Fiorin 

analisando os “procedimentos argumentativos” de um discurso destaca a importância desta 

diferença: 

Há duas instâncias do discurso: a do enunciado e a da enunciação. Não se pensa aqui 

na instância da enunciação pressuposta por todo enunciado, mas nas marcas deixadas 

pela enunciação no enunciado (por exemplo, pronomes pessoais e possessivos, 

adjetivos e advérbios apreciativos, dêiticos temporais e espaciais, verbos 

performativos). Com as marcas da enunciação deixadas no enunciado pode-se 

reconstruir o ato enunciativo. ( . . . ) É preciso sempre lembrar que a discordância 

entre enunciado e enunciação não é um desacordo entre um conteúdo manifesto e 

uma intenção comunicativa inefável, uma vez que as únicas intenções do sujeito que 

se podem apreender estão inscritas no discurso. (FIORIN-2005. p.78) 

 

 É através das “marcas enunciativas” explícitas no enunciado que a metodologia da AD 

pode, investigando as ideologias e as condições sócio-históricas da produção do discurso, 

apreender outros sentidos possíveis. A relevância deste trabalho é a análise das demonstrações 

dos teoremas da ciência do movimento de Galileo. A função destes nossos ensaios, (sobre os 

chamados “discursos argumentativos), é completar esse estudo com considerações e 

comentários que contribuam para uma contextualização, pequena que seja, das condições de 

produção do discurso da ciência do movimento de Galileo. 

 Originalmente o projeto contemplava as seguintes questões de pesquisa: 

 Como Galileo equacionou o “movimento naturalmente acelerado” (MNA) sem 

estabelecer definições para as grandezas velocidade e aceleração? 

 Que conceito de tempo subjaz aos princípios e às demonstrações de Galileo? 
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 Seria possível para Galileo realizar este projeto sem utilizar a linguagem geométrica 

dos Elementos de Euclides ou se limitaria a esta linguagem? 

 As proposições apresentadas na terceira jornada (6-MU; 38-MNA) esgotam o assunto? 

 Caberiam outros teoremas ou problemas inéditos e pertinentes? 

 Como é comum nas pesquisas acadêmicas, esse projeto também passou por várias 

alterações. A estas questões de pesquisas, diante das estranhezas destacadas, acrescentou-se 

ao projeto inicial, uma revisão analítica da terceira jornada da ciência do movimento de 

Galileo, com o objetivo de reavaliar os comentários de Maurice Clavelin e J. Merleau Ponty 

concernentes ao teorema I da teoria sobre o movimento naturalmente acelerado de Galileo. 

 Enfim, antes dos empreendimentos que o desenvolvimento do trabalho adicionou, a 

proposta básica consiste em parafrasear todos os passos demonstrativos dos teoremas de 

Galileo, utilizando apenas os recursos matemáticos conhecidos e reconhecidos à época de 

Galileo, ou seja, os Elementos de Euclides. 

 Para concluir, será apresentado um esboço do desenvolvimento desse trabalho, para o 

qual adotou-se como corpus fragmentos da obra Duas Novas Ciências, que é a tradução para 

o português do Discorsi de Galileo realizada por Pablo e Letício Mariconda em 1988
8
, como 

segue: 

 A primeira parte deste trabalho é esta introdução. 

 Na segunda parte apresentou-se leitura e comentários do primeiro “discurso 

argumentativo” representado pelos dois únicos parágrafos da introdução da ciência do 

movimento de Galileo, apresentada no início da terceira jornada do Discorsi (o texto 

da página 153 da fonte adotada).  (pp.153) 

 Na terceira parte apresentou-se a estrutura axiomática e demonstrativa dos Elementos 

de Euclides. Será destacado e apresentado, dos 13 livros dos Elementos, aqueles dos 

quais foram utilizados neste trabalho, a saber, os livros I, V e VI. 

 Na parte quarta foram apresentadas paráfrase, análises e comentários da teoria sobre o 

Movimento Uniforme de Galileo, conforme apresentada nas páginas 153 à 159 da 

citada tradução para o português do Discorsi.   (pp.153-159) 

 Reservou-se quinta parte para a teoria do Movimento Naturalmente Acelerado de 

Galileo. Em uma seção à parte, a seção 5.1, comentou-se a leitura do discurso em que 

Galileo apresenta e justifica sua definição de “Movimento Naturalmente Acelerado”. 

                                                           

8
 Todas as vezes que for citado esta fonte serão apenas identificados, entre parênteses, a página do texto 

transcrito. 
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O corpus por nós utilizado nesta seção encontra-se nas páginas 159 a 161 de nossa 

fonte.   (pp.159-161) 

 Na seção 5.2, devido à importância para este trabalho do teorema I da teoria do 

Movimento Naturalmente Acelerado de Galileo, apresentou-se para ele paráfrases, 

análises, comentários e conclusões; este teorema I se encontra apresentado nas páginas 

170 e 171 da citada tradução para o português do Discorsi. Nesta seção, dialogou-se 

com Clavelin e Merleau Ponty.   (pp.170-171) 

 Na seção 5.3 concluiu-se a análise, apresentando paráfrases e comentários sobre o 

teorema II e seus dois corolários, conforme apresentados nas páginas 171 à 174 e 

páginas 176 e 177 na tradução para o português o qual foi consultado .   (pp.171-174) 

e (pp.176-177) 

 Na sexta parte deste trabalho apresentaram-se os comentários finais. Em seguida, na 

sétima e última parte, concluiu-se apresentando as referências consultadas e citadas. 
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2.  LEITURA  E  COMENTÁRIOS  DA  INTRODUÇÃO  DA  CIÊNCIA  DO  

MOVIMENTO  DE  GALILEO 

 

 

 Iniciou-se o trabalho, com uma leitura comentada do discurso introdutório da terceira 

jornada. Neste ensaio, atentou-se para as propriedades epistemológicas e a natureza 

cinemática das proposições, procurou-se, também, ilustrar como Galileo se coloca diante de 

seus pares com o firme propósito de inserir sua ciência do movimento, no domínio do 

discurso acadêmico, desta área de conhecimento, de sua época. 

 

2.1 – Considerações iniciais. 

 

 A Terceira Jornada do Discorsi é apresentada com Salviati lendo um livro do 

“acadêmico” cujo título é “DO MOVIMENTO LOCAL”. A leitura do tal livro, inicia com sua 

introdução redigida em latim. Após esta introdução Galileo apresenta sua teoria sobre o 

“Movimento Uniforme”, em seguida, sua teoria sobre o “Movimento Naturalmente 

Acelerado”. 

 Nesta seção, tratar-se-á apenas do texto introdutório da Terceira Jornada. Para 

organizar os comentários, dividiu-se o texto desta introdução em quatro fragmentos. Os 

fragmentos <1>, <2> e <3> compõem seu primeiro parágrafo e o fragmento <4> seu segundo 

e último parágrafo. Também, foram sublinhados aqueles termos e/ou expressões, as quais, 

devido aos seus significados epistemológicos, representam “marcas” que orientarão a análise, 

como segue: 

<1> Será exposta uma nova ciência a respeito de um tema muito antigo. Não existe 

na natureza nada anterior ao MOVIMENTO e, com referência a ele, não poucos e 

pequenos volumes foram escritos pelos filósofos; apesar disso muitas propriedades 

dignas de serem conhecidas não foram até o momento nem observadas, nem 

demonstradas. <2> Observaram-se algumas mais simples, como, por exemplo, que o 

movimento natural dos graves em queda livres se acelera continuamente; porém, não 

foi demonstrada até o momento a proporção segundo a qual se produz sua aceleração. 

Também não foi demonstrado, que eu saiba, que um móvel, que cai a partir do 

repouso, percorre em tempos iguais espaços que mantêm entre si a mesma proporção 

que têm os números ímpares sucessivos a partir da unidade. Foi observado que os 

corpos arremessados, a saber, os projéteis, descrevem uma linha curva de certo tipo; 

também é verdade que ninguém evidenciou que tal curva é uma parábola. <3> Que 

assim é, será demonstrado conjuntamente com não poucas coisas dignas de serem 

conhecidas e, o que se destaca muito mais importante, abrir-se-á assim o acesso a uma 

ciência muito mais vasta e importantíssima, da qual a investigação estabelece os 



12 

 

elementos e na qual outros espíritos mais perspicazes penetrarão em seus lugares mais 

recônditos. 

<4> Dividimos em três partes o que se vai: na primeira parte, consideramos o que se 

refere ao movimento constante e uniforme; na segunda, tratamos do movimento 

naturalmente acelerado; e, na terceira, do movimento violento ou dos projéteis.” 

(p.153) 

 

 Logo no início da introdução da terceira jornada, no fragmento <1>, Galileo 

demonstra consciência da relevância de sua ciência no domínio do discurso acadêmico sobre 

o movimento. Expressa-se com veemência quando utiliza a tensão polar entre os termos 

“novo” e “antigo”, o que sugere a intenção de despertar o interesse do leitor para a natureza 

inovadora de sua proposta. 

 A tensão entre o “novo” e o “antigo” está muito mais bem marcada no original em 

latim: “De subiecto vetustissimo novissimam promovemus scientiam.” Conforme se pode ler, 

Galileo enfatiza a tensão através do recurso, que o latim permite, de colocar contíguas as 

palavras que foram sublinhadas. Também na tradução para o inglês de Stillman Drake e na 

tradução para o francês de Maurice Clavelin, a tensão está explícita, embora de modo não tão 

elegante, conforme se destaca a seguir: “We bring forward a brand new science concerning a 

very old subject” ; “Nous apportons sur le sujet le plus ancien une science absolument 

nouvelle.” Ainda neste fragmento, Galileo desqualifica o conteúdo do discurso até então 

desenvolvido sobre o estudo do movimento por este não ter contemplado, seja por observação 

ou demonstração, “muitas propriedades dignas de serem conhecidas”, as quais Galileo 

anuncia tê-las identificado, conforme considera a tradução inglesa: “ . . . yet I find many 

essentials of it that are worth knowing which have not even been remarked, let alone 

demonstrated.” 

 A expressão “yet I find” corresponde, na tradução de Drake, ao significado do termo 

latino “comperio” no texto original em latim: 

De subiecto vetustissimo novissimam promovemus scientiam. MOTU nil forte 

antiquius in natura, et circa eum volumina nec pauca nec parva a philosophis 

conscripta reperiuntur; symptomatum tamen, quae complura et scitu digna insunt in o, 

adhuc inobservata, necdum indemonstrata, comperio. 

 

 O significado do termo latino “comperio” [Verbete: Comperio, [com+pario] 1. 

Descobrir; ser informado de; vir a saber; saber. (TORRINHA-1942)] não foi considerado na 

tradução brasileira que se está utilizando. Entretanto, esta desconsideração não alterou o 

sentido do enunciado. 

 A tradução inglesa de Drake a considerou, entretanto a expressão “yet I find” pouco 

contribuiu para refletir o efeito exclamativo que o termo latino “comperio”, colocado no final 
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da sentença no texto em latim, promove para exaltar a autoria de Galileo da nova ciência 

anunciada. 

 Alexandre Koyré comenta que na obra “Dialogues Concerning Two New Science by 

Galileo Galilei, translated from the Italian and Latin in to English by Henry Crew and Afonso 

de Savio, New York, 1914”, o sentido da expressão inglesa “I have discovered by 

experiment” utilizada para traduzir o termo latino “comperio”, refletiu na tradução as crenças 

epistemológicas (ideology of his or her scientific culture) de seu tradutor “visivelmente 

atraído pela epistemologia empirista” (KOYRÉ-1982. p.256-258). Candace Séquinot 

interpretou esta falha na tradução como uma excessiva imposição ideológica do tradutor: 

This kind of re-interpretation may also stem from simple error on the part of the 

translator who reads the ideology of his or her scientific culture into a text. In the 

opinion of historian Alexandre Koyré (1966, pp. 251-252), there has been a general 

misconception about the place of Galileo in the history of science based on a 

mistranslation of his work into English. The words «I have discovered by 

experiment», he argues, do not correspond to the meaning of the source text.”
9
  

(SÉGUINOT-1998. p.104) 

 

 No fragmento <2> Galileo coloca como simples as constatações de que “o movimento 

natural dos graves em queda livre se acelera continuamente” e de que “os corpos 

arremessados, a saber, os projéteis, descrevem uma linha curva”. 

 A simplicidade atribuída por Galileo para as proposições decorrentes das observações 

de seus antecessores estabelece um contraste entre a natureza destes conhecimentos com a 

natureza demonstrativa das proposições decorrentes de sua nova ciência. 

 De fato, diante da necessidade de demonstração, o sentido do fragmento <2> sugere 

como nada imediato, estabelecer “a proporção segundo a qual se produz sua aceleração” ou 

afirmar que a trajetória curvilínea dos projéteis “é uma parábola”, ou ainda, afirmar que “um 

móvel, que cai a partir do repouso, percorre em tempos iguais espaços que mantém entre si a 

mesma proporção que têm os números ímpares sucessivos a partir da unidade”. 

 Esta última propriedade representa o primeiro de dois corolários do teorema II dos 

estudos de Galileo sobre o movimento naturalmente acelerado. Neste teorema, Galileo 

estabelece a dupla proporcionalidade do espaço percorrido com o tempo (s  t
2
). Sobre o fato 

de Galileo ter citado, no discurso introdutório de sua ciência sobre movimento, um corolário 

em detrimento de seu teorema J. Merleau Ponty.apresenta o seguinte comentário: 

                                                           

9
 Este tipo de re-interpretação também pode advir de um simples erro da parte do tradutor que traz a ideologia da 

sua cultura científica para o texto. Na opinião do historiador Alexandre Koyré (1966, pp. 251-252), houve um 

desentendimento sobre o lugar de Galileu na história da ciência, baseado em traduções incorretas do seu trabalho 

para o inglês. As palavras «Eu descobri por experimento» ele discute, não correspondem ao sentido do texto 

fonte. (tradução livre) 
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L’énoncé que donne Galilée de la loi de la chute dês corps est inhabituel pour nous; 

mais elle était certainement, sous cette forme arithmétique, plus aisément accessible à 

ses contemporains; tous savaient d´autre part qu’en ajoutant au carré de l´entier n le 

nombre impar 2n+1, on obtient le carré de l´entier suivant n+1 d´où il resulte 

presqu’immédiatement que l’énoncé de Galilée est équivalent à l’énoncé habituel (qui 

met en rapport les espaces et les carrés des temps.
10

 (J. MERLEAU PONTY-1974. 

p.25) 

 

 Tanto a proposição deste corolário como a de seu teorema, notabilizam-se por 

estabelecerem relações numéricas demonstráveis entre o tempo e o espaço para “um móvel, 

que cai a partir do repouso”. Assim, logo no primeiro parágrafo de sua introdução, Galileo 

credita à sua nova ciência do movimento, estabelecer relações matemáticas entre as grandezas 

envolvidas em um fenômeno natural. 

 Estabelecer logo no parágrafo introdutório que demonstrará uma propriedade de 

natureza matemática, notabiliza ainda mais sua ciência do movimento, diante dos 

conhecimentos até então, revelados, pela simples observação. Alexandre Koyré identifica a 

inclusão desta propriedade matemática, na introdução de sua ciência do movimento como 

uma declaração do platonismo de Galileo: 

“Também compreendemos o orgulho de Galileu, o platônico, que, em seus Discursos 

e Demonstrações, anuncia que “vai promover uma ciência completamente nova 

sobre um problema muito antigo”, e que provará algo que ninguém provou até então, 

a saber, que o movimento de queda dos corpos é sujeito à lei dos números. O 

movimento governado pelos números: o argumento aristotélico se achava, finalmente, 

refutado.” (KOYRÉ-1982. p.169) 

 

 O fragmento <2>, além da intenção de despertar o interesse de seu leitor para o poder 

científico de sua nova ciência, comporta considerações epistemológicas, uma vez que Galileo 

distingue a natureza dos conhecimentos, até então desenvolvidos, com os da sua nova ciência 

– aqueles simplesmente observados; estes, demonstrados com os recursos da matemática.  

 Estas considerações de natureza epistemológicas exigem rigor de nossa análise para 

interpretar os significados dos termos por nós sublinhados no fragmento <2>. Comfrontou-se 

a tradução portuguesa deste fragmento com o original em latim de Galileo:  

“Leviora quaedam adnotantur, ut, gratia exempli, naturalem motum gravium 

descendentium continue accelerari; verum, iuxta quam proportionem eius fiat 

acceleratio, proditum hucusque non est: nullus enim, quod sciam, demonstravit, spatia 

a mobili descendente ex quiete peracta in temporibus aequalibus, eam inter se retinere 

rationem, quam habent numeri impares ab unitate consequentes.Observatum est, 

missilia, seu proiecta, lineam qualitercunque curvam designare; veruntamen, eam esse 

parabolam, Nemo prodidit.” (sublinhados nossos) 

 

                                                           

10
 O enunciado que Galileu dá à lei da queda dos corpos é inusitado para nós; mas ele era, certamente, sob aquela 

forma aritmética, mais facilmente acessível aos seus contemporâneos; por outro lado, todos sabiam que, 

somando-se ao quadrado do inteiro n o número ímpar 2n + 1, obtém-se o quadrado do inteiro n+1 donde resulta, 

quase imediatamente, que o enunciado de Galileu é equivalente ao enunciado corrente (que relaciona os espaços 

e os quadrados dos tempos). (tradução livre) 
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 A tradução do termo latino “adnotantur” [Verbete: Annoto ou Adnoto, avi, atum. 1. 

Anotar, tomar nota de. 2. Notar; observar. (TORRINHA-1942)] para o termo português 

“observaram-se”, logo no início deste enunciado, corresponde com o sentido dado por 

Galileo, embora se considere mais adequado o sentido dado pela expressão sublinhada na 

tradução inglesa: “Certain commonplaces have been noted.” 

 Da mesma forma, a tradução do termo latino “demonstravit” para o termo português 

“demonstrado” mantém o sentido do fragmento <2>. Igualmente, sem dificuldades, verificou-

se que também no fragmento <1> a tradução da expressão latina “adhuc inobservata, necdum 

indemonstrata” para a expressão portuguesa “nem observadas, nem demonstradas” assim 

como no fragmento <3> o termo latino “demonstrabuntur” traduzido pelo termo português 

“demonstrado”, correspondem aos enunciados de Galileo.  

 Entretanto identificou-se que as traduções dos termos latinos  “proditum” e “prodidit” 

[Verbete: “Prodo, Didi, ditum. 1. Pôr diante; dar a conhecer; mostrar; revelar;descobrir. 3. 

Dar a luz; fazer sair; dar a lume; produzir.” (TORRINHA-1942)], respectivamente, pelos 

termos portugueses “demonstrada” e “evidenciou”, alteram o sentido dos enunciados de 

Galileo, principalmente considerando seus significados epistemológicos. 

 Compartilhou-se com os sentidos destes termos como traduzidos para o inglês por 

Stillman Drake: “set forth” (ao invés de “demonstrada”) para o termo “proditum” e “brought 

out” (ao invés de “evidenciou”) para o termo “prodidit”; pelos seguintes motivos:  

(1)  No enunciado “. . . o movimento natural dos graves em queda livres se acelera 

continuamente; porém, não foi demonstrada até o momento a proporção segundo a qual se 

produz sua aceleração . . . ”, a tradução do termo latino “proditum” para o termo português 

“demonstrada” impõe ao enunciado afirmar que “a proporção segundo a qual se produz sua 

aceleração” (a aceleração “natural dos graves em queda livres”) é uma proposição 

demonstrável. Entretanto sabe-se que esta propriedade na ciência do movimento de Galileo 

representa sua definição de “Movimento Naturalmente Acelerado”. 

 Galileo era consciente da natureza epistemológica da sua definição de Movimento 

Naturalmente Acelerado. Na introdução de sua teoria sobre o Movimento Naturalmente 

Acelerado, Galileo enuncia que é “lícito imaginar arbitrariamente alguma forma de 

movimento e investigar a seguir as propriedades que dela derivam”, no entanto, orienta sua 

investigação no sentido de fazer com que sua “definição do movimento acelerado corresponda 

à essência do movimento naturalmente acelerado” (p.159). 

 Esta propriedade de sua definição para o Movimento Naturalmente Acelerado torna 

claro que esta definição terá que ser postulada, o que a impede de ser demonstrada. Por este 
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motivo entende-se que o sentido da expressão inglesa “set forth” adequa-se melhor ao sentido 

do termo latino “proditum” para preservar o sentido do enunciado de Galileo como foi 

entendido. 

 (2) Igualmente considerou-se que atribuir para o sentido do termo latino “prodidit” o 

mesmo sentido do termo português “evidenciou” ou o sentido do termo francês “mis em 

évidence”
11

 perturba o sentido do enunciado original em latim: “Observatum est, missilia, seu 

proiecta, lineam qualitercunque curvam designare; veruntamen, eam esse parabolam, Nemo 

prodidit.” 

 O termo latino que comporta o sentido do termo português “evidência” é o termo 

“evidens” [Verbete: Evidens, ntis [e + vídeo], adj. Evidente; manifesto; visível; claro; patente. 

(TORRINHA-1942)]. Ou seja, o termo latino “evidens” é um adjetivo derivado do verbo 

“video” [Verbete: Vídeo, vidi, visum. (....) 1. Ver; olhar; servir-se dos olhos. 4. Compreender 

(=percipio); perceber (por qualquer órgão do sentido); ouvir. 5. Examinar; perscrutar; 

observar, meditar (=considero, reputo) (TORRINHA-1942)]. 

 A diferença gramatical entre os termos latinos “evidens” (adjetivo) e “prodo”(verbo), 

por si só, representa um indicativo de que a tradução do termo latino “prodidit” como sendo 

“evidenciou” , neste enunciado, merece uma revisão. O enunciado de Galileo em questão não 

comportaria o adjetivo português “evidência” ou o latino “evidens” no lugar do verbo latino 

“prodidit”. 

 Por sua vez, o verbo “evidenciar” é desprovido de significado epistemológico à época 

de Galileo. Admite-se que a tradicional concepção aristotélica de ciência, como entendida por 

Heinrich Sholz no artigo “A Axiomática dos Antigos”
12

, era compartilhada entre os 

contemporâneos de Galileo. Para esta tradição, o termo “evidencia”, essencialmente um 

atributo do objeto, representa o critério para validar as “proposições indemonstráveis” ou os 

princípios de um “sistema axiomático”. Assim a “evidência” não comportaria um 

intermediário para promovê-la. 

 Então, para melhor resguardar o significado do termo latino “prodidit” no enunciado 

de Galileo, mais uma vez, preferimos o significado da expressão inglesa “brought out”, 

conforme a tradução de Drake, ao invés do significado do termo “evidenciou”, como utilizado 

na tradução portuguesa, ou o de “mis em évidence” na tradução francesa. 

                                                           

11
 Encontrou-se este mesmo deslize de sentido na tradução francesa de Maurice Clavelin do Discorsi de 

GALILEO. 
12

 Devido sua importância para este trabalho apresentou-se na seção 2.2 deste capítulo uma resenha do artigo “A 

axiomática dos Antigos” de Heinrich Scholz (SCHOLZ-1980). Nesta resenha o significado epistemológico do 

termo “evidência” para o meio acadêmico da época de GALILEO. 
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 Ainda no fragmento <2>, no enunciado “Foi observado que os corpos arremessados, a 

saber, os projéteis, descrevem uma linha curva de certo tipo” a expressão “de certo tipo” 

compromete seu sentido epistemológico. 

 A princípio pode-se admitir que através da observação é possível constatar que a 

trajetória dos projéteis é uma linha curva. Por outro lado, dizer que esta linha curva é “de 

certo tipo” é o mesmo que dizer que a trajetória dos projéteis identifica-se com alguma das 

curvas com propriedades geométricas estabelecidas. Dificilmente um espírito crítico aceita 

esta proposição como uma constatação decorrente, apenas da observação como recurso 

investigatório. 

 Mais uma vez, preferio-se o sentido da expressão inglesa da tradução de Drake “trace 

out a line somehow curved” ao sentido da expressão em português “descrevem uma linha 

curva de certo tipo” para corresponder com o sentido da expressão latina “lineam 

qualitercunque curvam designare” como enunciado por Galileo. O sentido da expressão 

inglesa “somehow”, ao contrário do sentido da expressão portuguesa “de certo tipo”, 

descompromete a constatação de que a trajetória dos projéteis é uma linha curva que 

comporte propriedades geométricas de curvas já estabelecidas. 

 No início dos comentários sobre o fragmento <2> foi interpretado que para destacar 

em importância da natureza demonstrativa de sua ciência do movimento, Galileo coloca como 

“simples” as constatações, estabelecidas por observações, de que “o movimento natural dos 

graves em queda livre se acelera continuamente” e de que “os corpos arremessados, a saber, 

os projéteis, descrevem uma linha curva”. 

 Por outro lado, ainda nesta terceira jornada, mais adiante, no estudo sobre o 

movimento naturalmente acelerado, Galileo discute a questão da contínua aceleração dos 

graves abandonados em queda livre como algo nada imediato. Muito pelo contrário, na voz do 

personagem Sagredo, Galileo mais adiante comenta que a afirmação de que os graves em 

queda livre que partem do repouso e ganham gradativamente sua velocidade é uma 

proposição que “ . . . a imaginação dificilmente se acomoda, ao passo que os sentidos nos 

mostram que um grave em queda cai imediatamente com grande velocidade.” Ao que Salviati 

acrescenta: “Esta é uma das dificuldades que desde o início me fizeram pensar muito, . . . ” 

(p.162). 

 Esta passagem deixa claro, que Galileo reconhece a dificuldade de raciocinar, 

imaginando que a velocidade de um grave em queda livre aumenta gradativamente, uma vez 

que a simples observação constata o contrário, que “cai imediatamente com grande 

velocidade”. Entretanto, na introdução de sua ciência sobre o movimento Galileo enuncia que 
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é simples e observável a proposição de “que o movimento natural dos graves em queda livres 

se acelera continuamente”. 

 Quanto à proposição de que “os corpos arremessados, a saber, os projéteis, descrevem 

uma linha curva”, colocada por Galileo nesta introdução, como algo simples e observável não 

foi diferente. A descoberta desta propriedade teve uma longa e conturbada história conforme 

defendido por alguns estudiosos de Galileo, para os quais nem a aceleração contínua dos 

graves em queda livre e nem a trajetória curvilínea dos projéteis foram constatações simples e 

facilmente observadas, como colocado por Galileo na citada introdução. 

 Vasconcelos em seu estudo sobre a teoria dos projéteis de Galileo apresenta uma 

resenha do histórico sobre os estudos da trajetória dos projéteis que antecede os de Galileo. 

 Para Vasconcelos a primeira teoria completa sobre os projéteis, intitulada “Nova 

Scientia”, foi apresentada por Nicolo Tartaglia em 1537. Para Tartaglia a trajetória dos 

projéteis iniciava com uma linha reta. A partir de um determinado momento a forma da 

trajetória passava a ser um arco de círculo para em seguida voltar a ser retilínea quando 

encontra com a direção vertical. Trajetória semelhante à de Tartaglia, um segmento reto 

seguido de um arco de círculo e terminando com uma reta vertical, foi também proposto por 

Leonardo da Vinci. A diferença entre as teorias destes dois pensadores reside nas causas dos 

movimentos destes trechos: se violento e/ou natural. Em uma obra intitulada “Quesiti et 

inventioni diverse” de 1546, Tartaglia reformula sua opinião sobre o primeiro trecho da 

trajetória, inicialmente considerado reto agora considera-o também curvilíneo. Os estudos 

seguintes que tratam da trajetória dos projéteis são creditados à Giovani Battista Benedetti e 

encontram-se na obra ”Diversarum speculationum mathematicarum” de 1585, na qual a 

trajetória dos projéteis é também considerada composta por trechos retos e curvilíneos. 

 Para a formulação de sua teoria dos projéteis, Galileo ignora todos estes estudos, como 

conclui Vasconcelos em sua pesquisa sobre os antecessores de Galileo sobre a teoria dos 

projéteis: 

Segundo Koyré, Benedetti é o físico italiano do século XVI que mais influência 

exerce sobre o jovem Galileo. Mas esta influência de Benedetti e mesmo a de 

Tartaglia se tornam quase invisíveis quando passamos a considerar a obra madura que 

Galileo nos apresenta nos Discorsi. Galileo abandona qualquer discussão sobre o 

caráter natural ou forçado do movimento dos projéteis, entende-os em qualquer trecho 

como uma composição matemática de dois movimentos que resulta numa trajetória 

sempre curvilínea. (VASCONCELOS-1992. p.58) 

 

 Sobre a proposição de que a trajetória dos projéteis é um arco de parábola foram 

encontrados estudos que apontam uma disputa de autoria entre Galileo e Bonaventura 

Cavalieri. No final do século XIX, Raffaello Caverni defendeu a tese de que a proposição que 
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afirma ser a trajetória dos projéteis um arco de parábola é de autoria de Bonaventura Cavalieri 

e teria sido “roubada” por Galileo. Em 1899, o pesquisador alemão Emil Wohlwill interfere a 

favor de Galileo criticando a pesquisa de Caverni e, em 1920, o pesquisador Favaro publica 

um artigo contestando a tese de Caverni. (VASCONCELOS-2008) 

 Como foi visto, além de conturbada, não é nada simples a questão da trajetória 

curvilínea dos projéteis como colocado por Galileo na introdução de sua ciência do 

movimento. Estas são marcas que deve ser considerada na interpretação das intenções 

enunciativas de Galileo NO discurso introdutório de sua ciência do movimento. 

 Após exaltar a supremacia de sua nova ciência no fragmento <3> Galileo sela seu 

compromisso com o leitor. Compromete-se em demonstrar (ou “deixar demonstrado” como 

seria a tradução literal do termo latino “demonstrabuntur”) as propriedades anteriormente 

anunciadas “conjuntamente com não poucas coisas dignas de serem conhecidas” (os teoremas 

ou problemas propostos e demonstrados no corpo de sua ciência do movimento). A natureza 

demonstrativa da ciência do movimento de Galileo é o que torna simples as proposições 

acima citadas e colocadas como “simples” e “observáveis”. 

 Mas o compromisso maior e mais representativo da novidade de sua ciência do 

movimento é o estabelecimento dos seus “elementos”. São estes “elementos” que irão 

instrumentalizar “outros espíritos mais perspicazes” para investigar os “lugares mais 

recônditos”, ou seja, outros teoremas ou problemas. Considera-se, aqui, o termo “elementos” 

como sendo os primeiros princípios de uma ciência, ou seja, as “definições”, os “axiomas” e 

os “postulados” de um sistema axiomático, neste caso um sistema axiomático matemático. 

Para a ciência do movimento de Galileo considera-se o termo “elementos” com o mesmo 

significado atribuído por Heath para os Elementos de Euclides, por sua vez derivados do 

entendimento de Aristóteles, conforme comenta em sua tradução para o inglês da obra 

euclidiana: 

Such an element is like a lemma. But the term element is otherwise used of that into 

which, being more simple, the composite is divided; and in this sense we can no 

longer say that everything is an element of everything, but only that things which are 

more of the nature of principles are elements of those with stand to them in the 

relation of results, as postulates are elements of theorems.
13

 (EUCLIDES-1956. 

p.114) 

 

 Mais adiante Heath acrescenta: 

                                                           

13
 Tal elemento é como um lemma. Mas o termo elemento é usado de outra forma daquela na qual, sendo mais 

simples, o composto é dividido; e, neste sentido, não podemos mais dizer que tudo é um elemento de tudo, mas 

apenas que coisas que são mais da natureza dos princípios são elementos daqueles que estão para eles na relação 

dos resultados, como postulados são elementos de teoremas. 
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Aristoteles too speaks of elements of geometry in the same sense. Thus: “in geometry 

it is well to be thoroughly versed in the elements”; “in general the first of the elements 

are, given the definitions, e.g. of a straight line and of a circle, most easy to prove, 

although of course there are not many data can be used to establish each of them 

because there are not many middle terms”; “among geometrical propositions we call 

those ‘elements’ the proofs of which are contained in the proofs of all or most of such 

propositions”; “(as in the case of bodies), so in like manner we speak of the elements 

of geometrical propositions and, generally, of demonstrations; for the demonstrations 

which come first and are contained in a variety of other demonstrations are called 

elements of those demonstrations…the term elements is applied by analogy to that 

which, being one and small, is useful for many purposes.”
14

 (EUCLIDES-1956. 

p.116) 

 

 No segundo e último parágrafo, o fragmento <4>, Galileo conclui sua introdução, 

apresentando ao leitor a distribuição e os correspondentes conteúdos das partes da sua ciência 

sobre o movimento local. 

 

2.2 – O significado epistemológico do termo “evidencia” na concepção aristotélica de 

ciência. 

 

 No artigo “A axiomática dos antigos” de Scholz foi encontrada uma organizada 

interpretação de enunciados de Aristóteles ou, como o próprio autor diz, “uma transposição 

dos textos aristotélicos em uma seqüência de enunciados que sejam acessíveis à apreciação 

crítica” (SCHOLZ-1980. p.05), de modo a estabelecer um entendimento sobre a concepção 

aristotélica de ciência. Por sua vez, o termo “evidência” assume um importante significado 

epistemológico para a concepção aristotélica de ciência. 

 Para este trabalho, o nosso entendimento sobre o significado do termo “axiomática” é 

relevante, uma vez que dele derivam também os termos “elementos” e “demonstrar”. Estes 

termos mais os termos “observar” e “evidência”, lembra-se, foram os termos com significado 

epistemológico, destacado na leitura do discurso introdutório da terceira jornada. 

 Scholz baseou sua investigação nos escritos de Aristóteles conhecidos como 

“Analytica posteriora”. Em seu artigo, Scholz associa a “axiomática dos antigos” com o 

entendimento aristotélico sobre a natureza do conhecimento científico uma vez que, conforme 

                                                           

14
 Aristóteles também fala de elementos de geometria no mesmo sentido. Por exemplo: “em geometria é 

aconselhável ser acuradamente versado nos elementos”; “em geral os primeiros dos elementos são, dadas as 

definições, e.g. de uma linha reta e de um círculo, mais fáceis de provar, apesar, naturalmente, de não haver 

muita informação que possa ser usada para comprovar cada um deles por não haver muitos termos 

intermediários”; “entre proposições geométricas chamamos aqueles ‘elementos’ de provas contidas nas provas 

de todos ou da maioria das tais proposições”; “(como no caso dos corpos), então, de maneira similar, falamos de 

elementos de proposições geométricas e, geralmente, de demonstrações; pois as demonstrações que vêm 

primeiro e estão contidas numa variedade de outras demonstrações são chamadas elementos daquelas 

demonstrações... o termo elementos é aplicado, por analogia, àquele o qual, sendo único e diminuto, é útil para 

muitos propósitos.” 
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suas próprias palavras, “não apenas para nós, mas já também para Proclus – o último 

intérprete competente da antiguidade, do século quinto depois de Cristo – após Aristóteles 

nada de essencialmente novo surgiu”. 

 Para Scholz, o significado do termo “axiomática” é complexo. Na obra de Aristóteles, 

o termo “axiomática” confunde-se entre significar, por um lado, uma “teoria das propriedades 

de um sistema de axiomas” e por outro, “num sentido mais amplo, a teoria das partes 

constitutivas de uma ciência rigorosa, isto é, uma ciência orientada pelo paradigma da 

matemática” (SCHOLZ-1980. p.05). 

 Entendida a concepção de ciência de Aristóteles como sendo a “axiomática dos 

antigos” Scholz segue seu artigo apresentando “a parte central da axiomática aristotélica” – o 

“seu conteúdo mais importante”. Segundo Scholz: 

A. Uma ciência, no sentido aristotélico da palavra, é uma seqüência de proposições sobre 

os elementos de um mesmo domínio, que tem as seguintes propriedades: 

1. As proposições dessa seqüência dividem-se em princípios e teoremas. 

2. Os conceitos que se encontram nessa seqüência de proposições dividem-se em 

conceitos fundamentais e conceitos derivados. 

B. Dos princípios é exigido o seguinte: 

1. Eles precisam ser imediatamente evidentes e por isso indemonstráveis. 

(o “postulado de evidência e a “exigência de in-demonstrabilidade”)
 15

 
2. Eles precisam ser suficientes, no sentido em que, além deles, para a demonstração 

dos teoremas, são necessárias ainda apenas as regras da lógica. 

(“exigência de suficiência” e, como “corolário”, a necessidade da lógica) 

C. Dos conceitos fundamentais é exigido o seguinte: 

1. Eles precisam ser imediatamente compreensíveis e por isso indefiníveis. 

(“postulado de inteligibilidade” e a “exigência de indefinibilidade”) 
2. Eles precisam ser suficientes, no sentido em que para a construção dos conceitos 

derivados, além deles são necessárias ainda apenas certas operações de ligação. 

(a “exigência de suficiência” e, como corolário, a necessidade de “operações 

de ligação”) 

D. Para não alterar essa bela simetria e protelar o mais possível a discussão da parte mais 

obscura da axiomática aristotélica, formulemos apenas agora a terceira exigência 

relativa aos princípios: eles precisam ser afirmações de necessidade.” 

(SCHOLZ-1980. p.07)      (exigência de necessidade) 

 

 Segundo Scholz, Aristóteles contestou aqueles “teóricos da ciência para os quais o 

conceito de proposição científica coincide com o de proposição demonstrável” (SCHOLZ-

1980. p.09), uma vez que incluía entre as proposições científicas também as proposições 

pertencentes à “classe das verdades fundamentais” ou os “princípios de uma ciência” segundo 

Aristóteles, conforme a seguinte transcrição de Scholz de um fragmento do terceiro capítulo 

da “Analítica posteriora”: 

Uma verdade fundamental é um enunciado que deve sua evidência a si mesmo e não a 

algum outro enunciado; pois os princípios de uma ciência não podem mais precisar de 

                                                           

15
 Os enunciados em negrito correspondem às exigências e/ou postulados, como interpretados por Scholz e 

comentados, em seu artigo, em notas de rodapé. 



22 

 

uma fundamentação, mas precisam ser imediatamente evidentes. (SCHOLZ-1980. 

p.10) 

 

 Assim, para Aristóteles uma ciência, necessariamente comporta “proposições 

demonstráveis” e “verdades fundamentais” (estas evidentes, indemonstráveis, suficientes, 

logicamente articuladas e necessárias) e também os “conceitos” (inteligíveis, suficientes e 

passíveis de compor outros conceitos, os chamados conceitos compostos). 

 Uma “verdade fundamental” ou “princípio” ou “proposição indemonstrável” “deve 

sua evidência a si mesmo” sendo sua validade sustentada por esta evidência. Por outro lado, a 

validade de uma “proposição demonstrável” sustenta-se na consistência de sua demonstração, 

pertencendo assim “à categoria lógica do ser verdadeiro” (SCHOLZ-1980. p.10). 

 Uma “proposição indemonstrável”, evidente por si mesma, é aquela cuja verdade 

baseia-se no conhecimento da significação dos termos que a compõe. Para Scholz: 

Essas proposições indemonstráveis estão no início de toda ciência. Elas se destacam 

pelo fato de que é suficiente conhecer a significação dos termos que nela figuram, 

para poder dizer que as afirmações sobre esses termos, feitas naquelas proposições, 

são verdadeiras. Ou ainda, mais resumidamente: destacam-se pelo fato de serem 

evidentes ex terminis. (SCHOLZ-1980. p.11) 

 

 Scholz teve dificuldades para investigar, na obra de Aristóteles, a exatidão do que 

chamou “evidência ex terminis”. Sem dúvida esta expressão como traduzida por Scholtz é 

vaga ou, melhor dizendo, genérica demais. Considerar uma proposição “evidente” desde que 

seus termos compõem um sentido em seu enunciado, não estabelece nenhum critério para 

validar esta proposição como verdadeira. 

 Diante do significado vago (ou geral demais, de modo que não se firma como critérios 

de validação de proposições) da expressão “evidência ex terminis” Scholz traz a seguinte 

questão: “Quem decide se uma afirmação, que para Aristóteles pode ser mais evidente que 

outra, é suficientemente evidente para poder ser incluída entre as verdades fundamentais?” 

(verdades fundamentais, princípios ou axiomas de um conhecimento científico) 

 Segundo Scholz “Aristóteles respondeu a essa questão remetendo à intuição noética”, 

estabelecendo para a “evidência” a propriedade gradual, ou seja, uma “evidência” pode ser 

mais evidente do que outra. Entretanto, diante da dificuldade inerente a este critério, apesar de 

todo esforço, Aristóteles “sentiu claramente a insuficiência dessa resposta”. (SCHOLZ-1980. 

p.13) 

 Apesar de todas estas dificuldades, entende-se que para Aristóteles a “evidência” 

manifestada, de tal modo que sustente a validação de uma “proposição indemonstrável”, é 

uma manifestação imediata do objeto e como tal uma propriedade objetiva. 

 Abbagnano também destaca a natureza objetiva da evidência para os antigos. Para o 
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verbete “evidência”, em seu “Dicionário de filosofia”, inicia assim sua redação: 

Apresentação ou manifestação de um objeto qualquer como tal. Era assim que os 

antigos entendiam a E. ( . . . ) Desse ponto de vista a E. não é um fato subjetivo, mas 

objetivo, não está ligada à clareza e distinção das idéias, mas ao apresentar-se e 

manifestar-se do objeto (qualquer que seja). 

 

 Ainda, no mesmo verbete, Abbagnano diz que foi Descartes quem introduziu um 

conceito subjetivo de evidência, assim apresentado em seu dicionário: 

A E. seria, assim, o caráter da intuição e constituiria a certeza própria desta última, 

assim como a necessidade racional constitui a certeza da dedução. (ABBAGNANO-

2003. p.392) 

 

 Assim entende-se que, segundo a axiomática aristotélica, o significado epistemológico 

do termo “evidência”, ou seja, a “apresentação ou manifestação de um objeto qualquer como 

tal”, representa o critério de validação de uma “proposição indemonstrável” (ou “princípio” 

ou “axioma”) de um conhecimento científico sobre esse objeto. 

 Pode-se estender este entendimento como significativo ,também, à época de Galileo. É 

corrente nos meios que investigam a História da Física considerar “viva” a presença do 

aristotelismo na ciência do século XVII, como reconhece Vasconcelos: 

“Aristóteles de Estagira, o pensador grego do século IV a.C. cujo sistema filosófico 

foi, durante a Idade Média e a Renascença, o mais influente e o mais admirado entre 

os intelectuais europeus . . . .” (VASCONCELOS-1992. p.55) 

 

 Estudar o movimento considerando somente sua natureza cinemática, isto é, 

desconsiderando todas as causas físicas, significa, no caso da ciência sobre o movimento de 

Galileo, estudar suas propriedades matemáticas. 

 Sob o ponto de vista filosófico, isto equivale a confrontar a influência platônica na 

ciência do movimento de Galileo com o aristotelismo vigente em sua época. Segundo 

Alexandre Koyré, é provável que Galileo conhecia o cerne da polêmica entre Platão e 

Aristóteles  desde seus tempos como estudante em Pisa: 

Mesmo muito jovem, como estudante na Universidade de Pisa, as conferências de seu 

mestre, Francesco Buonamici, lhe podiam haver ensinado que a “questão”do papel e 

da natureza das matemáticas constitui o principal motivo de oposição entre 

Aristóteles e Platão. (KOYRÉ-1982. p.166) 

 

 O tradicional debate entre aristotélicos e platônicos é relevante quando se considera a 

natureza cinemática da ciência sobre o movimento de Galileo, o que justifica o destaque que 

foi dado à concepção aristotélica de ciência. 

 A importância que se dá ao sentido aristotélico do termo “evidência” decorre da 

ocorrência, nos trechos dos Discorsi que se trabalha, do termo “evidência” na tradução 

portuguesa, “évidence” na tradução francesa e também, uma única vez, o termo “evidence” na 

tradução inglesa. 
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 No domínio dos “recortes” estabelecidos (o corpus da terceira jornada que se está 

trabalhando), na fonte original, verifica-se que Galileo não utilizou o termo latino “evidens” 

ou o termo italiano “evidenza”, o que corrobora com a expectativa. 

 Entende-se que à época de Galileo o termo “evidência”, conforme seu significado na 

epistemologia aristotélica, é inadequado para o discurso de sua ciência do movimento. na 

leitura do texto introdutório da terceira jornada, criticou-se, se considerar inadequada, a 

utilização deste termo tanto na tradução para o português como para o francês. Mais adiante, 

verificou-se a recorrência da inadequada utilização do termo “evidência” em algumas 

traduções, principalmente nas traduções de alguns textos nos quais Galileo descreve as 

demonstrações de teoremas da sua ciência do movimento. 

 

2.3 – Comentários gerais. 

 

 No texto introdutório da terceira jornada, em um discurso marcado pela concisão e 

determinação de seus enunciados, Galileo coloca o leitor diante de uma “visão ampla” de sua 

ciência sobre o movimento. 

 Galileo assume com seus leitores, o compromisso de estabelecer os “elementos” de 

uma ciência capaz de demonstrar algumas propriedades até então não demonstradas, 

propriedades de natureza matemática, e outras tantas mais quanto se possa imaginar. 

 Galileo contextualiza sua ciência sobre o movimento no domínio do discurso 

acadêmico italiano do, século XVII, destacando sua natureza inovadora. Esta inovação, 

segundo Alexandre Koyré, trata da decisão de considerar a linguagem matemática adequada 

para estudar o mundo físico. Uma vez que a cinemática é o estudo das propriedades do 

movimento sem considerar suas causas físicas, propriedades estas matemáticas, a 

interpretação de Koyré pode ser entendida como creditar a Galileo a “criação” da cinemática. 

 Além de situar sua ciência no domínio do discurso sobre o movimento de sua época, o 

discurso introdutório da terceira jornada é marcado por sua intenção persuasiva uma vez que 

Galileo reclama do seu meio acadêmico o reconhecimento da supremacia de sua nova ciência. 

 O “fazer persuasivo” é contemplado como um importante elemento na teoria da 

análise discursiva. J. L. Fiorin é claro quando contempla esta propriedade em seu livro 

“Elementos de Análise do Discurso”: 

Como se produz um enunciado para comunicá-lo a alguém, o enunciador realiza um 

fazer persuasivo, isto é, procura fazer com que o enunciatário aceite o que diz, 

enquanto o enunciatário realiza um fazer interpretativo. Para exercer a persuasão, o 

enunciador utiliza-se de um conjunto de procedimentos argumentativos, que são parte 

constitutiva das relações entre o enunciador e o enunciatário. (FIORIN-2005. p.57) 
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 A intenção persuasiva ganha um sentido específico, característico dos discursos 

científicos, como afirma Dominique Maingueneau: 

“É compreensível que o discurso científico tenha sido o primeiro tipo de discurso a 

ser objeto de um verdadeiro questionamento a propósito das “comunidades” por ele 

supostas. ( . . . ) Destaquemos a influência exercida pelas idéias de T. S. Kuhn, o qual 

associa as teorias científicas aos grupos de pesquisadores que as reivindicam (Cf. a 

noção de “paradigma”) ou ainda a obra de O. Hagstrom, The Scientific Community, 

onde é desenvolvida a idéia de que a permuta estrutura os agrupamentos de cientistas: 

o discurso produzido por um pesquisador não resultaria apenas de um desejo de saber, 

mas viria em troca da notoriedade existente no interior do meio cientifico visado.” 

(MAINGUENEAU-1997. p.57) 

 

 A concisão e determinação persuasiva de Galileo também impressionou J. Merleau 

Ponty, conforme manifestado no início de suas “Lectures, Analyses et Commentaires” da 

terceira jornada, sobre o movimento uniforme: 

Dans sa brièveté et son arrogance, cette introduction à la théorie du mouvement révèle 

très clairement ce qu’on peut appeler l’intention ou la visée physico-mathématique de 

Galilée 
16

 (J. MERLEAU PONTY-1974. p.24) 

 

 Como foi visto, este texto introdutório da terceira jornada representa, sem dúvida, um 

admirável clássico da literatura científica. Tanto por apresentar uma inédita abordagem sobre 

a ciência do movimento, a abordagem matemática, como por ser conciso e determinado, 

marcado pela consciência de seu autor da importância de sua contribuição para a ciência no 

domínio do movimento natural dos graves. 

                                                           

16
 Dentro da sua brevidade e arrogância, esta introdução à teoria do movimento revela bem claramente o que 

pode-se chamar de intenção ou visão física-matemática de Galileu. (tradução livre)  
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3.  OS ELEMENTOS  DE  EUCLIDES : O  SUPORTE  MATEMÁTICO  DA  

CIÊNCIA  DO  MOVIMENTO  DE  GALILEO 

 

 

 Antes de estudar Galileo, deve-se abordar os Elementos de Euclides, o suporte 

matemático de sua ciência do movimento. Por sua vez, não será estudada a obra completa de 

Euclides. Dos treze livros dos Elementos, neste capítulo, serão tratados apenas dos livros I, V 

e VI – os livros de interesse no estudo da ciência do movimento de Galileo. 

 O livro I é aquele, no qual, Euclides define as entidades geométricas, apresenta os 

postulados que caracterizam a natureza plana de sua geometria e as “noções comuns” ou 

“axiomas” que nos autorizam estabelecer juízos quando se comparam magnitudes. Os livros 

V e VI tratam da “teoria das proporções”, um ferramental matemático imprescindível na 

ciência do movimento de Galileo. 

 Os Elementos de Euclides (300 a.C.) constituem a mais importante e tradicional 

compilação dos conhecimentos geométricos desenvolvidos até então. Segundo Vasconcelos, 

os Elementos de Euclides são “os mais valorizados desde a Antiguidade Clássica até muito 

tempo depois dos dias de Galileo ...[e]...inspiraram, durante séculos, o ideal de ciência 

demonstrativa”. (VASCONCELOS-1992. p.1) 

 O conhecimento geométrico desenvolvido nos Elementos segue a mesma estrutura 

axiomática aristotélica, como analisada por Scholz e considerada no capítulo anterior. As 

“proposições indemonstráveis” da axiomática aristotélica estão representadas nos Elementos 

de Euclides através das “definições”, dos “postulados” e das “noções comuns” ou “axiomas”. 

Sustentados por estes “primeiros princípios” (a base da axiomática) Euclides demonstra seus 

teoremas e soluciona problemas de geometria, as “proposições demonstradas”. 

 No livro I Euclides apresenta 23 definições de entidades geométricas: (1)Ponto, 

(2)Linha, (3)Extremidades de uma Linha, (4)Linha Reta, (5)Superfície, (6)Extremidades de 

uma superfície, (7)Superfície Plana, (8)Ângulo Plano, (9)Ângulo Retilíneo, (10)Ângulo Reto, 

(11)Ângulo Obtuso, (12)Ângulo Agudo, (13)Contorno, (14)Figura, (15)Círculo, (16)Centro, 

(17)Diâmetro, (18)Semicírculo, (19)Figura Retilínea, (20)Triângulo (relações com os lados), 

(21)Triângulos (relações com os ângulos), (22)Quadrilátero e (23)Linhas Retas Paralelas. 

(EUCLIDES-1956) 

 Ainda no livro I encontram-se os cinco postulados que caracterizam a natureza plana 
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de sua geometria. Seguindo a tradução de Vasconcelos, estes postulados foram assim 

enunciados: 

E-Post1 – (É possível) traçar uma (única) linha reta de um ponto qualquer a outro 

ponto qualquer. 

E-Post2 – (É possível) prolongar uma linha reta finita continuamente numa linha reta. 

E-Post3 – (É possível) descrever um círculo com qualquer centro e qualquer distância 

(raio). 

E-Post4 – Que todos os ângulos retos são iguais entre si. 

E-Post5 – Que se uma linha reta, incidindo sobre outras duas linhas retas, forma do 

mesmo lado ângulos internos (que somados são) menores que dois ângulos retos, as 

duas linhas retas prolongadas indefinidamente se encontrarão naquele lado em que 

estão os ângulos menores que os dois ângulos retos. (VASCONCELOS-1992. p.2-3) 

 

 Os três primeiros postulados, segundo Heath, asseguram a existência de retas e 

círculos e a possibilidade das suas construções ou, como prefere Vasconcelos, considerando a 

natureza instrumental dos Elementos, “os três primeiros postulados, de certo modo, 

asseguram a legitimidade do uso da régua e do compasso, os únicos instrumentos que pode 

usar o estudante dos Elementos.” (VASCONCELOS-1992. p.3) O quarto postulado assegura 

a isotropia do espaço uma vez que não privilegia nenhuma direção em especial para os 

ângulos retos e o quinto postulado assegura que o espaço euclidiano é plano. 

 Os “primeiros princípios” ou as “proposições indemonstráveis” do livro I dos 

Elementos são complementados com as chamadas “noções comuns” ou “axiomas”. As cinco 

“noções comuns” dos Elementos foram assim enunciadas: 

1 - Coisas iguais a uma mesma coisa são iguais entre si. 
2 - Se a coisas iguais se adicionam coisas iguais, os totais são iguais. 

3 - Se de coisas iguais se subtraem coisas iguais, os restos são iguais. 

4 - Coisas que coincidem
17

 são iguais entre si. 

5 - O todo é maior que a parte. (VASCONCELOS-1992. p.3) 

 

 As “coisas” consideradas nas “noções comuns” no livro I dos Elementos são as 

entidades geométricas anteriormente definidas como, por exemplo, segmentos de retas e 

ângulos. Entretanto, isto não quer dizer que as “noções comuns” são válidas exclusivamente 

para as entidades geométricas. Para Heath: 

On the whole I think it is from Aristotle that we get the best idea of what Euclid 

understood by a postulate and an axiom or common notion. Thus Aristotle’s account 

of an axiom as a principle common to all sciences, which is self-evident, though 

incapable of proof, agrees sufficiently with the contents of Euclid’s common notion as 

reduced to five in the most recent text (not omitting the fourth, that ‘things which 

coincide are equal to one another’)
18

 (EUCLIDES-1956. p.124) 

                                                           

17
 Este “coisas que coincidem” significa, como se vê pelo seu uso na quarta proposição do livro I, coisas que são 

apostas ou sobrepostas e se mostram congruentes (entre si). 
18

 Através de Aristóteles é que se obtém a melhor idéia do que Euclides entendeu por um postulado e um axioma 

ou noção comum. Desta maneira, a narrativa de Aristóteles de um axioma como um princípio comum a todas as 

ciências, o qual é auto-evidente, embora impossível de provar, concorda suficientemente com os conteúdos das 

noções comuns de Euclides sistematizadas em cinco, como no texto mais recente (sem omitir o quarto, de que 

“coisas que coincidem são iguais entre si”) 
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 Heath identifica a validação das “noções comuns” dos Elementos como sendo a 

“evidência” no sentido aristotélico (self-evidence) conforme foi visto no capítulo anterior com 

os estudos de Scholz. Entretanto, o mais importante para esta dissertação é o fato das “noções 

comuns” legitimarem as asserções quando são comparadas grandezas – sejam estas 

comprimentos de segmentos de retas ou qualquer outra entidade geométrica ou mesmo 

magnitudes de grandezas físicas. São as “coisas” que se enquadram nas “noções comuns” dos 

Elementos que podem ter suas magnitudes representadas, por analogia, por segmentos de 

retas, ou seja, as grandezas que podem ser “geometrizadas”. É através dos processos de 

“geometrização”, isto é, a representação de uma magnitude por um segmento de reta, que 

Galileo trata, matematicamente, as grandezas “espaço percorrido”, “tempo gasto” e 

“velocidade”. 

 Mas somente geometrizar grandezas físicas como o “espaço”, “tempo” e “velocidade” 

não é suficiente para tratar matematicamente o movimento local dos corpos. Segundo 

Maurice Clavelin, para tratar matematicamente uma ciência, além da geometrização é 

necessário adequar as grandezas físicas geometrizadas ao chamado “método das proporções”, 

ou seja, a teoria das proporções estabelecida nos livros V e VI dos Elementos : 

To geometrize uniform motion is, by definition, to bring to light and expound by 

means of a geometrical type of analysis its essential properties. Now, to be 

geometrical – and this is clear since Archimedes – the analysis of a physical problem 

must fulfill two conditions: first it must proceed deductively according to the model 

determined by Euclid, and second it must use for its reasoning the very tool of the 

geometrical proof, vis, the method of proportions. To geometrize uniform motion – 

once the essential definitions and assumptions are given – is thus tantamount to 

showing that the method of proportions can be used for its study, or maybe better: that 

the magnitudes necessary to carry this study to a successful conclusion satisfy the 

requirements of the method and, in return, can benefit from all its resources. This task 

is accomplished by Galileo with the help of Theorems I and II which, while 

formulating the first propositions on uniform motion, also establish the possibility of 

using the demonstrative tool of geometry in a theory with motion as its object.
19

 

(CLAVELIN-1983. p.27) 

 

                                                           

19
 Geometrizar o movimento uniforme é, por definição, trazer à luz e detalhar, no sentido de uma representação 

geométrica de análise, suas propriedades essenciais. Então, para ser geométrica - e isto está claro desde 

Arquimedes - a análise de um problema físico precisa satisfazer duas condições: primeiro, precisa proceder 

dedutivamente, de acordo com o modelo determinado por Euclides e, segundo, precisa utilizar, para estes 

raciocínios, a ferramenta própria da prova geométrica, ou seja, o método das proporções. Geometrizar o 

movimento uniforme - uma vez que as definições e suposições estejam dadas - é, portanto, equivalente a 

demonstrar que o método das proporções pode ser usado para o seu estudo, ou talvez melhor: que as grandezas 

necessárias para carregar este estudo para uma conclusão bem sucedida satisfaçam os requerimentos do método 

e, em contrapartida, possam se beneficiar de todos os seus recursos. Esta tarefa é cumprida por Galileu com o 

auxílio dos Teoremas I e II, que, enquanto formulação das primeiras proposições do movimento uniforme, 

também estabelecem a possibilidade de utilizar a ferramenta demonstrativa da geometria numa teoria de 

movimento, como seu objeto. (tradução livre) 
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 Clavelin demonstra que os quatro axiomas estabelecidos por Galileo para sua teoria do 

“Movimento Uniforme” são necessários para adequar sua teoria do movimento à teoria das 

proporções estabelecida nos livros V e VI dos Elementos. No próximo capítulo, por ocasião 

da análise da teoria sobre o “Movimento Uniforme” de Galileo, é demonstrado a análise 

corrobora com esta importante tese de Clavelin. 

 A teoria das proporções desenvolvida no livro V dos Elementos, em sua essência, 

remete ao que é ensinado na escola fundamental com sendo a “regra de três”. As proporções 

entre grandezas estabelecidas nas “regras de três” são elementares quando se utiliza a álgebra 

moderna. Entretanto, a genialidade da teoria das proporções de Euclides consiste na sua 

perfeita formulação mesmo na ausência de uma álgebra. 

 Cabe aqui comentar a habilidade matemática com que esta teoria das proporções foi 

elaborada, conforme pode-se constatar com os enunciados e comentários de Vasconcelos 

sobre as seis primeiras definições dos elementos apresentadas no livro V: 

E5-DEF1 – Uma magnitude é uma parte de uma magnitude, a menor da maior, 

quando ela mede a maior. 

E5-DEF2 – A maior é um múltiplo  da menor quando ela é medida pela menor. 

E5-DEF3 – Uma razão é uma espécie de relação com respeito ao tamanho de duas 

magnitudes do mesmo tipo. 

E5-DEF4 – Magnitudes são ditas ter uma razão entre si se capazes de se excederem 

mutuamente. 

E5-DEF5 – Magnitudes são ditas estar na mesma razão, a primeira com a segunda e a 

terceira com a quarta, quando se quaisquer eqüimúltiplos forem tomados da primeira 

e da terceira, e quaisquer eqüimúltiplos o forem da segunda e da quarta, os primeiros 

eqüimúltiplos conjuntamente excedem ou igualam ou são menores que os últimos 

eqüimúltiplos respectivamente tomados na ordem correspondente. 

E5-DEF6 – Sejam as magnitudes que têm a mesma razão chamadas proporcionais. 

(VASCONCELOS-1992. p.13-14) 

 

 Vasconcelos comenta a relevância da E5-DEF3, como destacada por Heath: uma 

definição aparentemente vaga e pouco precisa mas que comporta duas importantes 

propriedades: 

a) As magnitudes devem ser do mesmo tipo, já que, senão não seria possível que 

uma, multiplicada, excedesse a outra; 

b) Pelo mesmo motivo, não há razão que envolva magnitudes infinitamente grandes 

ou infinitamente pequenas. 

 

 Sobre a E5-DEF5 Vasconcelos apresenta a seguinte paráfrase: 

Para quaisquer magnitudes A, B, C, D e quaisquer inteiros m e n, diz-se que  

A:B::C:D  se e somente se 

I) mA > nB   –>   mC > nD 

II) mA = nB   –>   mC = nD 

III) mA < nB   –>   mC < nD 

 

 Assim como Vasconcelos e Heath, não se pode deixar de admirar a habilidade 

matemática com que esta teoria das proporções foi elaborada, uma vez que Euclides não 
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considera uma “razão matemática” como a “divisão entre dois termos” como é feito hoje em 

dia. Para a álgebra moderna é perfeitamente aceitável a razão entre duas grandezas ser tratada 

como a divisão de suas magnitudes uma vez que se lida com os números reais os quais 

consideram tanto os números racionais como os irracionais.  

Para os antigos, não há problema se a razão entre duas magnitudes corresponde, afinal, 

a uma razão entre números (inteiros), o problema é com os “incomensuráveis”. Entre estas 

magnitudes, a divisão seria uma operação matemática proibida, conforme demonstrado, desde 

a Grécia Antiga, por “redução ao absurdo” que a diagonal e o lado de um quadrado são 

“incomensuráveis”, isto é, não é possível estabelecer um segmento de reta que sirva de 

unidade de medida comum para estes dois comprimentos. O problema com os 

“incomensuráveis” foi contornado por Euclides na teoria das proporções com a definição E5-

DEF5, uma definição de proporcionalidade que prescinde considerar a “razão entre duas 

magnitudes” como sendo a divisão entre dois termos. (VASCONCELOS-1992. p.11) 

 Destaca-se neste trabalho, o fato de que Euclides nunca considera uma magnitude 

isoladamente. Nos livros V e VI, em suas proposições e demonstrações sempre considera a 

“razão” entre duas magnitudes e a “proporcionalidade” entre razões. Este mesmo 

procedimento também caracteriza a ciência do movimento de Galileo. Nas proposições e 

demonstrações de seus teoremas Galileo sempre considera a razão entre duas velocidades, 

dois tempos ou dois espaços e as relações de proporcionalidade entre estas razões. Em 

momento algum de sua ciência do movimento, Galileo estabelece como calcular um 

determinado espaço, tempo ou velocidade. 

 A teoria das proporções é complementada nos Elementos com o livro VI no qual 

Euclides aplica a teoria apresentada no livro V para as entidades geométricas, principalmente, 

as relações de proporcionalidade entre figuras planas semelhantes. Sobre a utilização da teoria 

das proporções como instrumento de pesquisa Vasconcelos cita o historiador da matemática 

Morris Kline, para quem: 

Não há debate a respeito de como as gerações posteriores interpretaram a teoria das 

magnitudes de Euclides. Elas a encararam como aplicável somente à geometria e 

portanto decidiram que somente a geometria era rigorosa. Assim quando na 

Renascença e nos séculos seguintes os números irracionais foram reintroduzidos e 

usados, muitos matemáticos faziam objeções a eles porque esses números não 

possuíam nenhum fundamento lógico. (Kline
20

 - apud - VASCONCELOS-1992. p.16-

17) 

 

                                                           

20
 KLINE, Morris. “Mathematical Thought: from Ancient to Modern Times”. Oxford University Press, 1990. 

Vol. I, p.72. 
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 Apesar do livro VI tratar apenas das entidades geométricas, seu conteúdo é importante 

e útil para o trabalho, uma vez que, em sua ciência do movimento Galileo, fez uso dos 

processos de “geometrização” das grandezas espaço, tempo e velocidade. 

 

 Sobre as “proposições demonstradas”, os teoremas e os problemas, foram encontrados 

nos Elementos de Euclides uma sistemática formal de apresentação e demonstração. Esta 

sistemática formal mostra-se bem difundida entre os antigos, conforme destaca Heath: 

“Every problem”, says Proclus, “and every theorem which is complete with all its 

parts perfect purports to contain in itself all of the following elements: enunciation, 

setting-out, definition or specification, construction or machinery, proof, conclusion. 

Now of these the enunciation states what is given and what is that which is sought, 

the perfect enunciation consisting of both these parts.
21

  (EUCLIDES-1956. p.129) 

 

 Outro costume formal que é considerado relevante para este presente trabalho, foi 

destacado por Vasconcelos por ocasião de seus estudos dos Elementos de Euclides: 

Outra característica dos Elementos é a omissão da descrição de casos de uma 

proposição. Por exemplo, aqui na E1-2, Euclides não descreve os procedimentos de 

construção para os casos em que A esteja sobre BC prolongada ou A esteja na própria 

BC. 

Este hábito de deixar para o leitor a dissecção da proposição em seus vários casos 

possíveis e até de, às vezes, omitir um passo por demais óbvio da demonstração será 

herdado por Galileo, conforme veremos nas proposições da quarta jornada dos 

Discorsi. (VASCONCELOS-1992. p.5) 

 

 Estas características formais de exposição e demonstração dos teoremas, assim como 

algumas premeditadas omissões de passos demonstrativos são “marcas enunciativas”, 

também, observadas na terceira jornada dos Discorsi. 

 São destacadas estas “marcas enunciativas” uma vez que, perfeitamente 

caracterizadas, representam elementos sócio-históricos dos discursos científicos da época de 

Galileo, os quais a metodologia da AD nos recomenda atenção por ocasião das leituras e 

análises da ciência do movimento de Galileo. 

 

 O livro I além das 23 definições, 5 postulados e 5 noções comuns que foram 

apresentadas acima contém 48 proposições demonstradas. O livro V além das 6 definições 

que foram apresentadas contém mais 12 num total de 18 definições; mais 4 noções comuns e 

25 proposições demonstradas. O livro VI contém 4 definições e 23 proposições demonstradas. 

                                                           

21
 “Todo problema”, diz Proclus, “e todo teorema que é completo, com todas as suas partes perfeitas, se propõe a 

conter em si todos os seguintes elementos: enunciação, demonstração, definição ou especificação, construção ou 

sistematização, prova, conclusão. Destes, a enunciação indica o que é dado e aquilo que é buscado, sendo que a 

enunciação perfeita consiste em ambas estas partes”.  (tradução livre) 
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 Com o objetivo de informar aos leitores, são apresentados a seguir os enunciados
22

 de 

algumas proposições, tanto indemonstráveis como demonstradas, dos livros I, V e VI dos 

Elementos . As proposições apresentadas a seguir são aquelas que foram citadas, nas 

demonstrações dos teoremas da ciência do movimento de Galileo, desenvolvidas nos 

capítulos subseqüentes deste trabalho: 

E5-DEF-09
23

  – Quando três magnitudes são proporcionais, diz-se que a primeira está para 

a terceira numa razão duplicada daquela em que está para a segunda. 

E5-DEF-13  –   Razão inversa significa tomar o conseqüente como antecedente como 

antecedente em relação ao antecedente como conseqüente. 

E1-02  – Construir num ponto dado (como extremidade) uma linha reta igual a outra 

linha dada. 

E1-04  – Se em dois triângulos dois lados de um são iguais a dois lados do outro e 

são iguais os ângulos compreendidos pelos lados iguais, também serão 

iguais as bases e os triângulos serão iguais, sendo iguais os ângulos 

restantes, a saber, aqueles ângulos que estão opostos aos lados iguais. 

E1-10  – Dividir em duas partes iguais uma linha reta finita dada. 

E1-11  – Traçar uma linha reta que forma ângulos retos com uma linha reta dada e 

que passa por um ponto situado fora desta. 

E1-15  – Se duas linhas retas se interceptam, formam ângulos opostos iguais entre 

si. 

E1-29  – Uma linha reta que cai sobre duas linhas retas paralelas forma os ângulos 

alternos iguais entre si, o ângulo externo igual ao ângulo interno oposto e 

os ângulos internos do mesmo lado iguais a dois ângulos retos. 

E1-30  – Linhas retas paralelas à mesma paralela são paralelas entre si. 

E1-31  – Por um ponto dado traçar uma linha reta paralela a uma linha reta dada. 

E5-11  – Razões que são as mesmas que uma terceira razão também são as mesmas 

entre si. 

E6-04  – Nos triângulos equiangulares, os lados que formam ângulos iguais são 

proporcionais, e os lados opostos a ângulos iguais são correspondentes. 

E6-12  – Dadas três linhas retas, encontrar uma quarta proporcional. 

E6-13  – Dadas duas linhas retas, encontrar uma média proporcional entre elas. 

E6-23  – Paralelogramos equiangulares possuem entre si a razão composta das 

razões de seus lados. 

                                                           

22
 Estes enunciados foram transcritos do relatório “SUMÁRIO DOS ELEMENTOS DE EUCLIDES” elaborado 

pelo grupo de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr Pablo Rubén Mariconda da FFLCH-USP. 
23

 A letra “E” de nossa notação simplificada significa que estamos nos referindo aos Elementos de Euclides. O 

número que segue a letra “E” indica o livro que estamos tratando. Os dois últimos algarismos numéricos indicam 

qual proposição que se trata. Quando a proposição é uma definição, no meio da notação simplificada, a 

abreviação “DEF”, quando a proposição é um postulado assinalamos com a abreviação “POST”. Quando não se 

assinalamos nada significa tratar-se de uma “proposição demonstrada”, o que muitas vezes chamamos 

simplesmente de “proposição”. 
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4.  ANÁLISE DA TEORIA  DO  MOVIMENTO  UNIFORME  DE  GALILEO 

 

 

 A análise desse estudo sobre o movimento uniforme feito por Galileo em duas partes, 

de acordo com a natureza das proposições que o compõem. Na seção 3.1 analisam-se os 

princípios ou as “proposições indemonstráveis” (segundo a designação de Aristóteles 

mostrada por Scholz para os “elementos” da ciência do movimento de Galileo) e na seção 3.2 

os teoremas ou “proposições demonstradas”. Em uma terceira seção, 3.3, foram feitas 

considerações gerais sobre a análise. 

 

4.1 – Estudo das proposições indemonstráveis (os elementos) da Teoria do Movimento 

Uniforme de Galileo. 

 

 Logo após seu discurso introdutório na terceira jornada Galileo apresenta os princípios 

de sua teoria do movimento uniforme como segue: 

DO MOVIMENTO UNIFORME 

Para o movimento constante ou uniforme daremos uma única definição que será 

formulada desta maneira: 

DEFINIÇÃO 

Entendo por movimento constante ou uniforme aquele cujos espaços, percorridos por 

um móvel em tempos iguais quaisquer, são iguais entre si. 

ADVERTÊNCIA 

Parece oportuno acrescentar à velha definição (que chama simplesmente de 

movimento uniforme àquele que, em tempos iguais, percorre espaços iguais) a 

palavra quaisquer (Quibuscumque), ou seja, para todos os tempos iguais: pode, 

efetivamente, acontecer que um móvel percorra espaços iguais em tempos iguais 

determinados, ainda que não sejam iguais os espaços percorridos em frações menores 

e iguais desses mesmos tempos. Da definição dada, dependem quatro axiomas, a 

saber: 

AXIOMA I 

No mesmo movimento uniforme, o espaço percorrido em um tempo maior é maior 

que o espaço percorrido em um tempo menor. 

AXIOMA II 

No mesmo movimento uniforme, o tempo durante o qual se percorre um espaço maior 

é maior que o tempo empregado para percorrer um espaço menor. 

AXIOMA III 

Para um mesmo tempo, o espaço percorrido com maior velocidade é maior que o 

espaço percorrido com menor velocidade. 

AXIOMA IV 

Para um mesmo tempo, a velocidade com a qual se percorre um espaço maior é maior 

que a velocidade com a qual se percorre um espaço menor.” (pp. 153-154) 

 

 Com uma definição associada a uma advertência e quatro axiomas, Galileo apresenta 

os elementos de sua teoria sobre o Movimento Uniforme. 
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 Como o próprio Galileo destaca, sua contribuição para a definição tradicional de 

movimento uniforme foi generalizar as possibilidades de intervalos de tempo para os quais os 

espaços percorridos sejam os mesmos. A inclusão do termo “quaisquer” para os intervalos de 

tempos iguais assegura essa generalização. 

 Vasconcelos percebeu também que a inclusão do termo “quaisquer” revela a 

consciência de Galileo sobre a possibilidade de ocorrer o que se chama de intervalos de tempo 

infinitesimais, conforme seu comentário sobre estas definição e advertência de Galileo: 

A definição e a advertência oferecem uma caracterização perfeita do M.U.; embora 

Galileo não possua o conceito matemático de limite, sua insistência sobre a 

necessidade da palavra ‘quaisquer’ mostra que ele tem claro que a definição se aplica 

a tempos tão pequenos quanto se queira. (VASCONCELOS-1992. p.44) 

 

 Identificar que Galileo reconhece a possibilidade de intervalos de tempo tão pequenos, 

quanto se queira, será muito importante para a demonstração do teorema I de sua teoria sobre 

o Movimento Naturalmente Acelerado. Entretanto é importante frisar que estes intervalos de 

tempo, pequenos que sejam, ainda comportam uma duração, pois Galileo desenvolveu sua 

ciência do movimento na “tradição pré-clássica” a qual considera o “movimento holístico” 

como estabelecido por Pierre Souffrin. 

 Souffrin investigou a história do conceito do termo latino “velocitas” ou “velocità” em 

italiano, como utilizados por Galileo, em sua ciência do movimento. Sua pesquisa sobre a 

história do termo “velocitas” identificou que seu significado mudou, a partir do 

desenvolvimento do cálculo, quando a velocidade de um corpo passa a ser definida como 

sendo v=ds/dt, o que corresponde ao entendimento do termo velocidade instantânea. 

 Antes do advento do cálculo, desde a tradição aristotélica – por questões ontológicas, 

as quais somente admitem a possibilidade do movimento ocorrer em um intervalo de tempo – 

o termo “velocitas”, conforme entende Souffrin, denota um conceito de “velocidade 

holística”, em oposição a um conceito teórico de velocidade instantânea introduzido pelos 

escolásticos do século XIV. Para Souffrin: 

La mesure holistique du mouvement, donc, est très antérieure aux premières ébauches 

de conceptualisation de la vitesse instantanée. Ce n’est que dans le cadre de la 

catégorie scolastique des qualités intensives qu´apparaît au XIV
0
 (sic) siècle, à côté 

du concept holistique de velocitas, um concept théorique de vitesse instantanée 

désigné par gradus velocitatis.
24

  (SOUFFRIN-_____. p.90) 

 

                                                           

24
 A medida holística do movimento, portanto, é bem anterior aos primeiros esboços de conceituação da 

velocidade instantânea. Nada mais é do que, dentro do meio da categoria escolástica das qualidades intensivas 

que aparecem no século XIV, ao lado do conceito holístico de velocitas, um conceito teórico de velocidade 

instantânea designada pelo gradus velocitatis. (tradução livre)  
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 Em outro artigo, Souffrin ratifica ser este “gradus velocitatis” “produzido pelo 

desenvolvimento da problemática medieval das qualidades intensivas e do l’intensio et 

remissio formaru.”
25

 e acrescenta: 

Il correspond à une notion de mesure instantanée du mouvement, et l´expression 

même de velocitas instantanea est utilisée par Nicole Oresme comme synonyme de 

gradus velocitatis.
26

  (SOUFFRIN-1990. p-1) 

 

 Para a velocidade holística
27

 Souffrin identificou que “deux acceptions sont présentes 

dans la tradition, définies respectivement par:” 

1)  “les /velocitas/ sont entre elles inversament comme les temps de parcours sur une même 

longueur.”
28

 Em linguagem simbólica  v1:v2::t2::t1  para um mesmo espaço  s  

percorrido. 

2)  “les /velocitas/ sont comme les longueurs parcourues en de temps égaux.”
29

 Em linguagem 

simbólica  v1:v2::s1::s2  para um mesmo intervalo de tempo  t. 

 E acrescenta: 

aucune de ces deux définitions n’implique a priori l’uniformité du mouvement. Elles 

sont attestées l’une comme l’autre dans des problèmes relatifs à des mouvements 

difformes, particulièrement dans la première moitié Du XVII
0
 siècle.

30
 (SOUFFRIN-

_____. p.91) 

 

 Cabe observar que, estas duas “acceptions” definidas por Souffrin, são propriedades 

daquilo que ele chamou de “velocidade holística”, uma vez que a grandeza velocidade não 

poderia ter sido definida antes do cálculo, conforme afirma Vasconcelos, referindo-se ao 

estudo do Movimento Uniforme de Galileo: 

É a própria teoria euclidiana das proporções dos Elementos que proíbe Galileo de 

definir velocidade como a razão entre espaço e tempo, magnitudes de tipos diferentes; 

                                                           

25
 “produit par Le développement de la problématique médiévale des qualités intensives et de l’intensio et 

remissio formaru.” 
26

 Corresponde a uma noção de medida instantânea do movimento e a própria expressão de velocitas 

instantanea é utilizada por Nicole Oresme como sinônimo de gradus velocitatis. (tradução livre)  
27

 Em nota de rodapé Souffrin justifica a utilização do termo “holística” como segue: “ On pourrait aussi bien 

utiliser “vitesse totale” ou “globale”. Ces deux expressions présentent cependant dês inconvénients que j’ai 

souhaité éviter: la première evoque trop directement la velocitas totalis médiévale, dont Le statut est encore mal 

établi; la seconde peut suGalileoérer que l’ensemble de la structure spatio-temporalle entre Le début ET fin Du 

mouvement est pris em considération. La qualification comme “holistique” me semble mieux préserver la 

necessite de préciser historiquement – dans la suíte – Le contenu Du concept.”(Souffrin-1990. p-1) Pode-se 

também utilizar “velocidade total” ou “global”. Estas duas expressões apresentam, entretanto, inconvenientes 

que os quais devem ser evitados: a primeira evoca muito diretamente a velocitas totalis medieval, cujo estatuto é 

ainda mal estabelecido; a segunda pode sugerir que o conjunto da estrutura spatio-temporelle entre o começo e o 

fim do movimento é levada em consideração. A qualificação como “holística” dá a impressão de melhor 

preservar a necessidade de precisar historicamente - dentro da série - o conteúdo do conceito. (tradução livre) 
28

 as /velocitas/ são inversamente como os tempos de percurso numa mesma distância. (tradução livre) 
29

 as /velocitas/ estão como as distâncias percorridas em tempos iguais. (tradução livre)  
30

 nenhuma destas duas definições implica a priori a uniformidade do movimento. Elas são validadas, tanto uma 

quanto outra, dentro dos problemas relativos aos movimentos variados, particularmente dentro da primeira 

metade do século XVII. (tradução livre)  
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como já visto, a definição E5-DEF4 só reconhece razões entre grandezas que 

multiplicadas, são capazes de excederem-se umas às outras, o que implica que as 

grandezas ou magnitudes sejam necessariamente do mesmo tipo. 

Se a velocidade não pode, assim, ser definida por referência às magnitudes espaço  e 

tempo, é preciso que ela seja tomada como uma terceira magnitude primitiva e que as 

relações fundamentais entre ela, o espaço e o tempo sejam estabelecidas através da 

definição e dos axiomas. De fato, em linguagem simbólica, tem: se 

DEFINIÇÃO  -  (t1=t2) –> (s1=s2)    num mesmo M.U. 

AXIOMA I     -  (t1>t2) –> (s1>s2)    num mesmo M.U. 

AXIOMA II    -  (s1>s2) –> (t1>t2)    num mesmo M.U. 

AXIOMA III   -  (v1>v2) –> (s1>s2)   quando t1=t2  

AXIOMA VI   -  (s1>s2) –> (v1>v2)   quando t1=t2  (VASCONCELOS-1992. p.44) 

 

 Assim, em conformidade com o conceito de velocidade holística, como descrito por 

Souffrin, e com os Elementos de Euclides, em sua teoria do movimento uniforme, Galileo não 

definiu a grandeza velocidade, apenas enunciou, através dos axiomas III e IV, suas 

propriedades. 

 Por questões metodológicas, Souffrin distingue as épocas correspondentes à tradição 

da velocidade holística, com a da velocidade definida pelo cálculo, em dois grandes períodos 

como segue: 

Dans la suite, pour la commodité de l`exposé, je distinguerai cette tradition de celle 

issue du développement de l´analyse au cours de la seconde moitié du XVIIème siècle 

en les qualifiant respectivement de “pré-classique” et de “classique.
31

 (SOUFFRIN-

1990. p-1) 

 

 Quanto a estas tradições, Souffrin identificou a definição de movimento uniforme 

como sendo para a tradição pré-clássica, aquela em que o móvel percorre “espaços iguais em 

dois tempos iguais” (a mesma definição de Galileo) e para a tradição clássica a definição 

atual, ou seja, aquela para a qual a “velocitas, agora definida como sendo v=ds/dt, é 

constante”. 

 Souffrin chama a atenção para a distinção do significado do termo “velocitas” para 

estas duas grandes tradições, o qual, muitas vezes é traduzido do latim, considerando-se 

apenas o conceito atual para o termo “velocidade”. 

 Desde Aristóteles até meados do século XVII, na tradição designada por Souffrin 

como pré clássica, o termo “velocitas” (e também “celeritas” ou “motus”) comporta o 

significado de “velocidade holística” enquanto que para o significado de “velocidade 

instantânea”, como introduzido pelos escolásticos do século XIV, os termos em latim 

encontrados foram “intensio motus”, “gradus velocitatis” ou “velocitas instantanea” ou então 

“impetus” ou “momentum”. 

                                                           

31
 A seguir, por comodidade de explicação, distinquirei esta tradição daquela do fim do desenvolvimento da 

análise no decorrer da segunda metade do século XVII, qualificando-as, respectivamente, de “pré-clássica” e de 

“clássica. (tradução livre) 
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 Após a segunda metade do século XVII, o estabelecimento do cálculo possibilitou 

definir o termo “velocitas” como conhecido hoje em dia: v=ds/dt, o que corresponde ao 

conceito de velocidade instantânea. Esta nova concepção Souffrin chamou de “tradição 

clássica”. 

 Observando o texto original (GALILEI. “De motu aequabili”) verifica-se que em seu 

estudo do movimento uniforme Galileo utilizou o termo “velocitas” e suas variações 

“velocitate”, “velocitatis”, “velocitatem”, “velocitatum” e “velocitatibus”, as quais, segundo 

Souffrin, comportam o significado de “velocidade holística”. 

 Somente em seu estudo sobre o movimento naturalmente acelerado (GALILEI. “De 

motu naturaliter accelerato”) Galileo recorrerá aos termos “gradus velocitatis” e “momentum”, 

os quais comportam o significado de velocidade instantânea, como estabelecido pelos 

escolásticos desde o século XIV. Tanto em um caso como no outro Galileo tratou o 

significado do termo velocidade conforme a tradição pré-clássica, a tradição de sua época de 

acordo com os estudos de Souffrin. 

 Os quatro axiomas da teoria do movimento uniforme de Galileo comportam uma 

importante propriedade epistemológica. Como já comentado no capítulo anterior, Maurice 

Clavelin identifica estes quatro axiomas como sendo necessários para enquadrar a teoria do 

movimento uniforme de Galileo, conseqüentemente toda sua ciência do movimento, na teoria 

das proporções estabelecida nos livros V e VI dos elementos de Euclides.  

 

 Em seu artigo de 1983, Clavelin mostra que os quatro axiomas do movimento 

uniforme são indispensáveis para Galileo demonstrar seus teoremas, nos quais estabelece 

entre as grandezas, espaço, tempo e velocidade relações de proporcionalidades entre razões 

destas grandezas adequando sua teoria sobre o movimento uniforme à teoria das proporções 

dos elementos de Euclides. 

 

 

4.2 – Paráfrases e análises das proposições demonstradas (os teoremas) da Teoria do 

Movimento Uniforme de Galileo. 
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 Galileo apresenta as proposições demonstradas de sua teoria sobre o Movimento 

Uniforme através de seis teoremas. O primeiro deles, o Teorema I – Proposição I, doravante 

denominado (D3-MU-I)
32

 foi assim enunciado: 

TEOREMA I – PROPOSIÇÃO I    

Se um móvel em movimento uniforme percorre dois espaços com a mesma 

velocidade, os tempos dos movimentos estão entre si como os espaços percorridos. 

 

 Para se entender o significado deste enunciado, à época de Galileo, deve-se conhecer o 

significado da expressão “estão entre si como”. As expressões “estar entre si” ou “razão 

entre” referem-se à “magnitudes do mesmo tipo” e sua definição é encontrada na terceira e na 

quarta definições do Livro V dos Elementos de Euclides (abreviadamente E5-DEF3 e E5-

DEF4) e a definição de “estar entre si como” ou “ter a mesma razão” ou ainda “ter razões 

proporcionais” é encontrada em (E5-DEF5) e (E5-DEF6), como foi visto no capítulo anterior. 

 Em linguagem simbólica, o enunciado do teorema (D3-MU-I) é equivalente ao 

seguinte: Quando o movimento é uniforme, para uma dada velocidade V,  t1:t2:: S1:S2 – isto é, 

t1 e t2 têm entre si a mesma razão que têm S1 e S2, ou, como se diz, t1 está para t2 assim como 

S1 está para S2 – onde t1 é o tempo para o móvel percorrer o espaço S1 e t2 o tempo para 

percorrer o espaço S2. 

 Após seu enunciado Galileo assim inicia sua demonstração: 

<1> Seja, com efeito, um móvel em movimento uniforme que percorre dois espaços 

AB e BC; seja DE o tempo necessário para o movimento em AB e EF o tempo 

necessário para o movimento em BC. 

 

 Neste fragmento, destacado do texto do teorema, Galileo geometriza os espaços e os 

tempos, ou seja, representa suas magnitudes por segmento de retas, uma vez que, fazendo 

referência à figura, associa dois espaços e dois tempos a quatro segmentos de reta. É também 

digna de nota, a proximidade estrita ao paradigma euclidiano, pois toda demonstração dos 

Elementos começa deste modo, com o que se pode chamar a “disposição” (“setting-out”, 

segundo o tradutor para o inglês, Sir Thomas Heath), quando se colocam os dados iniciais 

sobre os quais a demonstração se fará. 

<2> Afirmo que o espaço AB está para o espaço BC como o tempo DE está para o 

tempo EF. 

 

     Aqui outro momento de fidelidade a Euclides, que sempre tem como segunda etapa das 

demonstrações a “definição” ou “especificação”, em que o que deve ser demonstrado, é re-

escrito sobre os dados da proposição. Em linguagem simbólica, considerando os significados 

                                                           

32
 Adotou-se para esta notação simplificada os mesmos critérios adotados com as proposições dos Elementos de 

Euclides. Assim a letra “D” representa tratar-se dos Discorsi de Galileo, o algarismo “3” refere-se à terceira 

jornada, MU=Movimento Uniforme e o algarismo “I” significa o Teorema I. 
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de “... está para ... ” e “ .... está para ... como .... está para ... ”  e  as definições (E5-DEF3), 

(E5-DEF4) e (E5-DF5); pode-se parafrasear esta proposição com a seguinte expressão:   

AB:BC::DE:EF 

<3> Prolonguemos tanto os espaços em direção a G e H como os tempos em direção a 

I e K e dividamos AG em tantos espaços iguais a AB e, do mesmo modo, dividamos 

DI em tantos intervalos de tempo iguais a DE; e, do mesmo mododividamos, CH em 

espaços iguais a CB e FK em intervalos iguais a EF. 

 

Figura 01 

GALILEI. “De motu aequabili” 

http://moro.imss.fi.it 

 

 Prolongar “tanto os espaços em direção a G e H como os tempos em direção a I e K” é 

uma construção geométrica legitimada pelo segundo postulado dos Elementos (E1-Post2). 

Dividir “AG em tantos espaços iguais a AB”, uma vez que o ponto G é arbitrário, equivale a 

construir sobre a reta prolongada vários segmentos de reta (por exemplo n ou m) consecutivos 

e iguais ao segmento AB, procedimento este assegurado pela segunda proposição do primeiro 

livro dos Elementos (E1-02). Repetiu-se este procedimento com os segmentos de retas CH, 

DI e FK; este enunciado simbolicamente equivale ao seguinte: Pode-se construir os 

segmentos de retas AG, CH, DI e FK de tal modo que AG=n.AB e DI=n.DE  e  CH=m.CB e 

FK=m.EF; onde m e n são inteiros quaisquer. 

<4> Logo, o espaço BG e o tempo EI serão, qualquer que seja o multiplicador, 

múltiplos iguais da distância BA e do tempo ED, do mesmo modo que o espaço HB e 

o tempo KE serão múltiplos do espaço CB e do tempo FE. 

 

 Nesta passagem, Galileo compôs os segmentos de reta BG, EI, HB e KE 

acrescentando aos segmentos de reta AG, CH, DI e FK, respectivamente, os segmentos AB, 

BC, DE e EF de tal modo que, em linguagem simbólica, tem-se: BG=p.AB e EI=p.ED  e  

HB=q.CB e KE=q.FE onde   p=(n+1)   e   q=(m+1). 

 Conforme as definições (E5-DEF1) e (E5-DEF2) as magnitudes BG, HB, EI e KE são 

chamadas “múltiplos” das magnitudes menores AB, ED, CB e FE – estas “partes” daquelas. 

<5> E, visto que DE é o tempo necessário para percorrer AB, o tempo total EI será o 

tempo necessário para percorrer BG, sendo o movimento uniforme e contendo EI 

tantos intervalos de tempo iguais a DE quantos espaços existem em BG, iguais a BA; 

pelo que se conclui também que KE é o tempo necessário para percorrer HB. 

 

 O segmento DE representa o tempo para percorrer o espaço AB e EF o tempo para 

percorrer o espaço BC, conforme estabelecido no fragmento <1>, e o tempo EI=p.DE e o 

espaço BG=p.BA assim como o tempo KE=q.EF e o espaço HB=q.BC, conforme enunciado 

<4>; então, aplicando a (Definição Única de Movimento Uniforme), no tempo EI o móvel 

http://moro.imss.fi.it/
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percorrerá um espaço p vezes o espaço percorrido no tempo DE, ou seja, p vezes o espaço BA 

o que é igual ao espaço BG. Analogamente, no tempo KE o móvel percorrerá o espaço HB. 

<6> Mas como o movimento é por definição uniforme, se o espaço GB for igual ao 

espaço BH, o tempo IE será também igual ao tempo EK, e, 

 

 Em linguagem simbólica:    Se  GB=BH  então  IE=EK   e 

<7> se  GB fosse maior ou menor que BH, também IE seria maior ou menor que EK. 

 

 Em linguagem simbólica:    Se GB>BH  então  IE>EK    e 

                                                           se GB<BH  então  IE<EK. 

 Estas três proposições, enunciadas em <6> e <7>, são validadas pela “Definição 

Única” e os axiomas (AXIOMA II) e seu equivalente inverso (AXIOMA I). 

<8> Tem-se, portanto, quatro grandezas: a primeira é AB, a segunda BC, a terceira 

DE, a quarta EF, e da primeira e da terceira temos múltiplos iguais, o tempo IE e o 

espaço GB. Ora, demonstrou-se que estas últimas  grandezas são iguais ou maiores ou 

menores que o tempo EK e o espaço BH, que são, sem dúvida, múltiplos iguais da 

segunda e da quarta.
33

 

 

 Aqui Galileo reorganiza o que estabeleceu nos passos anteriores, o que, em linguagem 

simbólica significa: 

Considerando a seguinte seqüência de quatro grandezas dadas: 

AB        BC        DE        EF 

temos delas as seguintes associações possíveis de múltiplos: 

BG=p.AB   igual   a   HB=q.CB 

EI =p.DE   igual   a   KE=q.EF 

ou 

BG=p.AB   maior   que   HB=q.CB 

EI =p.DE   maior   que   KE=q.EF 

ou 

BG=p.AB   menor   que   HB=q.CB 

EI =p.DE   menor   que   KE=q.EF 

                                                           

33
 Este trecho da tradução para o português que se está utilizando é incompreensível, provavelmente devido a 

erros de digitação. Para corrigi-lo recorreu-se à tradução para o inglês de Drake: 

“Thus there are four magnitudes, AB first, BC second, DE third, and EF fourth; and of the first and third (that is, 

of space AB and time DE), equimultiples are taken according to any multiplication, [i.e.] the time IE and the 

space GB; and it has been demonstrated that these either both equal, both fall short of, or both exceed the time 

EK and the space BH, which are equimultiples of the second and fourth.” 

Do original em latim: 

“Sunt
2
 itaque quatuor magnitudines, AB prima, BC secunda, DE tertia, EF quarta, et primae et tertiae, nempe 

spatii AB et temporis DE, sumpta sunt aeque multiplicia iuxta quamcunque multiplicationem tempus IE et 

spatium GB; ac demonstratum est, haec vel una aequari, vel una deficere, vel una excedere, tempus EK et 

spatium BH, aeque multiplicia scilicet secundae et quartae:” 

http://moro.imss.fi.it/lettura/LetturaWEB.DLL?AZIONE=UNITA&TESTO=E_V&PARAM=6-174128-9617&VOL=8&RADIO=B#Nota2
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<9> Conseqüentemente, a primeira está para a segunda, a saber, o espaço AB está 

para o espaço BC assim como a terceira está para a quarta, ou seja, como o tempo DE 

está para o tempo EF; que é o que se quis demonstrar. 

 

 Em linguagem simbólica o texto deste fragmento equivale a concluir que 

AB:BC::DE:EF; uma vez que as asserções estabelecidas no fragmento <8> satisfazem as 

condições da demonstração da definição de “razões entre si” (E5-DEF5), a qual estabelece as 

condições para a igualdade entre duas razões formadas por dois pares de magnitudes. 

     Estabelecida a correspondência entre as magnitudes AB, BC, DE e EF com os espaços 

percorridos e os tempos gastos nestes percursos, a expressão  AB:BC::DE:EF  equivale à 

expressão   S1 : S2 :: t1 : t2 , o que demonstra a proposição enunciada. 

- o - 

 O Teorema II – Proposição II, doravante denominado (D3-MU-II), foi enunciado na 

terceira jornada dos Discorsi como segue: 

TEOREMA II – PROPOSIÇÃO II 

Se um móvel percorre dois espaços no mesmo intervalo de tempo, esses mesmos 

espaços estão entre si como as velocidades. E se os espaços estão entre si como as 

velocidades, os tempos são iguais. 

 

 Esta proposição tem a mesma estrutura geométrica que a anterior. A diferença é que, 

neste caso, a grandeza constante é o intervalo de tempo ao invés da velocidade. Uma marca 

dessa semelhança é utilização por Galileo da mesma figura para as demonstrações dos dois 

teoremas sendo que, neste caso, a reta IK representa as magnitudes das velocidades enquanto 

no anterior representava os tempos. 

 Em linguagem simbólica este enunciado equivale a: Quando o movimento é uniforme, 

para um dado intervalo de tempo t,  S1:S2::V1:V2 em que V1 é a velocidade com a qual o 

móvel percorre o espaço S1 e V2 a velocidade com a qual percorre o espaço S2. 

<1> Com efeito, voltando à figura anterior, suponha-se que AB e BC sejam dois 

espaços percorridos no mesmo intervalo de tempo, sendo a distância AB percorrida 

com velocidade DE e a distância BC com a velocidade EF: 

 

 Neste fragmento, Galileo inclui no processo de geometrização também as velocidades. 

Assim as distâncias percorridas, os tempos gastos nestes percursos e as correspondentes 

velocidades são as três magnitudes que considerará em suas demonstrações geométricas. 

<2> afirma-se  que a distância AB está para a distância BC assim como a velocidade 

DE está para a velocidade EF. 

 

 Análogo à proposição anterior, em linguagem simbólica temos:  AB:BC::DE:EF. 

<3> Caso Se tome, como acima, quaisquer múltiplos iguais de ambas as distâncias e 

as velocidades, a saber, GB e IE de AB e DE, e da mesma forma HB e KE de BC e 

EF, 
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 Analogamente à demonstração do teorema anterior Galileo considera os segmentos de 

retas BG e HB, múltiplos de AB e BC, respectivamente, e representativos de distâncias 

percorridas e EI e KE, múltiplos de ED e EF, respectivamente, e representativos de 

velocidades, de tal modo que: GB=p.AB  e  IE =p.ED   e   HB=q.CB  e  KE=q.FE ;  onde  p  e  

q  são inteiros quaisquer. 

<4> concluiu-se, do mesmo modo que antes, que os múltiplos GB e IE são ou 

menores, ou iguais, ou maiores que os múltiplos BH e EK. 

 

 Com procedimento análogo ao da demonstração anterior Galileo estabelece da 

seqüência de quatro grandezas dadas,  AB,  BC,  DE  e  EF as seguintes associações possíveis 

de múltiplos: 

BG=p.AB   igual   a   HB=q.CB 

        EI = p.DE   igual   a   KE=q.EF     ou 

  BG=p.AB   maior   que   HB=q.CB 

          EI =p.DE   maior   que   KE=q.EF     ou 

BG=p.AB   menor   que   HB=q.CB 

EI = p.DE   menor   que   KE=q.EF 

 As asserções deste fragmento, analogamente às do fragmento <8> do teorema (D3-

MU-III), estão asseguradas pela (Definição Única de Movimento Uniforme) e neste teorema 

pelos axiomas (AXIOMA III) e seu equivalente inverso (AXIOMA IV). 

<5> Dessa forma fica evidente a proposição. 

 

 Satisfeitas suas condições, como enunciado em <4>, aplica-se (E5-DEF5). 

 Então  AB:BC::DE:EF  ou seja,  S1 : S2 :: V1 : V2 . 

- o - 

 O Teorema III – Proposição III, o qual designaremos por (D3-MU-III), foi assim 

enunciado por Galileo: 

TEOREMA III – PROPOSIÇÃO III 

Se um mesmo espaço é percorrido com velocidades desiguais, os intervalos de tempo 

são inversamente proporcionais às velocidades. 

 

 Galileo geometrizou as grandezas espaço percorrido, tempo gasto neste percurso e a 

velocidade com a qual foi percorrido. Nos dois primeiros teoremas, Galileo fixou primeiro a 

velocidade, depois o tempo e, em seguida, enunciou a relação geométrica entre as outras duas 

grandezas. Neste terceiro teorema, Galileo fixou a distância percorrida e enuncia a relação 

entre as razões das velocidades e a dos correspondentes tempos. Estes três teoremas esgotam 

as possibilidades de fixar uma variável e investigar a relação entre as demais, no caso as 

grandezas  S,  t  e  V. 
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 Em linguagem simbólica este enunciado equivale a: Quando o movimento é uniforme, 

para um dado espaço,  V1:V2::t2:t1 em que V1 é a velocidade com a qual o móvel percorre o 

espaço dado no tempo t1 e V2 a velocidade com a qual este espaço é percorrido no tempo t2. 

Figura 02 

Galilei, Galileu. “De motu aequabili” http://moro.imss.fi.it 

 

<1> Suponhamos duas velocidades desiguais, sendo A a maior e B a menor, e 

suponhamos que seu movimento se dê no mesmo espaço CD. 

 

 Uma vez estabelecido nas demonstrações dos teoremas anteriores, as representações 

geométricas das grandezas espaço, tempo e velocidade, neste fragmento Galileo identifica as 

grandezas associadas aos segmentos de retas representados na figura. 

 No fragmento seguinte, mantendo a fidelidade com a “disposição” euclidiana, Galileo 

re-escreve a “especificação” prescrita no teorema: 

<2> Afirmo que o tempo necessário para a velocidade A percorrer a distância CD está 

para o tempo que a velocidade B emprega para a mesma distância assim como a 

velocidade B está para a velocidade A. 

 

 Em linguagem simbólica, esta “especificação” equivale a dizer que:   tA(CD):tB(CD)::B:A  

no qual tA(CD) é o tempo para percorrer a distância CD com a velocidade A e tB(CD) o tempo 

para percorrer a mesma distância com a velocidade B. 

 Pode-se considerar implícito, neste enunciado, as geometrizações das velocidades e 

das distâncias percorridas. De fato, a correspondência deste enunciado a figura revela que os 

segmentos de retas A e B representam as velocidades VA e VB de dois móveis e o segmento 

de reta CD representa a mesma distância percorrida por estes dois móveis. 

<3> Suponhamos, com efeito, que a relação entre A e B seja a mesma que existe entre 

CD e CE. 

 

 Sobre o segmento de reta CD, Galileo encontra um ponto E de tal modo que  

A:B::CD:CE. Tal procedimento, o de encontrar uma “quarta proporcional” tal como CE,  é 

ensinado nos Elementos, mais exatamente na décima-segunda proposição do Livro VI (E6-

12). 

<4> Pelo teorema precedente segue-se, portanto, que o tempo necessário para a 

velocidade A percorrer a distância CD é igual ao tempo em que a velocidade B 

percorre CE. 
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 Em linguagem simbólica este enunciado equivale a dizer que: Se  A:B::CD:CE, como 

estabelecido em <3>, então, conforme (D3-MU-II) , o tempo tA(CD) com o qual o móvel com 

velocidade VA (representada pelo seguimento de reta A) percorre o espaço SA (representado 

pelo segmento de reta CD) é o mesmo tempo tB(CE) com o qual o móvel com velocidade VB 

(representada pelo segmento de reta B) percorre o espaço SB (representado pelo segmento de 

reta CE), ou seja,  tB(CE) = tA(CD) . 

 Este é o primeiro momento em que Galileo recorre a um teorema anteriormente 

demonstrado como instrumento de demonstração de um teorema posterior. 

<5> Contudo, o tempo em que a velocidade B percorre CE está para o que necessita 

para a distância CD como CE está para CD. 

 

 Em linguagem simbólica, este enunciado equivale a dizer:  tB(CE):tB(CD)::CE:CD  no 

qual  tB(CE)  é o tempo para percorrer CE com a velocidade B e  tB(CD)  o tempo para percorrer 

CD com a velocidade B. Este passo é assegurado pelo teorema (D3-MU-I) uma vez que 

Galileo considera o movimento com velocidade B uniforme. 

<6> Portanto, o tempo no qual a velocidade A percorre CD está para o tempo em que 

a velocidade B percorre CD assim como CE está para CD, . . . 

 

 Este enunciado, em linguagem simbólica, diz que  tA(CD):tB(CD)::CE:CD, o que equivale 

a substituir  tB(CE)  por  tA(CD)  na proposição  tB(CE):tB(CD)::CE:CD , estabelecida no enunciado 

<5>. Esta substituição é legítima, uma vez que a igualdade  tB(CE) = tA(CD)  é assegurada pelo 

teorema (D3-MU-II) , conforme demonstrado no enunciado <4> . 

<7> . . . ou seja, como a velocidade B está para a velocidade A; que é o que se queria 

demonstrar. 

 

 Esta frase complementa o enunciado <6>. Nós a destacou-se somente porque a 

fundamentação desta conclusão de Galileo, é distinta da pertinente ao enunciado anterior. 

 Em linguagem simbólica Galileo substitui a proposição B:A::CE:CD, assegurada pelo 

teorema (D3-MU-II) ,  na proposição anterior  tB(CE):tB(CD)::CE:CD, <6>,  resultando na 

proposição  tA(CD):tB(CD)::B:A, a qual, por sua vez equivale à proposição  V1:V2::t2:t1  

estabelecida no enunciado do teorema e assim demonstrada. Este passo se fundamenta na 

proposição 11 do livro V dos Elementos  (E5-11), que afirma e comprova que “razões que são 

as mesmas com a mesma razão também são as mesmas entre si”. 

- o - 

 Mantendo-se a notação, passa-se a denominar o Teorema IV – Proposição IV da teoria 

do “Movimento Uniforme” de Galileo por (D3-MU-IV) o qual foi assim enunciado: 
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TEOREMA IV – PROPOSIÇÃO IV 

Se dois móveis se movem com movimento uniforme, mas com diferentes 

velocidades, as distâncias percorridas em tempos desiguais estão entre si numa 

proporção composta pela proporção entre as velocidades e a proporção entre os 

tempos. 

 

 Em linguagem simbólica, este enunciado equivale ao seguinte: Para dois móveis em 

movimento uniforme a razão  S1:S2  está em uma proporção composta pelas razões  V1:V2  e  

t1:t2  onde S1 é o espaço percorrido com velocidade  V1  no tempo  t1  e  S2  o espaço 

percorrido com velocidade  V2  no tempo  t2. 

 O conceito de razão composta como enunciado nos Elementos de Euclides está 

confuso. Em algumas das suas edições, é apresentada uma definição que envolve um estranho 

“produto entre duas razões” enquanto na demonstração de (E6-23) Euclides estabelece uma 

razão composta por outras duas razões sem utilizar alguma forma de produto, como definido 

no seu livro II. 

 Vasconcelos analisou a questão do significado de razão composta e constatou que 

Galileo, também, se ocupou de ordenar e esclarecer este conceito na quinta jornada dos 

Discorsi, um adendo escrito com o discípulo Torricelli que Galileo queria ver publicado numa 

segunda edição dos Discorsi. O tratamento para a razão composta está no fim do adendo, e é 

assim comentado por Vasconcelos: 

A missão pedagógica da ‘Giornata Quinta’ ainda não acabou: resta esclarecer o significado da 

composição de razões. Há uma definição da razão composta em algumas edições dos 

Elementos; ela é citada por Galileo e Torricelli, com as seguintes palavras: 

‘Então uma razão se diz compor-se de mais razões, quando as quantidades das ditas razões 

multiplicadas juntas produzem alguma razão.’ (Vasconcelos-1992. p.31) 

 

  Vasconcelos comenta que a autenticidade desta definição, é posta em dúvida por 

Heath, o tradutor da obra de Euclides para a língua inglesa, uma vez que nenhum outro autor 

antigo se serviu dela, suspeitando, assim, de que esta definição possa ter sido adicionada, 

posteriormente, por outros editores dos Elementos de Euclides. 

  Vasconcelos mostra que Galileo também prescindiu desta “definição espúria”
34

 e 

definiu razão composta como utilizada por Euclides na demonstração de (E6-23), como 

segue: 

Mas, de fato, não há necessidade dela, já que, como Salviati vai explicar a Simplício, dadas 

duas grandezas A, B e uma outra C, todas do mesmo tipo, simplesmente se chama a razão 

entre os extremos A, B de composta das razões intermediárias entre A, C e entre C, B. 

(VASCONCELOS-1992. p.31) 

 

                                                           

34
 Expressão utilizada por Vasconcelos. 
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  Ou seja, Galileo e Torricelli converteram a razão composta em um mero nome, 

evitando o estranho (para o paradigma euclidiano) conceito de multiplicação de razões. Mais 

adiante, Vasconcelos representa esta definição em linguagem simbólica como sendo: 

i) A:D é composta de A:B,  B:C  e  C:D. 

ii) A:E é composta de A:B,  B:C,  C:D  e  D:E. 

iii) e assim por diante.” (VASCONCELOS-1992. 

p.32) 

 

  Esta será a definição que utilizaremos para análise deste e dos teoremas seguintes. 

 

Figura 03 

Galilei, Galileu.“De motu aequabili” http://moro.imss.fi.it 
 

<1> Suponhamos que dois móveis E e F se movem com um movimento uniforme e 

que a proporção entre a velocidade do móvel E e a velocidade do móvel F seja como 

A para B. 

 

 Inicialmente uma ressalva à tradução publicada: não é adequada a expressão “com um 

movimento uniforme” porque isso faria com que os dois móveis tivessem um mesmo 

movimento ou uma mesma velocidade. A consulta ao original em latim em que se lê “Mota 

sint duo mobilia E, F motu aequabili” confirma que aqui há um lapso de tradução ou de 

digitação. 

 Neste enunciado, Galileo supõe dois móveis E e F cuja razão entre suas velocidades 

VE e VF é proporcional à razão entre dois segmentos de retas A e B, o que em linguagem 

simbólica significa  VE:VF :: A:B . 

<2> Suponhamos, porém, que o tempo no qual se move E está para o tempo no qual 

se move F na mesma proporção em que C está para D. 

 

 Continuando com o processo de geometrização Galileo estabelece que a razão entre os 

tempos tE e tF, dos móveis E e F, como sendo proporcional à razão entre dois segmentos de 

retas, C e D, ou seja,  tE : tF:: C:D. 

<3> Afirmo que o espaço percorrido por E com a velocidade A no tempo C está para 

o espaço percorrido por F com velocidade B no tempo D na proporção que é 

composta pela proporção da velocidade A com respeito à velocidade B e pela 

proporção do tempo C com respeito ao tempo D. 

 

 Usando os termos introduzidos, por Heath em sua análise dos Elementos, pode-se 

dizer que neste enunciado Galileo “define” ou “especifica” a tese deste teorema, a qual, em 
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linguagem simbólica, pode assim ser entendida: a razão entre os espaços percorridos pelos 

móveis E e F, (SE:SF), está numa proporção composta pelas razões (A:B), a razão entre suas 

velocidades (VE:VF),  e  a razão (C:D), a razão entre os tempos (tE : tF) gastos nos percursos 

SE e SF respectivamente. 

<4> Se G é a distância percorrida por E com a velocidade A no tempo C e se G está 

para I como a velocidade A está para a velocidade B e . . .  

 

 Neste enunciado, Galileo geometriza também os espaços. Estabelece o segmento de 

reta G (representando o espaço SE , percorrido pelo móvel E com velocidade VE no tempo tE) 

e o segmento de reta I (que a seguir mostrará ser representante do espaço percorrido pelo 

móvel F, com velocidade VF , no mesmo tempo  tE em que o móvel E percorre G) propostos 

de forma a que se tenha  G:I::A:B  ou  G:I::VE:VF . 

<5>  . . . se, também, o tempo C está para o tempo D como I está para L, segue-se que 

I é a distância percorrida por F no mesmo tempo em que G é percorrido por E, visto 

que a distância G tem com I a mesma proporção que a velocidade A tem com B. 

 

 Galileo considera mais o segmento de reta  L  tal que a razão entre os tempos C e D é 

a mesma que se tem entre I e L, o que, simbolicamente equivale à expressão  I:L::C:D. Mas 

não precisa disso para mostrar, através do teorema (D3-MU-II), que I é o espaço percorrido 

pelo móvel F no tempo tE , pois lhe basta, para fazer uso de (D3-MU-II), relembrar o leitor 

que se tem G:I::A:B  ou  G:I::VE:VF . 

<6> E, dado que o tempo C está para o tempo D assim como I está para L e, sendo I a 

distância percorrida por F no tempo C, então L será a distância percorrida por F no 

tempo D com a velocidade B. 

 

 Galileo considera que, uma vez que  I:L::C:D  ou  I:L::tE:tF , com base no teorema 

(D3-MU-I) pode entender que as distâncias I e L são percorridas nos tempos  tE  e  tF  com a 

mesma velocidade. Assim, sendo VF a velocidade com que a distância I é percorrida no tempo 

tE , (D3-MU-I) lhe permite concluir que L é o espaço percorrido no tempo tF, com velocidade 

VF, a velocidade própria do móvel F. 

<7> Contudo, a proporção entre G e L é composta pelas proporções entre G e I e 

entre I e L, a saber, pelas proporções entre a velocidade A e a velocidade B e entre o 

tempo C e o tempo D: que é o que se queria demonstrar. 

 

 Neste enunciado, Galileo aplica diretamente sua definição de razão composta, assim 

enunciada por Vasconcelos: “dadas duas grandezas A, B e uma outra C, todas do mesmo tipo, 

simplesmente se chama a razão entre os extremos A, B de composta das razões intermediárias 

entre A, C e entre C, B.”(VASCONCELOS-1992. p.31) 
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 Considerando esta definição, é legítimo estabelecer que a razão G:L é composta pelas 

razões G:I  e  I:L, assim como são legítimas as conversões utilizadas por Galileo para concluir 

sua demonstração, como segue: 

     Galileo considera        G:I::A:B  ou  G:I::VE:VF ,     <04>;  

                 e                    I:L::C:D  ou   I:L:: tE : tF ,     <05>; 

     Como   G:L   é   composta   por   G:I   e   I:L,    (Definição de razão composta) 

     Então   G:L   será  composta  por   A:B   e   C:D. 

     Ou   então            SE:SF  será  composta por   VE:VF   e   tE:tF 

- o - 

 O Teorema V – Proposição V, ou simplesmente (D3-MU-V), foi assim enunciado por 

Galileo: 

TEOREMA V – PROPOSIÇÃO V 

Se dois móveis se movem com movimentos uniformes, mas com velocidades 

desiguais e em espaços desiguais, a proporção entre os tempos será composta pela 

proporção entre os espaços e a proporção inversa entre as velocidades. 

 

 Nesta série de três teoremas, os teoremas IV, V e VI; Galileo considera dois móveis 

em movimento uniforme. Destaca uma das três grandezas S, t e V; e estabelece, com a razão 

entre estas grandezas para dois móveis, a relação composta pelas razões das outras duas 

grandezas. No teorema IV Galileo estabeleceu que a razão entre  S1:S2  é composta pelas 

razões  V1:V2  e  t1:t2 . Neste teorema estabelece que a razão entre  t1:t2  é composta pelas 

razões  S1:S2  e  V2:V1 , sendo esta última a razão inversa entre as velocidades. 

 

Figura 04 

Galilei, Galileu. “De motu aequabili” http://moro.imss.fi.it 
 

<1> Sejam dois móveis A e B e esteja a velocidade de A para a velocidade de B na 

mesma proporção em que V está para T. Do mesmo modo, estejam os espaços 

percorridos na proporção entre S e R. 

 

 Mais uma vez Galileo inicia a demonstração de um teorema definindo as relações 

entre as grandezas físicas e segmentos de reta. Neste Galileo representa as velocidades e os 

espaços percorridos por dois móveis A e B, com os segmentos de reta S, R, V e T tal que, em 

linguagem simbólica,  VA:VB :: V:T   e   SA:SB :: S:R . 
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<2> Afirmo que a proporção entre o tempo no qual A se move e o tempo no qual B se 

move é composta da proporção entre a velocidade T e a velocidade V e da proporção 

entre a distância S e a distância R. 

 

 Neste enunciado, Galileo estabelece sua tese, a qual, em linguagem simbólica significa 

que a razão entre os tempos em que os móveis A e B percorrem os espaços S e R com as 

velocidades V e T, ou seja, a razão  (tA:tB)  está numa proporção composta pelas razões  (S:R)  

ou  (SA:SB)  e  (T:V)  ou  (VB:VA). Observa-se que esta última razão é a inversa de  V:T  ou  

VA:VB , <01>; um conceito, como foi visto, caracterizado pela definição (E5-DEF13) dos 

elementos de Euclides. 

<3> Suponhamos que o movimento de A se realize no tempo C e que a velocidade T 

esteja para a velocidade V assim como o tempo C está para o tempo E. 

 

 Neste enunciado Galileo geometriza o tempo. Estabelece a correspondência entre o 

tempo tA , do movimento do móvel A, e um segmento de reta C. Em seguida considera um 

tempo t, representado por uma reta E, tal que, em linguagem simbólica,  VB:VA::tA:t  ou  

T:V::C:E . 

<4> Como C é o tempo durante o qual A com velocidade V percorre o espaço S e 

como a velocidade T do móvel B está para a velocidade V assim como o tempo C está 

para o tempo E, então E será o tempo necessário para o móvel B percorrer o mesmo 

espaço S. 

 

 Galileo identifica o tempo t do enunciado  VB:VA::tA:t  ou  T:V::C:E , <3>, como 

sendo o tempo em que o móvel B, com velocidade VB , percorre a distância SA (a mesma 

distância percorrida pelo móvel A com velocidade VA no tempo tA), identificação legitimada 

pelo teorema (D3-MU-III). 

<5> Consideremos agora que o espaço S está para o espaço R na mesma proporção 

em que o tempo E está para o tempo G; segue-se que G é o tempo necessário para B 

percorrer o espaço R. 

 

 Neste enunciado Galileo considera um tempo t’, representado pela reta G, tal que  

SA:SB::t:t’  ou  S:R::E:G, o que procede, uma vez que a razão (S:R) equivale à (SA:SB), <1> , e 

o segmento de reta E corresponde ao tempo t , <3> . 

 Sua conclusão também é procedente. Assumir o enunciado SA:SB::t:t’ implica, pelo 

teorema (D3-MU-I) , assumir que as distâncias SA e SB foram percorridas nos tempo t e t’ 

com a mesma velocidade, no caso a velocidade VB do móvel B, uma vez que a distância  SA é 

percorrida pelo móvel B no tempo  t , <4>. Assim sendo, t’ será o tempo necessário para B 

percorrer a distância SB com a velocidade VB, ou seja,  t’= tB . 

<6> Visto que a proporção entre C e G é composta pelas proporções entre C e E e 

entre E e G, e que a proporção entre C e E é idêntica à proporção inversa entre as 

velocidades dos móveis A e B, ou seja, à proporção entre T e V, portanto, a proporção 

entre E e G é idêntica à proporção entre os espaços S e R; o que, conseqüentemente,  

prova a proposição. 
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 Galileo, com base na sua definição de razão composta, identifica que a razão C:G é 

composta pelas razões C:E e E:G. Em seguida, conforme procedeu no teorema anterior, 

Galileo identifica as razões entre segmentos de retas com as correspondentes razões entre as 

grandezas físicas à elas associadas e conclui sua demonstração com raciocínio (...se....então...) 

como a seguir desenvolvido em linguagem simbólica: 

 Se ... C:E::T:V (como demonstrado no fragmento <3>),  E:G::S:R (como demonstrado 

no fragmento <5>) e sendo a razão C:G composta pelas razões C:E e E:G; ... então ... a razão 

C:G ou tA:tB [uma vez que  C corresponde a tA (<3>), G  a  t’  e  t’=tB (<5>)] será composta 

pela razão S:R ou SA:SB (conforme fragmento <1>)  e  pela razão T:V ou VB:VA (conforme 

fragmento <1>). Resumindo: 

 A razão entre os segmentos de reta C:G será composta pelas razões S:R e T:V   ou   a 

razão entre os tempos tA:tB será composta pelas razões SA:SB e VB:VA entre os espaços e as 

velocidades, dos móveis A e B, respectivamente. 

 Concluí-se a análise das proposições demonstradas do Movimento Uniforme de 

Galileo com o Teorema VI – Proposição VI, ou simplesmente (D3-MU-VI), assim enunciado: 

TEOREMA VI – PROPOSIÇÃO VI  

Se dois móveis se movem com movimento uniforme, a proporção entre suas 

velocidades será composta pela proporção entre as distâncias percorridas e pela 

proporção inversa entre os tempos. 

 

 Com este enunciado Galileo completa a tríade das proposições que estabelecem as 

relações compostas entre as grandezas espaço percorrido, tempo gasto no percurso e 

velocidade, para dois móveis em movimentos uniformes. Em linguagem simbólica esta 

proposição afirma que a razão entre suas velocidades  VA:VB  é composta pelas razões  SA:SB  

(a razão entre seus espaços percorridos)  e  tB:tA  (a razão inversa entre os tempos gastos 

nestes percursos). 

 

Figura 05 

Galilei, Galileu. “De motu aequabili” http://moro.imss.fi.it 
 

 

http://moro.imss.fi.it/
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<1> Sejam dois móveis A e B que se movem com movimento uniforme, sendo que os 

espaços por eles percorridos estão na proporção entre V e T e os tempos na proporção 

entre S e R. 

 

 Analogamente às demonstrações anteriores, Galileo inicia sua demonstração 

estabelecendo as relações de geometrização entre segmentos de retas e as grandezas 

consideradas. 

 Em linguagem simbólica Galileo considera os segmentos de retas  V e T  e  S e R  tal 

que  SA:SB:: V:T  e  tA:tB:: S:R  onde  SA e SB  são os espaços percorridos e  tA e tB  os tempos 

gastos nestes percursos respectivamente pelos móveis A e B, ambos em movimento uniforme. 

<2> Afirmo que a proporção entre a velocidade do móvel A e a velocidade do móvel 

B é composta pela proporção entre a distância V e a distância T e pela proporção 

entre o tempo R e o tempo S. 

 

 Neste enunciado, Galileo apresenta sua tese considerando as geometrizações 

estabelecidas no enunciado anterior. Simbolicamente pode-se assim apresentar sua tese: A 

razão entre as velocidades dos móveis A e B, (VA:VB), está numa proporção composta pelas 

razões  (V:T) ou (SA:SB), a razão entre os espaços percorridos, e  (R:S) ou (tB : tA), a razão 

inversa entre os respectivos tempos gastos nesses percursos. 

<3> Suponhamos que a velocidade C com a qual o móvel A percorre o espaço V no 

tempo S é a mesma que a proporção existente entre o espaço V e o espaço T e a 

mesma que existe entre a velocidade C e a outra velocidade E. 

 

 O enunciado deste fragmento, como apresentado na tradução brasileira que se utiliza, 

é inconsistente com as definições dos Elementos de Eucludes. A suposta velocidade, 

representada pelo segmento de reta C, não pode ser “a mesma que a proporção existente entre 

...” uma vez que um segmento de reta, conforme definição 4 do livro 1 dos Elementos de 

Euclides (E1-DEF.4), é de natureza ontológica distinta da “proporção” entre duas magnitudes, 

conforme (E5-DEF.6). 

 No original em latim está escrito: “Sit velocitas C ea cum qua mobile A conficit 

spatium V in tempore S ...”, de modo que o melhor teria sido traduzir para: “Suponhamos que 

seja C a velocidade com a qual o móvel A percorre o espaço V no tempo S...”. A seguir vem: 

“et quam rationem habet spatium V ad spatium T, hanc habeat velocitas C ad aliam E”, que 

poderia ter sido assim traduzido: “... e que é a mesma a proporção existente entre o espaço V e 

o espaço T e a que existe entre a velocidade C e a outra velocidade E.” 

 Neste enunciado, analogamente aos anteriores, Galileo prossegue seu processo de 

geometrização estabelecendo os segmentos de retas C e E tal que C representa a velocidade 

VA com que o móvel A percorre o espaço SA (representado pelo segmento de reta V <2>) no 
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tempo tA (representado pelo segmento de reta S <2>) e o segmento de reta E  representa uma 

velocidade  v  tal que, em linguagem simbólica,  SA:SB::VA:v  ou  V:T::C:E . 

<4> E será a velocidade com a qual móvel B percorre a distância T no mesmo tempo 

S. 

 

 Esta frase, como traduzida para o português, pode confundir o leitor. O termo “E”, 

solto assim no início da frase, pode ser lido como uma conjunção. A expressão “portanto” 

poderia, sem prejuízo para o sentido do enunciado, ser acrescentada logo no início da frase. 

Este cuidado evitaria qualquer erro de leitura precipitada. Drake assim traduziu esta frase para 

o inglês: “Then E Will be the speed with which moveable B traverses space T in the same 

time S.” 

 Neste enunciado Galileo explicita a conseqüência do enunciado do fragmento <3>. 

Em linguagem simbólica, da proporção  SA:SB::VA:v  ou V:T::C:E [como considerado no 

fragmento (<3>)] segue que os espaços SA e SB são percorridos respectivamente com as 

velocidades VA e v no mesmo tempo, conforme demonstrado no teorema (D3-MU-II) . 

Assim, a distância SB [representada pelo segmento de reta T (<1>)] será percorrida com a 

velocidade v [representada pelo segmento de reta E (<1>)] no tempo tA [representado pela 

reta S (<1>)], sendo este tempo o mesmo tempo tA que o móvel A gasta para percorrer a 

distância SA [representada pelo seguimento de reta V (<1>)] com a velocidade VA 

[representada pelo segmento de reta C (<3>)]. 

<5> Se, porém, o tempo R está para o tempo S assim como a velocidade E está para a 

outra velocidade G, . . . 

 

 Neste enunciado Galileo considera outra velocidade v’, representada pelo segmento de 

reta G, tal que  tB:tA::v:v’  ou  R:S::E:G  em que  tB:tA::R:S [conforme considerado no 

fragmento (<1>)]  e  o segmento de reta E representa geometricamente a velocidade v 

[conforme considerado no fragmento (<3>)]. 

<6> . . . então G será a velocidade com a qual o móvel B percorre o espaço T no 

tempo R. 

 

 Da última asserção, simbolicamente representada por  tB:tA::v:v’  ou  R:S::E:G, 

Galileo identifica que os dois móveis com velocidades  v  e  v’  percorreram nos tempos  tA  e  

tB  o  mesmo espaço, conclusão legitimada pelo teorema (D3-MU-III). Como o móvel com 

velocidade  v  percorre no tempo  tA  a distância  SB <4>, o móvel com velocidade  v’, no 

tempo  tB , percorrerá a mesma distância  SB . Isto significa que  v’=VB  visto que <1> e <3> 

estabelecem que o móvel B com velocidade VB percorre o espaço SB no tempo tB . 

<7> Portanto, temos a velocidade C com a qual o móvel A percorre a distância V no 

tempo S, e a velocidade G com a qual o móvel B percorre a distância T no tempo R e 

a proporção entre C e G é composta pelas proporções entre C e E e entre E e G; . . .  
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 Analogamente às demonstrações anteriores Galileo enuncia sua definição de razão 

composta aplicada aos termos envolvidos na demonstração. Em linguagem simbólica Galileo 

define: a razão C:G é composta pelas razões C:E e E:G. Em seguida Galileo identifica estas 

razões entre segmentos de retas com as razões entre as velocidades, os espaços percorridos e 

os tempos gastos nestes percursos pelos móveis A e B como segue: 

<8>  . . . ora, como a proporção entre C e E é a mesma que existe entre as distâncias 

V e T e a proporção entre E e G é a mesma que a proporção entre R e S, nossa 

proposição foi demonstrada. 

 

 Em linguagem simbólica tem-se: 

 Como:     C:E::V:T    ou     VA:v::SA:SB    [conforme fragmento (<3>)]; 

                E:G::R:S     ou       v:v’::tB:tA      [conforme fragmento (<5>)]; 

                                 v’=VB                          [conforme fragmento (<6>)]       e   sendo 

a razão  C:G  composta pelas razões  C:E  e  E:G  [conforme fragmento (<7>)]; 

 Então  a razão  C:G  será igualmente composta pelas razões  V:T e R:S   ou então  a 

razão  VA:VB   será  composta  pelas razões  SA:SB   e   tB:tA . 

 

 

4.3 – Comentários  gerais. 

 

 

 Estes seis teoremas esgotam as possibilidades de combinações entre as três grandezas: 

“espaço”, “tempo” e “velocidade”, mais exatamente, combinações entre razões dentre pares 

destas grandezas. Nos três primeiros teoremas, Galileo manteve constante uma destas 

grandezas e verificou a proporcionalidade entre razões das outras duas. Nos três últimos, 

estabeleceu a composição das razões de duas destas grandezas para cada uma delas. Em 

linguagem simbólica estes seis teoremas representam: 

 -  Teorema    I    para mesma velocidade v ou v1:v2=1
35

  temos   s1:s2::t1:t2 . 

 -  Teorema  II     para o mesmo tempo     t  ou  t1:t2=1  temos   s1:s2::v1:v2 . 

 -  Teorema III    para o mesmo espaço     s  ou s1:s2=1  temos   t1:t2::v2:v1 . 

 -  Teorema IV    a   razão   s1:s2   será composta pelas razões   v1:v2  e  t1:t2 . 

 -  Teorema  V    a   razão   t1:t2   será composta pelas razões   s1:s2  e  v2:v1 . 

                                                           

35
 Considera-se que a razão entre duas grandezas iguais tem o valor unitário. Embora os Elementos não utilizem 

esta notação, para facilitar o acompanhamento de nosso raciocínio, foi utilizada. Assim autorizou-se por se tratar 

de uma paráfrase. 
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 -  Teorema VI    a   razão   v1:v2   será composta pelas razões   s1:s2  e  t2:t1 . 

 Quando analisados com a moderna definição de movimento uniforme 

(v=ds/dt=constante) os enunciados destes teoremas são imediatos. Entretanto, como foi visto 

anteriormente, Galileo não tinha uma definição de velocidade. 

 Constatou-se que a teoria sobre o movimento uniforme de Galileo, considera o sentido 

“holístico da velocidade” como estabelecido por Souffrin para a tradição pré-clássica. Por esta 

tradiçãom não se define velocidade apenas, estabelecem-se suas propriedades. Neste caso, a 

velocidade assume o mesmo status ontológico das grandezas espaço e tempo
36

. Esta 

homogeneidade ontológica assegura a simetria observada entre os enunciados dos três 

primeiros teoremas envolvendo estas três grandezas – Galileo estabelece a proporção entre as 

razões de duas destas grandezas enquanto fixa a outra. 

 Constatou-se, também, que Galileo necessitou dos enunciados dos quatro axiomas 

para as demonstrações das proposições dos três primeiros teoremas enquanto que, para os três 

últimos, foram necessários os enunciados dos três primeiros além da definição de razão 

composta. 

 Esta constatação confere com as colocações de Clavelin sobre a função destes 

axiomas, como necessários para enquadrar a teoria do Movimento Uniforme de Galileo na 

teoria das proporções dos Elementos de Euclides, conforme comentários, no início deste 

capítulo. De fato os três primeiros teoremas estabelecem proporções entre razões das 

grandezas espaço, tempo e velocidade conforme a teoria das proporções enunciada nos livros 

V e VI dos Elementos de Euclides. 

 Assim, concorda-se com Clavelin quando defende que a adequação da definição de 

movimento uniforme à teoria das proporções somente foi possível graças à inclusão dos 

quatro axiomas entre as proposições indemonstráveis da teoria do movimento uniforme de 

Galileo. 

 Uma marca enunciativa interessante de se comentar é sobre a disposição dos 

segmentos de retas representativos das grandezas espaço, tempo e velocidade nas figuras 

associadas aos enunciados dos três últimos teoremas, aqueles que estabelecem as proporções 

compostas. 

 Por exemplo, na figura 3 associada ao teorema IV, na coluna da esquerda Galileo 

ordena alternadamente as velocidades e os tempos, dos móveis E e F, ou seja, A –> vE; C –> 

                                                           

36
 No início deste capítulo foi citado esta propriedade como constatada por Vasconcelos, entretanto verifica-se 

que outros estudiosos de Galileo como J. Merleau Ponty (MERLEAU PONTY-1974) e Clavelin (CLAVELIN-

1983) também a sustentam. 
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tE; B –> vF e D –> tF. Na coluna da direita, no nível intermediário entre os das velocidades e 

dos tempos Galileo representa os segmentos representativos das distâncias percorridas, G –> 

sE e L –> sF. Entre estes dois conjuntos de segmentos de retas, correspondentes aos móveis E 

e F, ainda na coluna da direita Galileo desenha o segmento de reta I representativo da 

distância que um móvel com a velocidade vF percorreria no tempo tE . A figura abaixo, uma 

edição da figura 3, ilustra este procedimento. 

 Através das identificações que foram incluídas na figura, é fácil visualizar a 

proposição enunciada, ou seja, que a razão sE:sF é composta pelas razões vE:vF  e  tE:tF . a 

figura também destaca a função auxiliar, para a demonstração,do segmento de reta I, incluído 

entre os dados de cada um dos dois móveis, o qual representa o espaço percorrido por um 

móvel no tempo tE com a velocidade vF . 

 

 

 

                Figura 06 

 

           (Figura 3 editada) 

 

 Nas figuras 4 e 5, correspondentes aos outros dois teoremas sobre razão composta, a 

disposição dos segmentos de retas representativos das grandezas físicas é equivalente. Esta 

regularidade revela uma sistemática instrumental para a utilização de proporções composta, 

provavelmente um elemento da linguagem dos meios acadêmicos da época entre aqueles que 

se utilizavam dos Elementos de Euclides para suas demonstrações matemáticas. 

 A inclusão de uma teoria sobre o movimento uniforme, no domínio da teoria das 

proporções foi, sem dúvida, uma grande contribuição de Galileo para a ciência de sua época.  

O que chama a atenção, é que Galileo deu este significativo passo para a ciência de sua época 

sem, entretanto, ameaçar sua tradição. 

 O fato de Galileo, através destes seis teoremas, esgotar as possibilidades de relações 

de proporções entre as grandezas espaço, tempo e velocidade – para um móvel em 

Movimento Uniforme – faz desta teoria um completo sistema axiomático o qual, como será 

vE 

tE 

sE 

vF 

tF 

sF 

S (tE vF) 
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visto no próximo capítulo, representa um importante papel para as demonstrações dos 

teoremas da teoria do Movimento Naturalmente Acelerado, exclusivamente de natureza 

matemática. 

 Cabe aqui também observar que em momento nenhum de sua teoria do movimento 

uniforme, Galileo faz referência a alguma propriedade natural do movimento. Esta marca 

enunciativa sinaliza a consciência de Galileo sobre a natureza matemática deste seu estudo, 

ou, como se diz atualmente, a natureza cinemática da sua teoria sobre o movimento uniforme. 
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5.  ANÁLISE  DA  TEORIA  DO  MOVIMENTO  NATURALMENTE  ACELERADO 

DE  GALILEO 

 

 

 Após terminar a apresentação dos “elementos” e das “demonstrações” dos seis 

teoremas de sua teoria sobre o Movimento Uniforme, sem mais nenhum comentário, Galileo 

na voz de Salviati assim anuncia seus estudos sobre o movimento naturalmente acelerado: 

Salviati – O que acabamos de ver é tudo o que nosso autor escreveu a respeito do 

movimento uniforme. Passemos agora a fazer algumas considerações mais originais e 

sutis a respeito do movimento naturalmente acelerado, que é o que geralmente 

acontece com os móveis graves descendentes. Eis aqui o título e a introdução. (p.159) 

 

 

5.1 – Leitura e comentários da apresentação da definição de “Movimento 

Uniformemente Acelerado” da teoria do Movimento Naturalmente acelerado de Galileo. 

 

 

 Galileo inicia a apresentação de sua teoria sobre o Movimento Naturalmente 

Acelerado como segue: 

DO  MOVIMENTO  NATURALMENTE  ACELERADO 

 

<01> Tendo tratado, no livro anterior, das propriedades do movimento uniforme, 

examinemos minuciosamente o movimento acelerado. Antes de tudo, convém 

investigar e explicar a definição que corresponde convenientemente a esse 

movimento, tal como a natureza o utiliza. <02> Sem dúvida, ainda que seja lícito 

imaginar arbitrariamente alguma forma de movimento e investigar a seguir as 

propriedades que dele derivam (de fato, é assim que alguns, imaginando hélices ou 

concóides originadas por determinados movimentos de que a natureza não faz uso, 

têm conseguido demonstrar admiravelmente suas propriedades com argumentos ex 

suppositione), todavia, visto que a natureza se serve de uma forma determinada de 

aceleração na queda dos graves, não é inconveniente estudar suas propriedades, 

fazendo com que nossa definição de movimento acelerado corresponda à essência do 

movimento naturalmente acelerado. <03> O que acreditamos ter finalmente 

descoberto depois de longas reflexões; principalmente se levamos em conta que as 

propriedades por nós demonstradas parecem corresponder e coincidir com os 

resultados da experiência. <04> Finalmente, no estudo do movimento naturalmente 

acelerado, fomos, por assim dizer, conduzidos pela mão graças à observação das 

regras seguidas habitualmente pela própria natureza em todas as suas outras 

manifestações nas quais ela faz uso de meios mais imediatos, mais simples e mais 

fáceis. <05> Pois penso que na verdade nenhuma pessoa acredite poder nadar e voar 

com maior simplicidade e maior facilidade que os peixes ou as aves, que se servem do 

instinto natural. 

<06> Quando, portanto, observo uma pedra que cai de uma certa altura a partir do 

repouso e que adquire pouco a pouco novos acréscimos de velocidade, por que não 
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posso acreditar que tais acréscimos de velocidade não ocorrem segundo a proporção 

mais simples e mais óbvia? <07> Se considerarmos atentamente o problema, não 

encontraremos nenhum acréscimo mais simples que aquele que sempre se repete da 

mesma maneira. O que entenderemos facilmente, se considerarmos a estrita afinidade 

existente entre o tempo e o movimento: do mesmo modo, com efeito, que a 

uniformidade do movimento se define e se concebe com base na igualdade dos 

tempos e dos espaços (com efeito, chamamos movimento uniforme ao movimento 

que em tempos iguais percorre espaços iguais), assim também, mediante uma divisão 

do tempo em partes iguais, podemos perceber que os aumentos de velocidade 

acontecem com simplicidade; concebemos no espírito que um movimento é uniforme 

e, do mesmo modo, continuamente acelerado, quando, em tempos iguais quaisquer, 

adquire aumentos iguais de velocidade. <08> Assim, qualquer que seja o número de 

partes iguais de tempo que tenha decorrido a partir do instante em que, o móvel 

abandona o repouso e começa a descer, o grau de velocidade adquirido na primeira e 

segunda partes de tempo será o dobro do grau de velocidade adquirido pelo móvel na 

primeira parte; assim também, o grau que se obtém em três partes de tempo será o 

triplo e, na quarta parte, será o quádruplo do grau obtido na primeira parte; <09> de 

modo que (para maior clareza) se o móvel continuar seu movimento com o grau ou 

momento de velocidade (momentum velocitatis) adquirido na primeira parte de tempo 

e conservar uniformemente essa velocidade, seu movimento será duas vezes mais 

lento que o obtido com o grau de velocidade adquirido em duas partes de tempo. 

<10> Por este motivo acreditamos que não nos afastamos absolutamente da justa 

razão, se admitimos que a intensificação da velocidade (intentionem velocitatis) é 

proporcional à extensão do tempo; pelo que podemos definir o movimento, do qual 

devemos tratar, da seguinte maneira:  chamo movimento igualmente, ou o que é o 

mesmo, uniformemente acelerado, àquele que, partindo do repouso, adquire, em 

tempos iguais, momentos (momenta) iguais de velocidade. (p.159-161) 

 

 O texto desta apresentação, escrito em latim, foi estruturado em dois parágrafos. Para 

organizar a análise, foram divididas estes dois parágrafos, em dez fragmentos igualmente 

distribuídos, conforme as numerações, entre os sinais <-->, incluídos no texto. 

 Neste texto, no qual Galileo apresenta e justifica sua definição de Movimento 

Naturalmente Acelerado, verificou-se que para Galileo é clara a distinção entre as naturezas 

física e cinemática da sua ciência do movimento. 

 No fragmento <01>, ao invés da expressão “movimento naturalmente acelerado”, 

Galileo prefere utilizar a expressão “movimento acelerado”, colocando este estudo como 

naturalmente subseqüente ao estudo já realizado sobre o “movimento uniforme”. 

 Por outro lado, a natureza física deste estudo é manifestada quando Galileo estabelece 

a intenção de investigar uma definição de “movimento acelerado” que “corresponde 

convenientemente” ao movimento acelerado “tal como a natureza o utiliza.” 

 No fragmento <02> Galileo cita exemplos legítimos de movimentos “arbitrariamente” 

concebidos e com propriedades “admiravelmente” demonstradas. A liberdade admitida para 

se definir algum tipo de movimento, equivale a dizer que estas definições são a priori. A 

citação de exemplos “bizarros” de movimentos comporta a interpretação de que para Galileo 
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uma definição de movimento, qualquer que seja, pode ser estabelecida a priori e suas 

propriedades “admiravelmente” demonstradas, como sabemos, através da matemática
37

. 

 Na seqüência do texto, quando Galileo enuncia: “Todavia, visto que a natureza se 

serve de uma forma determinada de aceleração na queda dos graves”, em seguida, julga 

conveniente estudar as propriedades desta “forma determinada de aceleração”; mais uma vez, 

após destacar a natureza teórica do estudo de um “movimento acelerado”, Galileo re-

estabelece o vínculo deste seu estudo a priori com a realidade física. 

 No fragmento <03> Galileo anuncia ter “descoberto” uma definição de “movimento 

acelerado” que corresponde à queda dos graves. Sua convicção nesta descoberta, fundamenta-

se na coincidência entre os “resultados da experiência” com as propriedades demonstradas a 

partir desta definição. 

 Nestes três primeiros fragmentos identificou-se que Galileo sustenta sua definição de 

“movimento naturalmente acelerado” nas seguintes propriedades epistemológicas: 

1) A primeira delas é considerar que uma definição de “movimento acelerado” é de 

natureza a priori, semelhante à definição de seu “movimento uniforme” e de outros 

movimentos “arbitrariamente” imaginados, e que as propriedades decorrentes desta 

definição são demonstradas com a matemática. 

2) A segunda é a proposição de que “a natureza se serve de uma forma determinada de 

aceleração na queda dos graves” e 

3) a terceira é a consideração de que a correspondência entre o fato experimental e as 

propriedades demonstradas a partir desta teoria, representa o critério de validação para o 

reconhecimento de que a definição de movimento acelerado corresponde à essência do 

movimento naturalmente acelerado. 

 Continuando com o texto, no fragmento <4> Galileo enuncia: 

Finalmente, no estudo do movimento naturalmente acelerado, fomos, por assim dizer, 

conduzidos pela mão graças à observação das regras seguidas habitualmente pela 

própria natureza em todas as suas outras manifestações nas quais ela faz uso de meios 

mais imediatos, mais simples e mais fáceis. 

 

 O termo “finalmente” coloca este enunciado como sendo mais um e o último 

fundamento considerado por Galileo para estabelecer a sua definição de “movimento 

                                                           

37
 Embora não esteja explícito no enunciado sabe-se que estas demonstrações são de natureza matemática. De 

fato, na introdução da terceira jornada, como já visto, Galileo anunciou que demonstrará propriedades 

matemáticas para o movimento naturalmente acelerado. Da mesma forma, todas as demonstrações ao estudo 

sobre o “movimento uniforme” também foram matemáticas. Além do mais, uma simples folheada nas páginas 

subseqüentes desta obra não deixará a menor dúvida a este respeito. 
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naturalmente acelerado”. De acordo com a interpretação, este enunciado seria a quarta e 

última propriedade epistemológica considerada por Galileo, ou seja: 

4) A quarta propriedade epistemológica considerada por Galileo é admitir que “regras 

seguidas habitualmente pela própria natureza” é o fato observado que “em todas as suas 

outras manifestações” a natureza “faz uso de meios mais imediatos, mais simples e mais 

fáceis”. A certeza da veracidade de uma definição estabelecida em conformidade com 

esta “regra natural” sustenta-se em sua evidência. A natureza assim se mostrou como que 

“conduzidos pela mão” para esta verdade evidente. 

 No fragmento <05> Galileo enuncia: 

Pois penso que na verdade nenhuma pessoa acredite poder nadar e voar com maior 

simplicidade e maior facilidade que os peixes ou as aves, que se servem do instinto 

natural. 

 

 Este enunciado, claramente estranho à sua ciência do movimento, sugere a intenção de 

Galileo colocar confortável seu leitor para se convencer de que a definição de movimento 

naturalmente acelerado, assim estabelecida, é legítima uma vez que suas propriedades foram 

naturalmente reveladas – Galileo diz ter sido, por assim dizer, conduzido “pela mão graças à 

observação das regras seguidas habitualmente pela própria natureza em todas as outras 

manifestações”. 

 Com a enunciação destas quatro considerações que nortearam a proposição de sua 

definição de “movimento naturalmente acelerado”, Galileo encerra seu primeiro parágrafo 

desta apresentação. 

 Nos enunciados do parágrafo seguinte, Galileo descreve a relevância da regra da 

simplicidade manifestada pela natureza para a formulação de sua definição de “movimento 

acelerado” adequada ao “movimento naturalmente acelerado”. 

 No fragmento <06> a expressão “por que não posso acreditar” sugere um Galileo 

cauteloso, um Galileo que prefere “acreditar” ao invés de postular que, entre os acréscimos de 

velocidade observados nos corpos em queda livre e a regra natural da simplicidade, há uma 

correspondência. 

 Em seguida, no fragmento <07>, Galileo descreve como esta regra natural mostrou-

lhe, ou conduziu-o “pela mão”, como deveria ser sua definição de movimento acelerado. Para 

Galileo a simplicidade natural na aceleração dos graves em queda livre manifesta-se na 

regularidade com que esta velocidade aumenta, conforme o seguinte enunciado: “não 

encontraremos nenhum acréscimo mais simples que aquele que sempre se repete da mesma 
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maneira”. Para estabelecer uma definição que corresponda a esta regularidade, Galileo recorre 

à “estrita afinidade existente entre o tempo e o movimento”. 

 Ainda neste fragmento <7> Galileo assemelha estas considerações para a definição do 

movimento acelerado, com sua definição de movimento uniforme, quando recorre para seu 

raciocínio ao procedimento de “divisão do tempo em partes iguais”: 

... a uniformidade do movimento se define e se concebe com base na igualdade dos 

tempos e dos espaços (com efeito, chamamos movimento uniforme ao movimento 

que em tempos iguais percorre espaços iguais), assim também, mediante uma divisão 

do tempo em partes iguais, podemos perceber que os aumentos de velocidade 

[incrementa celeritatis] acontecem com simplicidade; concebemos no espírito que um 

movimento é uniforme e, do mesmo modo, continuamente acelerado, quando, em 

tempos iguais quaisquer, adquire aumentos iguais de velocidade [celeritatis 

additamenta]. (os termos em latim foram acrescidos pelo escritor) 

 

 No fragmento seguinte (<08>) Galileo revê o procedimento de “divisão do tempo em 

partes iguais” e apresenta considerações sobre o “grau de velocidade” ao invés do termo 

“velocidade”: 

Assim, qualquer que seja o número de partes iguais de tempo que tenha decorrido a 

partir do instante em que, o móvel abandona o repouso e começa a descer, o grau de 

velocidade [celeritatis gradus] adquirido na primeira e segunda partes de tempo será o 

dobro do grau de velocidade [duplus sit gradus] adquirido pelo móvel na primeira 

parte; assim também, o grau [gradus] que se obtém em três partes de tempo será o 

triplo e, na quarta parte, será o quádruplo do grau [gradus] obtido na primeira parte; 

(os termos em latim foram acrescidos pelo escritor) 

 

 Interpreta-se que neste fragmento, a expressão “qualquer que seja o número de partes” 

(analogamente aos comentários sobre a “definição” e a “advertência” do “movimento 

uniforme”) sugere que Galileo faz referência aos infinitos, infinitesimais e indivisíveis, 

questões sobre as grandezas contínuas (questões ainda confusas em sua época) somente, 

satisfatoriamente, resolvidas com o advento do cálculo, o que ocorreu na segunda metade do 

século XVII. 

 De fato, enquanto no fragmento <07> Galileo utiliza as expressões “incrementa 

celeritatis” e “celeritatis additamenta” no fragmento <08> refere-se à velocidade do móvel 

utilizando a expressão “celeritatis gradus”. 

 Conforme aprendeu-se com Souffrin, na tradição “pré-clássica”, os termos latinos 

“velocitas” ou “celeritas” comportam o significado de “velocidade holística” enquanto que os 

termos latinos “momentun” ou “gradus velocitatis”, ou mesmo o termo “velocitas 

instantanea”, referem-se, da alguma forma, ao que hoje se entende como velocidade 

instantânea. 

 Segundo Souffirn, enquanto que a “velocidade holística” necessariamente comporta 

um intervalo de tempo para se admitir um corpo em movimento, o termo latino “gradus 
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velocitatis” faz referência à categoria das “qualidades intensivas”, representando um conceito 

teórico desenvolvido pelos escolásticos do século XIV. Cabe lembrar que à época de Galileo, 

devido às imposições dos Elementos de Euclides, não era possível uma definição de 

velocidade, apenas enunciavam-se propriedades da velocidade. 

 O fragmento <09> é particularmente importante por que, é neste enunciado, que 

Galileo estabelece um significado matemático para a expressão “grau de velocidade” ou 

“momento”. Galileo estabelece para um determinado grau de velocidade adquirido, em um 

determinado instante de um movimento acelerado, a equivalência com um movimento 

uniforme cuja velocidade seria aquela em que “se o móvel continuar seu movimento com o 

grau ou momento de velocidade adquirido” conservasse “uniformemente essa velocidade”. 

Esta propriedade estabelecida por Galileo para o termo grau de velocidade, perfeitamente 

cabível no discurso deste domínio em sua época, será utilizada, posteriormente, tanto na 

interpretação do enunciado como na demonstração do teorema I do “movimento naturalmente 

acelerado”. 

 No fragmento <10> quando Galileo enuncia: “acreditamos que não nos afastamos 

absolutamente da justa razão”; revela consciência de que afirmar que “a intensificação da 

velocidade é proporcional à extensão do tempo” é uma proposição adequada para os cânones 

científicos de sua época. 

 Galileo conclui sua apresentação reformulando sua definição: 

... podemos definir o movimento, do qual devemos tratar, da seguinte maneira: chamo 

movimento igualmente, ou o que é o mesmo, uniformemente acelerado, àquele que, 

partindo do repouso, adquire, em tempos iguais, momentos iguais de velocidade. 

 

 Galileo abriu esta apresentação referindo-se à um “movimento acelerado”, 

independente de qualquer propriedade natural, e encerra-a da mesma forma: referindo-se ao 

“movimento (...) uniformemente acelerado”. A única menção à natureza física deste 

movimento é estabelecida com a expressão “do qual devemos tratar”, no caso o movimento 

dos corpos em queda livre. 

 O enunciado final de sua apresentação estabelece a relação matemática entre os 

“momentos” de velocidade e o tempo: “àquele que, partindo do repouso, adquire, em tempos 

iguais, momentos iguais de velocidade.” 

 Tanto na abertura, como na conclusão deste texto de apresentação, Galileo marcou a 

natureza cinemática do seu estudo sobre o “movimento uniformemente acelerado”: uma teoria 

cujo princípio primeiro, a sua definição, foi estabelecido a priori e suas propriedades 



63 

 

demonstradas por relações matemáticas entre magnitudes de significado físico, no caso a 

velocidade e o tempo. 

 É digno de admiração como Galileo, através da propriedade matemática desta 

definição, ou seja, a igualdade dos momentos de velocidades adquiridos em tempos iguais, 

reveste de sentido a expressão “movimento uniformemente acelerado”, uma expressão 

composta de dois termos de significados antagônicos, a constância da uniformidade com a 

crescente variação da aceleração. 

 

 

Considerações gerais. 

 

 

 Identificou-se que a definição de “movimento uniformemente acelerado” de Galileo 

foi orientada por quatro propriedades epistemológicas. 

 A primeira destas quatro propriedades elencadas, é de particular importância para o 

trabalho, uma vez que esta propriedade destaca a natureza cinemática da teoria do movimento 

naturalmente acelerado de Galileo – uma teoria cujo princípio básico, a definição de um 

“movimento acelerado”, é estabelecido a priori e as propriedades decorrentes desta definição 

são demonstradas com a matemática. 

 Esta primeira propriedade associada com a segunda, a consideração de que “a natureza 

se serve de uma forma determinada de aceleração na queda dos graves”, revelam, no texto 

desta apresentação,o platonismo da ciência do movimento de Galileo. 

 De fato estas propriedades epistemológicas adotadas por Galileo, correspondem com o 

platonismo, conforme a distinção, descrita com ostensiva precisão por Alexandre Koyré, entre 

as epistemologias platônica e aristotélica, como consideradas à época de Galileo. Segundo 

Koyré: 

Vê-se que, para a consciência científica e filosófica da época – Buonamici e 

Mazzoni
38

 não fazem mais do que exprimir a communis opinio – a oposição ou, 

antes, a linha divisória entre o aristotélico e o platônico é perfeitamente clara. Se 

alguém reivindica para as matemáticas uma posição superior, se lhes atribui um real 

valor e uma posição decisiva na física, trata-se de um platônico. Pelo contrário, se 

alguém vê nas matemáticas uma ciência abstrata e, portanto, de menor valor do que 

aquelas – física e metafísica – que tratam do ser real; se, em particular, alguém 

sustenta que a física não precisa de nenhuma outra base senão da experiência e deve 

edificar-se diretamente sobre a percepção, que as matemáticas devem contentar-se 

                                                           

38
 Segundo Koyré Francesco Buonamici foi mestre de Galileo e Jacopo Mazzoni colega de magistério, ambos em 

Pisa. 
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com o papel secundário e subsidiário de simples auxiliar, trata-se de um aristotélico. 

(KOYRÉ-1982. p.167) 

 

 A terceira propriedade epistemológica (a consideração de que a correspondência entre 

uma propriedade matemática, demonstrada a partir da definição estabelecida a priori, e um 

fato experimental é suficiente para validar a definição assim estabelecida) juntamente com as 

duas propriedades anteriores, revelam a natureza platônica sobre seu estudo da natureza, neste 

caso, mais exatamente, sobre a investigação da essência do “movimento naturalmente 

acelerado”. 

 Para Koyré, Galileo foi muito mais do que apenas mais um platônico do século XVII. 

Foi aquele que, resolvendo a questão do movimento através da matemática, conquistou o 

“fato” que responderia às objeções dos aristotélicos (diante do secular debate filosófico entre 

platônicos e aristotélicos) sobre “a impossibilidade de matematizar a qualidade; e de deduzir o 

movimento. Não há movimento no número. Os seres matemáticos não se movem.” (KOYRÉ-

1986. p.359) 

 A quarta propriedade epistemológica por nós elencada, manifestada no fragmento 

<04> desta apresentação, curiosamente é estranha à epistemologia platônica. 

 No fragmento <04> Galileo diz: 

Finalmente, no estudo do movimento naturalmente acelerado, fomos, por assim dizer, 

conduzidos pela mão graças à observação das regras seguidas habitualmente pela 

própria natureza em todas as suas outras manifestações nas quais ela faz uso de meios 

mais imediatos, mais simples e mais fáceis. 

 

 Galileo diz que a natureza “faz uso de meios mais imediatos, mais simples e mais 

fáceis”, o que pode ser observado regularmente, habitualmente e geralmente. Isto equivale a 

dizer que a rapidez, a simplicidade e a facilidade são manifestações da natureza 

imediatamente observada. Quando Galileo diz que estabeleceu a sua definição de “movimento 

naturalmente acelerado” “conduzido pela mão”, ou seja, conduzido pela observação desta lei 

da natureza, está dizendo o mesmo que esta “lei metafísica” (a rapidez, a simplicidade e a 

facilidade com que a natureza se manifesta)
39

 representa a evidência aristotélica para validar a 

sua definição, uma vez que esta definição é uma “proposição indemonstrável”. Interpreta-se 

que a enunciação do fragmento <04> representa, neste texto de apresentação de sua teoria 

                                                           

39
 METAFÍSICA (gr. xà Ltexà Tà (ptiaiKá; lat. Metaphysica; in. Methaphysik, fr. Métaphysique, ai. Metaphysik, 

it. Metafísica). Ciência primeira, por ter como objeto o objeto de todas as outras ciências, e como princípio um 

princípio que condiciona a validade de todos os outros. Por essa pretensão de prioridade (que a define), a M. 

pressupõe uma situação cultural determinada, em que o saber já se organizou e dividiu em diversas ciências, 

relativamente independentes e capazes de exigir a determinação de suas inter-relações e sua integração com base 

num fundamento comum. (ABBAGNANO-2003. Verbete: Metafísica) 
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sobre o “movimento naturalmente acelerado”, com toda a fidelidade possível, a epistemologia 

aristotélica. 

 Com muita habilidade argumentativa Galileo articula seus enunciados de modo que, 

ao tempo que sustenta uma epistemologia de natureza platônica, apresenta um convincente 

argumento que satisfaz as exigências dos princípios aristotélicos de cientificidade. 

 Esta espetacular articulação de argumentos pode ser interpretada como sendo o que 

em AD é conhecido como “mecanismo de antecipação” – um recurso argumentativo no qual o 

locutor procura de antemão argumentar prevendo possíveis contra argumentos de seus 

interlocutores. A este respeito Eni P. Orlandi escreveu no livro “Análise de Discurso: 

princípios e procedimentos”: 

 . . . segundo o mecanismo da antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 

experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ‘ouve’ suas 

palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas palavras 

produzem. Esse mecanismo regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de 

um modo, ou de outro, segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte. Este 

espectro varia amplamente desde a previsão de um interlocutor que é seu cúmplice até 

aquele que, no outro extremo, ele prevê como adversário absoluto. Dessa maneira, 

esse mecanismo dirige o processo de argumentação visando seus efeitos sobre o 

interlocutor. (ORLANDI-2003. p.39) 

 

 A leitura deste texto introdutório, conclui que ciência do movimento de Galileo é 

essencialmente platônica. A sua natureza cinemática, o objeto de investigação, é a mais 

importante conseqüência deste platonismo. Entretanto, é bem plausível que Galileo, receoso 

de enfrentar mais uma vez as pesadas críticas fundamentadas na tradição aristotélica, tão 

presente e “viva” no meio acadêmico de sua época, tenha “maquiado” sua ciência do 

movimento com estes enunciados (os fragmentos <04> e <05>) para silenciar possíveis 

objeções aristotélicas. 

 O texto desta apresentação é tão bem articulado que deixa margem para a dupla 

interpretação, tanto a favor do platonismo como a favor do aristotelismo. 

 Por um lado Galileo diz que confia na validade de sua definição de “movimento 

naturalmente acelerado” “principalmente se levamos [ele e seus colaboradores] em conta que 

as propriedades demonstradas, neste trabalho, parecem corresponder e coincidir com os 

resultados da experiência.” 

 Por outro lado, sugere considerar óbvia uma definição orientada pela evidência 

manifestada pela natureza em “todas as suas outras manifestações nas quais ela faz uso de 

meios mais imediatos, mais simples e mais fáceis.” (Critério de validação aristotélico: A 

evidência) 
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 Mas tão logo termina esta apresentação, na voz do personagem Sagredo, Galileo 

questiona qual critério deve ser adotado para reconhecer a definição enunciada como sendo 

aquela que corresponde à realidade física: 

Sagredo – Eu racionalmente falando, objetarei a esta ou outra definição que por 

qualquer outro autor fosse dada, porquanto são todas arbitrárias, e assim também 

posso, sem ofensa, duvidar que tal definição, concebida e admitida em abstrato, se 

adapte, convenha e se verifique naquela espécie de movimento acelerado que se dá 

nos graves que caem naturalmente. (p.161) 

 

 A discussão entre os personagens se alonga, quando se é admitido também a 

possibilidade da velocidade aumentar, proporcionalmente, com o aumento da distância 

percorrida. 

 Mais adiante, após a demonstração do primeiro Corolário do Teorema I, Galileo não 

deixa dúvidas quanto ao critério que considera válido para se certificar de sua definição. Na 

voz do personagem Simplício, Galileo diz: 

Parece-me, pelo que diz respeito a mim e a outros que pensam como eu, que teria sido 

oportuno neste lugar apresentar uma das muitas experiências que, em diversos casos, 

concordam com as conclusões demonstradas. 

 

 Ao que na voz do personagem Salviati, Galileo acrescenta: 

Salviati – como verdadeiro homem de ciência, sua exigência é muito razoável; pois é 

assim que convém proceder nas ciências, que aplicam as demonstrações matemáticas 

aos fenômenos naturais, ... (p.175) 

 

 Estas passagens não deixam dúvidas de que, para Galileo, a validade de sua definição 

é reconhecida quando uma propriedade, cuja demonstração matemática dela deriva, é 

constatada com um fato experimental observado. Diante desta constatação, “pois é assim que 

convém proceder nas ciências, que aplicam as demonstrações matemáticas aos fenômenos 

naturais,” toda essa argumentação metafísica utilizada, por Galileo, na apresentação do seu 

estudo sobre o “movimento naturalmente acelerado” pouca diferença faz para a validação de 

sua definição. 

 Assim, no que concerne à sua ciência do movimento, as análises destes “discursos 

argumentativos” de Galileo corroboram com a tese de Alexandre Koyré sobre o platonismo 

galileano. 

 

 

5.2 – Paráfrase e análise do Teorema I – Proposição I da Teoria do Movimento 

Naturalmente Acelerado de Galileo. 
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 O Teorema I – Proposição I da teoria sobre o “Movimento Naturalmente Acelerado” 

Galileo, doravante denominado (D3-MNA-I), foi assim enunciado: 

TEOREMA I – PROPOSIÇÃO I 

O tempo no qual um determinado espaço é percorrido por um móvel que parte do 

repouso com um movimento uniformemente acelerado é igual ao tempo no qual 

aquele mesmo espaço seria percorrido pelo mesmo móvel (em movimento) uniforme, 

cujo grau de velocidade seja a metade do maior e último grau de velocidade 

alcançado no movimento uniformemente acelerado. 

 

 No Discorsi a figura abaixo acompanha o enunciado do Teorema I – Proposição I. 

 

 

 

     Figura 07 

     Galilei, Galileu. “De motu naturaliter accelerato” 

     http://moro.imss.fi.it 

 

 Após enunciar seu teorema Galileo segue com os seguintes passos para sua 

demonstração: 

<01> Representemos por meio da linha AB o tempo durante o qual um móvel, 

partindo do repouso em C, percorrerá o espaço CD com um movimento 

uniformemente acelerado. Representemos o maior e último grau de velocidade 

adquirido durante o intervalo de tempo AB pela linha EB, formando com AB um 

ângulo reto;. . . 

 

 Neste enunciado Galileo apresenta suas geometrizações para o espaço percorrido 

(segmento de reta CD), o tempo transcorrido nesse percurso (segmento de reta AB) e o 

“maior e último grau de velocidade” associado ao instante de tempo B (segmento de reta BE 

que parte perpendicularmente da reta AB no ponto B). O enunciado, quando sua leitura é 

acompanhada com a leitura da figura, é claro e, como tal, dispensa qualquer esclarecimento. 

<02> . . . traçada a linha AE, todas as linhas que partem de diferentes pontos de AB e 

são eqüidistantes e paralelas a BE representarão os graus crescentes de velocidades a 

partir do instante A. 

 

 Neste enunciado, às construções anteriores, Galileo acrescenta a linha AE a qual dá-se 

a designação de “linha auxiliar”. Assim é chamada para distingui-la dos demais segmentos de 

retas que fazem parte do processo de geometrização. 

 Quanto às linhas eqüidistantes (acrescentou-se eqüidistantes entre si) e paralelas ao 

segmento de reta BE, suas construções são legítimas uma vez que são previstas nos 
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Elementos de Euclides. Verifica-se que (E1-11) assegura a possibilidade de “traçar uma linha 

reta que forma ângulos retos com uma linha reta dada a partir de um ponto sobre ela”; que 

(E1-31) a possibilidade de “por um ponto dado traçar uma linha reta paralela a uma linha reta 

dada” e (E1-30) que “linhas retas paralelas à mesma linha reta são paralelas entre si”. A 

proposição (E1-10) mostra a possibilidade de “dividir em duas partes iguais uma linha reta 

finita dada” e a primeira noção comum estabelece que “coisas que são iguais a uma mesma 

coisa são iguais entre si”. Estas duas últimas proposições asseguram a possibilidade de 

estabelecer a eqüidistância entre as retas paralelas. 

 Este enunciado faz referência à figura. Os segmentos de reta BE e AB juntamente com 

a linha auxiliar AE compõem um triângulo retângulo, com ângulo reto no vértice B. A figura 

mostra também que as linhas paralelas e eqüidistantes citadas no enunciado terminam na linha 

AE. Assim, identificou-se que a função auxiliar da linha AE é limitar o comprimento destas 

linhas as quais, como enuncia Galileo, correspondem aos diversos graus da velocidade 

crescente com o tempo dos corpos em queda livre. 

 Cabe aqui observar que, em atenção ao rigor exigido tanto pela analise discursiva (a 

qual investiga os significados e as enunciações dos enunciados) como para a legitimação das 

demonstrações de teoremas, tem-se que investigar o que sustenta Galileo, nesta demonstração, 

utilizar a linha auxiliar AE como limitadora dos comprimentos dos segmentos de retas 

eqüidistantes e paralelos ao seguimento de reta EB com as quais Galileo representa os 

crescentes graus de velocidades correspondentes aos diversos instantes de tempo 

representados ao longo do seguimento de reta AB. 

 Em outras palavras deve-se verificar a correspondência destas construções 

geométricas com a definição de Galileo para o movimento naturalmente acelerado, ou seja, 

aquele no qual o móvel partindo do repouso “adquire em tempos iguais momentos iguais de 

velocidade” (p.167). 

 Para o leitor moderno a correspondência entre os segmentos de retas representativos 

dos graus crescentes da velocidade e a linha do tempo, estabelecidas por Galileo no triângulo 

AEB, e sua lei da proporcionalidade da velocidade com o tempo é imediata. No entanto deve-

se verificar a demonstrabilidade desta correspondência com os recursos matemáticos 

disponíveis à sua época. 

 Assim procedendo, verificou-se que os segmentos de retas eqüidistantes e paralelos à 

EB que partem da reta AB e encontram com a reta AE delimitam, com estas duas retas, 

triângulos eqüiângulos com o triângulo maior AEB. De fato, por construção <01>, todos estes 

triângulos são retângulos; têm em comum o ângulo com vértice em A e, conforme 
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estabelecido pela proposição (E1-29), são também iguais os ângulos alternados formados 

entre a reta AE e as paralelas (por construção) que caem sobre ela. Admitida a igualdade de 

seus ângulos, a proposição (E6-4) estabelece a igualdade entre as razões de seus lados. 

 Aplicada a igualdade das razões entre os lados destes triângulos semelhantes às 

correspondentes grandezas físicas a eles associados, pode-se, em linguagem simbólica, 

estabelecer que VB:v::tAB:t onde VB é a velocidade no instante B (representada pelo segmento 

de reta EB) adquirida pelo móvel transcorrido o tempo tAB (representado pelo segmento de 

reta AB) e  v o grau de velocidade do móvel correspondente à um instante t qualquer entre os 

instantes representados pelos pontos A e B. 

 Verifica-se que estas construções geométricas, estabelecem a proporcionalidade entre 

as razões das velocidades com a dos tempos. O leitor moderno não tem dificuldade em 

constatar, que esta propriedade, é uma conseqüência da definição de Movimento 

Naturalmente Acelerado como enunciada por Galileo, entretanto, sua equivalência com o 

enunciado de sua definição foi estabelecida conforme a seguinte transcrição do seu discurso 

introdutório do movimento naturalmente acelerado: 

 . . . concebemos no espírito que um movimento é uniformemente e, do mesmo modo, 

continuamente acelerado, quando, em tempos iguais quaisquer, adquire aumentos 

iguais de velocidade. Assim, qualquer que seja o número de partes iguais de tempo 

que tenha decorrido a partir do instante em que o móvel abandona o repouso e 

começa a descer, o grau de velocidade adquirido na primeira e segunda partes de 

tempo será o dobro do grau de velocidade adquirido na primeira parte; assim também, 

o grau que se obtém em três partes de tempo será o triplo e, na quarta parte, será o 

quádruplo do grau obtido na primeira parte; . . . (p.160) 

 

 Constatada esta equivalência não se tem mais dificuldades para reconhecer que as 

construções geométricas estabelecidas, neste enunciado, são legitimadas pelos Elementos de 

Euclides e coerentes com a definição de Movimento Naturalmente Acelerado de Galileo. 

 A constatação da legitimidade das construções que representam geometricamente os 

crescentes graus de velocidades com o tempo, conforme a definição de Movimento 

Naturalmente Acelerado de Galileo, corroboram com as críticas de Vasconcelos à Clavelin, 

quando este afirma, que Galileo não utiliza sua definição de Movimento Naturalmente 

Acelerado na demonstração do teorema I, conforme comenta-se na segunda página da 

apresentação deste trabalho. 

 Continuando com a análise, no enunciado seguinte lê-se: 

<03>  Dividamos ao meio a linha BE no ponto F e tracemos FG paralela a BA e AG 

paralela a BF, formando assim o paralelogramo AGFB, igual ao triângulo AEB, visto 

que o lado GF divide ao meio o lado AE no ponto I. 
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 Da mesma forma que no enunciado anterior, aqui também, tanto a determinação do 

ponto médio F do segmento de reta EB como a do segmento de reta FG paralelo ao segmento 

de reta AB e a do segmento de reta AG paralelo ao segmento de reta EB estão asseguradas 

pelas proposições (E1-10) e (E1-31) dos Elementos de Euclides. 

 Quando Galileo diz que o paralelogramo AGFB é igual ao triângulo AEB, está se 

referindo à igualdade de suas áreas – uma forma de expressão comum nos Elementos de 

Euclides. Por sua vez, esta igualdade é assegurada pelas noções comuns 2 e 3, as quais 

respectivamente postulam que “se a coisas iguais se adicionam coisas iguais, os totais são 

iguais” e “se de coisas iguais se retiram coisas iguais, os restos são iguais”. De fato, a 

congruência dos triângulos IEF e GIA é demonstrada pela proposição (E1-04) uma vez que os 

lados IA e IE são igualmente as metades de AE (noção comum 5) e os ângulos de cada 

triângulo opostos pelo vértice comum em I também são iguais conforme estabelece (E1-15). 

Além do mais, a figura mostra que tanto o paralelogramo AGFB como o triângulo AEB são 

compostos, cada um, por um destes triângulos menores com o trapézio ABIF, comum as duas 

figuras geométricas. 

 Continuando com a leitura: 

<04> Se, por outro lado, prolongamos as linhas paralelas do triângulo AEB até IG, a 

soma de todas as paralelas contidas no quadrilátero será igual à soma das paralelas 

contidas no triângulo AEB, visto que as linhas paralelas do triângulo IEF são 

equivalentes às linhas contidas no triângulo GIA, e aquelas contidas no trapézio AIFB 

são comuns. 

 

 Prolongar uma reta quanto se queira é um procedimento postulado nos Elementos de 

Euclides (E1-Post-2) assim como é legítimo afirmar que “as linhas paralelas do triângulo IEF 

são equivalentes às linhas contidas no triângulo GIA” uma vez que estas linhas são 

eqüidistantes, tanto do vértice comum I como de suas bases AG e EB, e os triângulos IEF e 

GIA congruentes (<03>). Assim os triângulos menores definidos no interior destes triângulos 

maiores através das correspondentes retas paralelas e eqüidistantes serão, par a par, também 

congruentes. 

 Confirmadas estas asserções as noções comuns 2 e 3 sustentam a demonstração de que 

“a soma de todas as paralelas contidas no quadrilátero (AGFB) será igual à soma de todas as 

paralelas contidas no triângulo AEB”. 

 Chama-se a atenção dos leitores para o fato de que para a demonstração da igualdade 

destas somatórias não é necessário recorrer à propriedade da igualdade das áreas das figuras 

estabelecidas no enunciado (<03>). 
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            Esta demonstração é de autoria do escritor. Apenas segui-se a sugestão de 

demonstração enunciada por Galileo quando este diz que “ . . . visto que as linhas paralelas do 

triângulo IEF são equivalentes às linhas contidas no triângulo GIA, e aquelas contidas no 

trapézio AIFB são comuns”. Nota-se que este raciocínio é reconhecido nos Elementos de 

Euclides desde que estas “linhas” sejam tomadas em quantidade finita. No entanto Galileo 

refere-se à proporção entre  “a soma de todas as paralelas”, o que significa a soma de infinitas 

retas.  

            Nos livros V e VI Euclides trata das proporções entre grandezas finitas enquanto que 

nesta demonstração Galileo estabelece proporções entre grandezas infinitas. Embora estranha 

nos Elementos a questão do infinito e proporções entre grandezas infinitas era pauta de 

discussão no meio acadêmico de Galileo, como, por exemplo, a controversa “Geometria dos 

Indivisíveis”. 

            Em seu artigo “Nascimento e Metamorfose de uma teoria Matemática: A Geometria 

dos Indivisíveis” De Gandt investigou as dificuldades que os matemáticos e filósofos da 

primeira metade do século XVII, principalmente na Itália, enfrentaram para compreender ou 

mesmo aceitar estas “entidades bizarras”, assim por ele definidas: 

O que é um indivisível? É um “átomo” de grandeza. Um ponto, por exemplo, é um 

indivisível, ele não possui nenhuma grandeza que se possa dividir. Da mesma forma, 

uma linha é um indivisível de superfície – poder-se-ia dizer um átomo de superfície 

ou um infinitamente pequeno de superfície – da mesma forma, enfim, que um plano é 

um indivisível de volume. (De Gandt-1986, p.27) 

 

            À época o problema filosófico com os Indivisíveis, ou seja, sua natureza ontológica 

não foi solucionado. Entretanto, diante dos satisfatórios resultados obtidos (como, por 

exemplo, cálculos de áreas e volumes) com operações matemáticas ou geométricas 

envolvendo estas entidades (como é o caso da proporção entre somatórios de infinitos 

indivisíveis) estes procedimentos eram aceitos pelos acadêmicos do século XVII, como 

verifica-se no trecho de uma carta de Cavalieri para seu mestre Galileo, transcrito por De 

Gandt em seu artigo e abaixo reproduzido: 

Quanto a mim, não me arrisquei a dizer que o contínuo seja composto por 

indivisíveis, mas mostrei que a proporção existente entre os contínuos não difere da 

existente entre os amontoados de indivisíveis (desde que sejam tomados paralelos, 

quando falamos de linhas retas e de superfícies planas, as quais são os indivisíveis 

particulares que considerei). (Cavalieri a Galileo – Opere, Vol. XVIII, p.67) 

(De Gandt-1986, p.37)  
 

            Embora Galileo, ao contrário de seu discípulo Cavalieri, tenha aventurado sobre a 

natureza ontológica dos indivisíveis, na demonstração deste seu teorema restringiu-se a fazer 

considerações reconhecidas e aceitas por seus pares acadêmicos. 
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 Continuando a leitura, passa-se ao seguinte passo demonstrativo: 

<05> Uma vez que cada um e todos os instantes do intervalo de tempo AB 

correspondem a cada um e a todos os pontos da linha AB, as linhas paralelas traçadas 

a partir desses pontos no interior do triângulo AEB representam os graus crescentes 

de velocidade, enquanto as paralelas contidas no paralelogramo representam os graus 

de velocidade que não crescem, mas que se mantêm constantes; . . . 

 

 Estabelecida a “estrutura geométrica demonstrativa” deste teorema, neste enunciado 

Galileo identifica os segmentos de retas, que fazem parte de cada uma das referidas 

somatórias, com as velocidades, a cada instante considerado, tanto para o movimento 

naturalmente acelerado (triângulo) como para o movimento uniforme (retângulo). 

 A representação dos graus crescentes da velocidade do móvel no movimento 

naturalmente acelerado, e sua correspondência com cada instante de tempo foi estabelecida, e 

conferida conforme os comentários sobre o enunciado (<02>). 

 Por outro lado, a correspondência entre os segmentos de retas do paralelogramo com 

“os graus de velocidade que não crescem, mas que se mantêm constantes“ do suposto 

movimento uniforme, por mais imediato que possa ser esta propriedade do movimento 

uniforme para o leitor moderno, nessa análise não se pode assim considerá-la. Trata-se de 

uma propriedade, aqui enunciada em primeira mão, que deve ser demonstrada para ser 

inserida neste discurso. Mais uma vez, Galileo, incube seu leitor de demonstrá-la. Entretanto 

sua demonstração é simples. Uma vez que se está considerando os intervalos de tempo iguais, 

os espaços percorridos nesse intervalo de tempo, pela definição de movimento uniforme, 

também serão iguais. Sendo iguais, os espaços percorridos em tempos iguais, decorre do 

teorema I do Movimento Uniforme que suas velocidades também serão iguais. Assim, aceita-

se como válido o enunciado deste fragmento. 

 Seguindo com a demonstração lê-se: 

<06> . . . é evidente que a soma dos momentos de velocidade [ . . . ; apparet, totidem 

velocitatis momenta], no caso do movimento acelerado, é representada pelas paralelas 

crescentes do triângulo AEB, enquanto, no caso do movimento uniforme, é 

representada pelas paralelas iguais do paralelogramo GB. (o original em latim foi 

acrescentado por nós) 

 

 A expressão “é evidente”, como está aqui traduzido conforme foi comentado no 

capítulo 2, comporta significado distinto do termo latino “evidens”. Para o termo latino 

“apparet”, como o utilizado por Galileo na fonte primária, preferiu-se a tradução inglesa de 

Drake: “ . . it appears that there are just as many momenta of speed . . ” 

 Neste enunciado Galileo estabelece a correspondência entre a igualdade dos 

somatórios dos segmentos de retas do triângulo AEB e do paralelogramo GB com os 
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somatórios das velocidades associadas aos segmentos de retas que compõem aqueles 

somatórios. Continuando: 

<07> Com efeito, os momentos que faltam na primeira metade do movimento 

acelerado (aqueles que são representados pelas paralelas do triângulo AGI) são 

compensados pelos momentos representados pelas paralelas do triângulo IEF. 

 

 Neste enunciado, mais uma vez, Galileo ratifica uma proposição anterior, a do 

enunciado (<04>), sendo que, desta vez, substitui os segmentos de retas pelos graus de 

velocidades representados por estes segmentos de retas. 

 Chama a atenção, também, que neste enunciado e no anterior, Galileo utiliza o termo 

“momento de velocidade” ou simplesmente “momento” enquanto que nos enunciados 

anteriores, utilizou o termo “grau de velocidade”. Entretanto estes termos são equivalentes, 

como afirma, Souffin e também Galileo através da seguinte de seu discurso introdutório do 

movimento naturalmente acelerado: 

. . . se o móvel continuar seu movimento com o grau ou momento de velocidade 

(momentum velocitatis) adquirido . . . (p.160)  

 

 O que se considera relevante pontuar, é sobre o procedimento somatório utilizado por 

Galileo e sobre seu empenho em descrevê-lo e legitimá-lo. Precisamente Galileo considerou, 

para um determinado instante, o momento de velocidade que o móvel possuía, tanto no 

movimento acelerado como no movimento uniforme. Considerou também que o intervalo de 

tempo (AB) pré-estabelecido fosse dividido em diversas partes de igual duração. Assim, o 

número de graus de velocidades do movimento acelerado e o número de graus de velocidades 

do movimento uniforme considerados, serão iguais ao número de vezes que o intervalo de 

tempo (AB foi dividido. Diante da possibilidade de estabelecer o grau de velocidade do 

movimento acelerado e de se conhecer o do movimento uniforme (conforme definido no 

enunciado do teorema) Galileo se propôs demonstrar que o somatório dos momentos de 

velocidades do movimento acelerado será sempre igual ao somatório do momento constante 

da velocidade do movimento uniforme somado tantas vezes quantas o intervalo de tempo 

(AB) foi dividido. Nada importa em quantos instantes o intervalo de tempo estabelecido será 

dividido, estes podem até tender para infinito, não faz diferença, pois Galileo demonstrou 

geometricamente que, os somatórios dos momentos de velocidades tanto do movimento 

acelerado como do movimento uniforme serão sempre iguais. 

<08> É, portanto, evidente que espaços iguais serão percorridos [Patet igitur, aequalia 

futura esse spatia ...] em tempos iguais por dois corpos, dos quais um, partindo do 

repouso, se move com movimento uniformemente acelerado, enquanto o outro, que se 

move com velocidade uniforme, se desloca com um movimento que é igual à metade 

do movimento máximo de velocidade atingido pelo primeiro; que é o que se queria 

demonstrar.  (o original em latim foi acrescentado pelo escritor) 
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 A expressão latina “Patet igitur aequalia futura esse spatia ...” foi traduzida para o 

português como “É, portanto, evidente que espaços iguais serão percorridos ...”. Esta mesma 

expressão latina Drake traduziu para o inglês como: “It is therefore evident that equal spaces 

Will be run . .” Entretanto nesta expressão, Galileo utilizou o termo latino “patet” [verbete: 

patesco [pateo] 1. Descobrir-se; mostrar-se; aparecer. 2. Estender-se; desenrolar-se. 3. 

Desvendar-se; manifestar-se; dar-se a mostrar.(TORRINHA-1942)] e não o termo latino 

“evidens”. Fiel à interpretação para o significado epistemológico do termo latino “evidens”, 

como comentado no capítulo 2, preferiu-se ter evitado traduzir o verbo latino “patet” com o 

significado, à época de Galileo, do adjetivo latino “evidens” [Verbete: Evidens, ntis [e + 

vídeo], adj. Evidente; manifesto; visível; claro; patente. (TORRINHA-1942)]. 

 Entretanto o que importa para a análise é a interpretação de que Galileo, mais uma 

vez, delega a seu leitor a demonstração daquilo que considera “Patet igitur”. Ratifica-se aqui o 

comentário de Vasconcelos sobre a omissão de Galileo de desenvolver algumas passagens de 

suas demonstrações de teoremas conforme comentou-se no capítulo 3. 

 Assumindo o ônus da demonstração desta passagem, lembra-se que os somatórios de 

momentos de velocidade, tanto do MU como do MNA, comportam o mesmo número de 

termos, exatamente igual ao número de vezes que o intervalo de tempo representado pelo 

segmento de reta AB foi dividido em partes iguais. Tendo em vista esta lembrança, pode-se 

considerar dois movimentos uniformes um com velocidade igual à somatória dos momentos 

de velocidades crescentes, VMNA, que percorre o espaço SMNA no tempo t igual ao intervalo 

de tempo entre dois instantes consecutivos. O outro movimento uniforme tem como 

velocidade  VMU=n.V em que n é o número de vezes que o tempo AB foi dividido em partes 

iguais e V a metade da velocidade representada pelo segmento de reta BE. Chama-se de SMU 

o espaço percorrido por este móvel no mesmo intervalo de tempo t . Aplicando sobre estes 

dois movimentos o teorema (D3-MU-IV) estabelece-se que a razão (SMNA:SMU)  é composta 

pelas razões (VMNA:VMU)  e (tMNA:tMU). Como os tempos foram estabelecidos como sendo 

iguais (tMNA=tMU=t) assim como foi demonstrada a igualdade dos somatórios destas 

velocidades  (VMNA=VMU)  então, com base na definição de razão composta, a razão entre 

os espaços percorridos, composta por estas duas razões de termos iguais, também terá seus 

termos iguais (SMNA=SMU). 

 A demonstração não está concluída, pois têm-se que demonstrar que os espaços SMNA 

e SMU correspondem aos espaços do movimento naturalmente acelerado e do movimento 

uniforme como estabelecidos no enunciado deste teorema. 
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 Estas correspondências são aparentemente imediatas, uma vez que o tempo entre os 

instantes A e B, foi dividido em n partes iguais. Sendo assim, o espaço percorrido no intervalo 

de tempo total deverá ser o somatório dos espaços percorridos nos n intervalos de tempos em 

que o tempo total foi dividido. De fato quando se considera o movimento uniforme citado no 

enunciado do teorema (representado pelo retângulo ABFG) e o movimento uniforme que 

percorre o espaço SMU com velocidade VMU no tempo tMU=t, esta correspondência é 

imediata, pois a velocidade deste último é  n  vezes maior que a do anterior enquanto seu 

tempo é  n  vezes menor. 

 Por outro lado, a correspondência entre o movimento naturalmente acelerado, descrito 

no enunciado do teorema (representado pelo triângulo ABE) com o movimento uniforme com 

velocidade VMNA que percorre o espaço SMNA no intervalo de tempo  tMNA=t, só é 

demonstrada quando o número  n  de vezes que dividimos a linha do tempo AB é muito 

grande (tende para o infinito) e, conseqüentemente, o intervalo de tempo t (representado pelo 

segmento de reta AB/n) é muito pequeno (tende para um instante) – uma vez que somente 

neste para um pequeno intervalo de tempo a velocidade do móvel em movimento acelerado 

pode ser considerada constante. 

 Para o leitor moderno esta aproximação é considerada pelo cálculo infinitesimal, 

entretanto não se sabe, somente com a leitura da terceira jornada do Discursi, seu significado 

para Galileo no século XVII, ou mesmo se esta aproximação tinha significado nessa época. 

Assim, a demonstração depara-se com um impasse. Recorre-se a uma propriedade 

reconhecida pelo cálculo moderno a qual não há equivalente nos Elementos de Euclides e 

também não foi postulada por Galileo em seu estudo do movimento. 

 A metodologia da análise (a qual respeita o que está enunciado ao tempo que investiga 

suas “marcas” para interpretar as enunciações) recomenda reflexão critica diante de 

interpretações estranhas ao enunciado. Se Galileo diz que sua proposição e é “Patet igitur” 

entende-se que sua enunciação refere-se a algo facilmente demonstrável (pelo menos 

demonstrável) uma vez que esta “marca enunciativa” faz parte do enunciado de uma 

demonstração de teorema. 

 Diante da possibilidade da ocorrência de uma demonstração como a que se propôs, 

deve-se prosseguir essa pesquisa investigando, no domínio deste discurso à época de Galileo, 

a ocorrência de enunciações que possam, de alguma forma, sustentar a demonstração deste 

teorema, ou seja, enunciações que corroborem com a aproximação necessária para essa 

demonstração. 
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 Esta precaução segue a orientação do que em análise do discurso entende-se por 

“dialogismo”, segundo J. L. Fiorin o “princípio unificador da obra de Mikhail Bakhtin”. Para 

Bakhtin não existe um discurso vivo isolado. Todo discurso, quando manifestado, 

naturalmente insere-se numa relação dialética com outros discursos. Ainda a este respeito 

Fiorin acrescenta: 

Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o 

discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é 

inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo são as 

relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. (FIORIN-2006. p.19) 

 

 A questão é clara: se quer saber se à época de Galileo, fazia sentido considerar que, 

para um intervalo de tempo muito pequeno, o grau de velocidade de um móvel em MNA pode 

ser considerado constante. Esta questão extrapola o domínio dos Elementos de Euclides e à 

época de Galileo fazia parte do domínio dos discursos sobre o infinito, os infinitesimais e os 

indivisíveis. 

 A questão do infinito, dos infinitesimais e dos indivisíveis foi objeto de muita 

investigação, desde a Grécia Antiga, sendo resolvida satisfatoriamente com o surgimento do 

cálculo. Howard Eves, em sua história da matemática, destaca Kepler como um dos pioneiros 

ocidentais do século XVII que lidou com estas questões para calcular áreas e volumes, 

conforme a seguinte transcrição: 

Dos primeiros europeus modernos a desenvolver idéias relativas a infinitésimos em 

trabalhos com integração, merece menção especial o nome de Johann Kepler. Já 

observamos (na Seção 9-7) que Kepler teve de recorrer a procedimentos de integração 

a fim de calcular as áreas envolvidas em sua segunda lei do movimento planetário e 

os volumes de que se ocupou em seu tratado sobre a capacidade dos barris de vinho. 

Mas Kepler, como outros em seu tempo, tinha pouca paciência com o rigor 

demasiado cuidadoso do método de exaustão e, impelido pela tentação de ganhar 

tempo e economizar trabalho, adotava, sem preocupação nenhuma, métodos que 

Arquimedes considerava tão somente heurísticos. Kepler considerava uma 

circunferência como um polígono regular de um número infinitos de lados. Tomando-

se cada um desses lados como base de um triângulo cujo vértice é o centro da 

circunferência, então a área do círculo correspondente fica dividida numa infinidade 

de triângulos delgados, todos de altura igual ao raio do círculo. Como a área de cada 

um desses triângulos delgados é o semi produto de sua base por sua altura, segue-se 

que a área do círculo é igual ao semi produto da circunferência pelo raio. (HOWARD 

EVES-2004. p.424) 

 

 Nesta citação Kepler considerou que a altura de um triângulo isósceles, coincide com 

a medida dos seus lados quando se reduz infinitamente o comprimento de sua base. 

 Conforme a citação, este tipo de aproximação representa um artifício para contornar o 

trabalhoso e rigoroso “método de exaustão” para o cálculo de áreas e volumes
40

. 

                                                           

40
 Segundo A. Koyré este artifício sustenta-se no “princípio de continuidade” de Nicolau de Cusa (1401-1464) 

conforme comenta Anibal Pinto em sua dissertação de mestrado. (ANIBAL PINTO-2008. p.41) 



77 

 

 A demonstração do teorema I do Movimento Naturalmente Acelerado de Galileo, 

implica em uma consideração equivalente
41

, ou seja, admitir que os lados paralelos de um 

trapézio (representados pelos graus crescentes da velocidade) podem ser considerados iguais 

quando se reduz infinitamente sua altura (no caso o intervalo de tempo). 

 Admitir que este tipo de aproximação poderia ter sido considerada por Galileo para a 

demonstração de um teorema, sem que isso comprometesse o reconhecimento de seus pares, 

implica em inserir essa demonstração no “elenco” de possibilidades de demonstrações a 

serem consideradas à época de Galileo, uma vez que a demonstração que se propõe é coerente 

com a axiomática da ciência do movimento de Galileo e suas considerações estranhas ao 

sistema euclidiano são familiares e aceitas pela comunidade acadêmica de sua época. 

 A produção da ciência do movimento de Galileo desenvolveu-se num contexto aberto 

para críticas e conseqüentemente favorável ao diálogo, conforme constataram Mariconda e 

Vasconcelos diante da intensa troca de correspondência de Galileo com seus colaboradores: 

A correspondência é de extrema relevância para a reconstrução da trajetória científica 

de Galileu. Durante todo o período de preparação dos Discorsi, assim como havia 

ocorrido no período de elaboração do Diálogo, há uma intensa e contínua 

correspondência, com a qual seus discípulos – Mario Guiducci, Nicolò AGalileoiunti, 

Andrae Arrighetti, Buonaventura Cavalieri, Elia Diodati, Paolo Aproino, Fulgenzio 

Mecanzio e outros – são informados do andamento do trabalho e dele participam 

ativamente, quer sugerindo problemas a serem tratados, quer revelando 

demonstrações  e provas, quer envolvendo-se nas complexas tratativas para a 

publicação da obra. A correspondência de Galileu é assim uma das fontes 

documentais da formação do espírito comunitário da ciência moderna. 

(MARICONDA & VASCONCELOS-2006. p.186) 

 

 É difícil admitir a possibilidade de Galileo estar enganado quando num enunciado de 

demonstração, faz afirmações e as considera “Patet igitur”. Interpreta-se nesta passagem, que 

para Galileo esses passos demonstrativos são facilmente demonstráveis e que seu leitor pode 

perfeitamente desenvolvê-los. 

 Estas considerações atendem minimamente as exigências da AD para a investigação 

do “contexto de produção” (neste caso da ciência do movimento de Galileo) uma vez que não 

foram deixadas sem esclarecimentos as questões levantadas diante das marcas enunciativas 

que nos chamou a atenção. 

 O grande passo que foi dado com a inserção desta demonstração do teorema I, no 

elenco das possibilidades de demonstrações válidas e reconhecíveis à sua época, é a abertura 

para ampliar o fórum de discussão sobre a natureza da ciência do movimento de Galileo. A 

                                                           

41
 Considera-se apenas esta aproximação uma vez que em momento algum de sua demonstração Galilo faz 

menção de cálculo de áreas como ocorreu com Kepler. A utilização da teoria das proporções opera apenas com 

razões entre duas grandezas do mesmo tipo e os métodos algumas vezes identificados com a integração são 

utilizados para calcular áreas e volumes. 
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demonstração admite a interpretação de que Galileo desenvolveu sua ciência do movimento 

sem sair dos Elementos de Euclides e das considerações matemáticas e filosóficas de sua 

época. Esta interpretação pode ser confrontada com aquelas que consideram Galileo, de 

alguma forma, um “vislumbrador” do cálculo integral, conforme a estranheza sobre os 

comentários de J. Merleau Ponty e Mourrice Clavelin discutidos na apresentação deste 

trabalho. 

 J. Merleau-Ponty também desenvolveu uma demonstração deste teorema, por sua vez 

sustentada no teorema II do movimento uniforme de Galileo (D3-MU-II). Diante da 

dificuldade semelhante do autor, para concluir esta demonstração J. Merleau Ponty recorreu 

às propriedades do cálculo integral, propriedades tão estranhas para os contemporâneos de 

Galileo, ao ponto de o próprio J. Merleau Ponty considerar sua demonstração insustentável. 

(MERLEAU-PONTY-1974. pp.48-53) Diante desta dificuldade, como já foi comentado na 

apresentação deste trabalho, J. Merleau Ponty conclui que, nesta demonstração, Galileo intuiu 

as propriedades do cálculo integral. 

 Maurice Clavelin também se deparou com um impasse na análise deste teorema. Sua 

análise considera que a demonstração de Galileo passa por três momentos: 1) A igualdade dos 

somatórios das paralelas do triângulo com a do somatório das paralelas do paralelogramo; 2) 

Com a associação das paralelas do triângulo com os instantâneos graus das velocidades do 

MNA entre os tempos A e B e as correspondentes paralelas no interior do paralelogramo com 

o grau constante da velocidade no MU, velocidade esta igual à metade do maior grau de 

velocidade alcançado no movimento acelerado; e 3) “Aggregate of the instantaneous degrees of 

the increasing speed of the uniformly accelerated motion between A and B = aggregate of the 

instantaneous degrees of a uniform speed equal to half the greatest speed of the accelerated motion.”
42

 

(CLAVELIN-1983. p.40) 

 Quanto ao momento 3) Clavelin demonstra ser este, facilmente derivado dos dois 

anteriores e considera que a maior dificuldade para esta demonstração, reside nas 

geometrizações dos graus de velocidades associados tanto ao MNA como ao suposto MU. 

Segundo Clavelin “. . . the most important part is actually located in (2). And first of all the 

recourse to a surprising representation of speed
43

.” 

 

                                                           

42
 Somatório dos graus instantâneos da velocidade que aumenta no MUA entre A e B = somatório dos graus 

instantâneos da velocidade uniforme equivalente à metade da maior velocidade do movimento acelerado. 

(tradução livre)  
43

 a parte mais importante está, na verdade, situada em (2). E antes de tudo, o recurso para uma surpreendente 

representação da velocidade. a parte mais importante está, na verdade, situada em (2). E antes de tudo, o recurso 

para uma surpreendente representação da velocidade. (tradução livre)  
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 Quanto às geometrizações dos graus de velocidades, tanto do MNA como do MU 

conforme comentou-se no fragmento (<02>) desta demonstração, é entendido que estas estão 

perfeitamente enquadradas no sistema euclidiano. Essa análise dispensa Galileo de estabelecer 

uma definição de velocidade. Acredita-se que a noção de “grau de velocidade”, conforme os 

estudos de Souffrin, era compartilhada entre os homens de ciência de do século XVII, pelo 

menos, a análise do texto da terceira jornada destaca muitas “marcas enunciativas” de que 

Galileo assim a considerava. 

 Este é um importante ponto de discordância entre a interpretação de Clavelin e do 

autor deste trabalho. Entende-se que de acordo com a tradição pré-clássica, sugerida por 

Suffrin, não era possível uma definição de velocidade, e que isto não era um impedimento 

para que esta grandeza fosse tratada uma vez que suas propriedades estavam enunciadas. Por 

outro lado Clavelin insiste na necessidade de uma definição para esta grandeza. Para Clavelin: 

Moreover, no modern reader can remain insensitive to the way Galileo reaches the 

threshold of the concept of instantaneous speed. As no significant difference separates 

the acceleration in the actual sense of the term and this elementary increase of speed 

which , by repeating itself from instant to instant, ensures the increase of speed, 

Galileo’s analysis lead, “by hand as it were” to the formula v=at, where v stands for 

the speed of a body in free fall at any given moment in time. Geometrisation, it would 

seem, should easily follow from such a good start. 

Now this highly penetrative definition – and this point cannot be overemphasized – 

does not play any role in the subsequent development of Galileo’s argument.
44

 

(CLAVELIN-1983. p.36) 

 

 Diante desta dificuldade Clavelin entendeu, que Galileo deveria ter enunciado, como 

um postulado a geometrização da velocidade crescente para o movimento naturalmente 

acelerado. 

 Em referência ao momento 1), o que iguala os somatórios dos segmentos paralelos 

(representativos das velocidades) à base do paralelogramo com as paralelas à base do 

triângulo, Maurice Clavelin faz o seguinte comentário: 

As the reader will have already understood, relies on an assertion closely related to 

the so-called method of indivisibles which consists of considering that an aggregate of 

infinitely many lines can be made equivalent to a surface or, better, be geometrically 

specifiable as a surface, which allows eo ipso to ascribe to this aggregate the 

properties of the surface to which one deems possible to assimilate it. Such an idea is 

obviously totally outside the Euclidean system, and Galileo, more than anyone else, is 

aware of its difficulties. The fact remains that since Democritus, many authors, for 

whom rigor is not all the matters, never ceased to be sensitive to its heuristic value. In 

                                                           

44
 Além disto, nenhum leitor moderno pode permanecer insensível à maneira como Galileu alcança o princípio 

do conceito de velocidade instantânea. Como nenhuma diferença significativa separa a aceleração, no senso atual 

do termo, deste elementar aumento de velocidade, o qual, repetindo-se de instante a instante, assegura o aumento 

de velocidade, a análise de Galileu conduzida, “pela mão, como foi” à fórmula v=at, onde v é a velocidade de 

um corpo em queda livre num dado momento no tempo. A geometrização pareceria facilmente dedutível de um 

princípio tão bom. Então, esta definição altamente incisiva - e este ponto não pode ser enfatizado em demasia - 

não representa nenhum papel no subseqüente desenvolvimento do argumento de Galileu. (tradução livre)  
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that respect, its recurrence in Galileo, the creator of a new science, cannot be 

mistaken for an accident.
45

 (Clavelin-1983. p.41) 

 

 Neste comentário Clavelin faz referência a uma propriedade do chamado método dos 

indivisíveis, o qual, segundo seu entendimento, “consiste na consideração de que uma 

somatória infinitamente indefinida de retas pode formar um plano ou, melhor, ser 

geometricamente especificado como um plano, o que permite eo ipso atribuir a este 

aglomerado as propriedades do plano as quais se considera possíveis de serem assimiladas.” 

 Estranha-se a propriedade do método dos indivisíveis como enunciada por Clavelin 

pois não é exato que Cavallieri somasse infinitos segmentos de reta para calcular uma área. 

Segundo Boyler em sua “História da Matemática”: 

Não havia no método de Cavalieri nenhum processo de aproximação contínua, nem 

omissão de termo, pois ele usava uma estrita correspondência um a um dos elementos 

em duas configurações. Nenhum elemento era descartado, qualquer que fosse a 

dimensão. O estilo geral e a especiosa plausibilidade do método dos indivisíveis são 

bem ilustrados pela proposição ainda conhecida em muitos livros de geometria no 

espaço como ‘o teorema de Cavalieri’ (Boyer-1996. p.226) 

 

 Na presente análise da demonstração do teorema I da teoria do Movimento 

Naturalmente Acelerado de Galileo verifica-se que a igualdade entre os somatórios dos 

segmentos de retas paralelos no interior do paralelogramo e no interior do triângulo pode ser 

demonstrada no domínio dos Elementos de Euclides (Comentários de <04>). Para Clavelin a 

demonstração desta igualdade necessita recorrer à essa “estranha” propriedade do citado 

conhecido “método dos indivisíveis”. Estranha-se esta propriedade, como enunciada por 

Clavelin, não por ser estranha ao sistema euclidiano mas por incorrer em um erro ontológico. 

O somatório de vários segmentos de retas será também um segmento de reta, uma entidade de 

natureza distinta das superfícies. Poderiam os matemáticos do século XVII incorrer num erro 

dessa natureza? Qual é exatamente a enunciação do conhecido “método dos indivisíveis”? 

 Anibal Pinto em sua dissertação de mestrado “A teoria dos indivisíveis: Uma 

contribuição do padre Boaventura Cavalieri”, dedicou uma seção de um capítulo, para 

analisar os diferentes enfoques dados por Galileo e Cavalieri para a questão dos indivisíveis. 

Segundo Anibal Pinto: 

                                                           

45
 como o leitor já deve ter compreendido, apóia-se numa afirmação que se relaciona, proximamente, ao método 

chamado de indivisíveis, que consiste na consideração de que uma somatória infinitamente indefinida de retas 

pode formar um plano ou, melhor, ser geometricamente especificado como um plano, o que permite eo ipso 

atribuir a este aglomerado as propriedades do plano as quais se considera possíveis de serem assimiladas. Uma 

idéia dessas está totalmente fora do sistema euclidiano e Galileu, mais do que qualquer um, está atento a essas 

dificuldades. É fato que, desde Democritus, muitos autores, para os quais o rigor não é tudo o que importa, nunca 

deixaram de estar sensíveis ao seu valor heurístico. A este respeito, sua recorrência em Galileu, o criador da nova 

ciência, não pode ser mal considerado como um acaso. (tradução livre) 
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Galileu Galilei (1564-1642), utilizando o método de resolução do paradoxo da “roda 

de Arquimedes”, acreditava que o contínuo é composto de uma infinidade de 

indivisíveis, sendo dado que uma linha e todo contínuo, são divisíveis em partes 

sempre divisíveis; não há como evitar que sejam compostas de uma infinidade de 

indivisíveis, porque uma divisão e uma subdivisão que possam progredir 

indefinidamente supõem que as partes sejam em número infinito, caso contrário a 

divisão terminaria. Mas sendo as partes em número infinito, conseqüentemente, não 

têm grandeza porque partes em número infinito e dotadas de grandeza formam uma 

extensão infinita, chegando-se à conclusão de que o contínuo é composto de 

indivisíveis. Galileu argumentava que os termos: maior, menor e igual não se aplicam 

aos infinitos, isto é, não fazem qualquer sentido quando utilizados para comparar 

quantidades infinitas. (ANIBAL PINTO-2008. p.42) 

 

 Quanto às considerações de Cavalieri, o qual foi discípulo de Galileo, Anibal Pinto 

conclui que: 

Cavalieri estabelece a diferença entre a sua teoria dos indivisíveis e a de Galileu, 

procurando uma sistematização racional do método dos indivisíveis, um método que 

não só é considerado útil na busca de novos resultados, mas também válido, quando 

para fins de demonstração de teoremas. Galileu não estabeleceu um método prático 

para a manipulação dos indivisíveis, ficando com uma teoria “especulativa”, tanto na 

física como na geometria. A razão que poderia justificar tal procedimento seria a sua 

desconfiança em relação ao infinito e ao infinitamente pequeno. 

 

 Chama a atenção a distinção estabelecida entre a natureza operacional do tratamento 

de Cavalieri e a natureza interpretativa do tratamento de Galileo. Mais adiante Anibal Pinto 

destaca essa distinção e descreve as propriedades da natureza do tratamento de Cavalieri 

como segue: 

Um certo grau de originalidade da teoria de Boaventura Cavalieri está em não tomar 

posição sobre a composição do contínuo e em se contentar com a ligação indireta 

entre o contínuo e os átomos de grandezas; essa ligação é uma identidade da relação 

de proporção: a proporção entre o conjunto de indivisíveis pode se transmitir às 

grandezas contínuas que encerram esses indivisíveis. (sublinhado pelo escritor deste 

trabalho ) 

 

 Sublinhou-se a expressão “relação de proporção” por que estas relações são objeto de 

estudo dos livros V e VI dos Elementos de Euclides. Esta referência do método dos 

indivisíveis de Cavalieri aos Elementos de Euclides, sugere um direcionamento conservador 

ao invés de inovador do método dos indivisíveis de Cavalieri, o que é determinante para a 

composição de significado tanto para a análise como para a história da matemática. 

 Ao continuar com a descrição das propriedades do método dos indivisíveis de 

Cavalieri Anibal Pinto escreve: 

Cavalieri afirmou que uma área pode ser pensada como sendo formada por segmentos 

ou “indivisíveis” e que a mesma idéia pode ser aplicada ao cálculo de volumes. Por 

exemplo, duas figuras planas têm a mesma área se estão entre as mesmas paralelas e 

se qualquer linha reta paralela a estas duas corta as duas figuras em segmentos iguais. 

(sublinhados nossos) 

 

 Sublinharam-se os termos “pensada” e “idéia” uma vez que estas marcas da primeira 

frase do parágrafo sinalizam a natureza “especulativa” que Cavalieri reconhece para a 
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proposição que estabelece ser um segmento formado por “indivisíveis”, neste caso pontos. Os 

sublinhados nos termos “mesma” e “iguais” destacam, nesta segunda frase, marcas que 

caracterizam relações de proporção entre grandezas contínuas. 

     Para continuar Anibal Pinto destaca a natureza operacional do método de Cavalieri e seu 

cuidado em distanciá-lo das interpretações sobre os indivisíveis, como segue: 

“Dessa forma Cavalieri se desvia da questão filosófica e fica indeterminada a ligação 

entre os indivisíveis e as grandezas, ou seja, os indivisíveis que ele utilizava eram 

linhas e planos e, em suas demonstrações, ele não aborda o termo “indivisíveis”, 

utilizando apenas nos comentários”. 

 

 Anibal Pinto cita outro pesquisador cujos comentários corroboram com sua 

interpretação: 

Como diz François de Gandt, o termo indivisível pertence à metalinguagem da teoria. 

O que para Cavalieri corresponde aos raciocínios é o conjunto de todas as linhas da 

superfície ou ainda todos os planos de um sólido.”Essa ligação indireta será suficiente 

para as necessidades dos geômetras ( . . . ) as grandezas contínuas se comportam entre 

si como os agregados de indivisíveis em que podem ser contadas. 

 

 Anibal Pinto conclui, que Cavalieri aceitava interpretações, que compõem grandezas 

de uma dimensão geométrica com o agregado de infinitos “elementos” de uma dimensão 

menor, estas os “indivisíveis” daquelas, entretanto não considera estas propriedades em seu 

método operacional o qual trata com “relações de proporções”, como segue: 

Cavalieri defendia que uma linha é um conjunto infinito de pontos, uma superfície, 

um conjunto infinito de linhas e um volume, um conjunto infinito de planos. Para 

calcular uma área, em vez de somar esse número infinito de linhas, ele compara a 

superfície com outra que tenha o mesmo número de linhas. (ANIBAL PINTO-2008. 

p.45) 

 

 Nas considerações finais de sua dissertação, Anibal Pinto chama a atenção para esta 

distinção e a importância de sua consideração para as pesquisas da história da matemática, 

como segue: 

Os indivisíveis de Cavalieri pode não antecipar, como defendem alguns historiadores 

da matemática, o cálculo integral e podem estar mais próximos dos métodos 

heurísticos utilizados por Arquimedes. Sendo assim Cavalieri deve ser considerado 

como um dos matemáticos antigos e não um dos matemáticos modernos. ( Anibal 

PINTO-2008. p.45) 

 

 Tanto J. Merleau-Ponty como Clavelin e o autor deste trabalho, concordou que a 

demonstração do teorema I recorre à enunciações que extrapolam os Elementos de Euclides e 

os axiomas da ciência do movimento de Galileo. 

 J. Merleau Ponty considerou que Galileo intuiu o cálculo integral; Clavelin que 

Galileo obteve uma área somando infinitos segmentos de retas e nesta presente análise foi 

considerado que seria necessário aproximar como sendo constante o grau de velocidade do 

Movimento Naturalmente Acelerado para um intervalo de tempo muito pequeno. 
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 Mas, ao insistir, entende-se que, com exceção desta aproximação e de que a proporção 

entre “amontoados” de infinitos indivisíveis pode ser finita, como considerou Cavalieri; a 

presente paráfrase da demonstração de Galileo para este teorema, no mais, sustentou-se nos 

Elementos de Euclides. 

 Por outro lado as interpretações que sugerem a intuição ou procedimentos que 

recorreram às “bizarras” definições dos indivisíveis identificando-o, de alguma forma, com o 

cálculo integral, podem representar um caso particular que corrobora com as considerações de 

Anibal Pinto a respeito das equivocadas interpretações sobre a contribuição de Cavalieri para 

a matemática do século XVII. 

 A demonstração deste teorema, conforme se entende, não recorreu às confusas 

definições dos indivisíveis, o que significa dizer que Galileo não as teve em mente nesta 

demonstração. Muito pelo contrário, de seu enunciado emanam marcas que sugerem a 

utilização dos indivisíveis como elementos de operações matemáticas aos moldes do método 

de Cavalieri. 

 No fragmento <03> desta análise Galileo identifica que as construções estabelecidas 

formam “o paralelogramo AGFB, igual ao triângulo AEB”. Na paráfrase de demonstração 

neste trabalho não é utilizado esta propriedade. Entretanto, sabe-se que a proporção entre duas 

áreas é uma propriedade pertinente ao método de Cavalieri. 

 O procedimento de cortar duas figuras planas, por paralelas eqüidistantes, também é 

um procedimento do método de Cavalieri. É com a razão entre as somas destes pares de 

paralelas que Cavalieri estabelece a proporção entre as áreas das figuras planas por elas 

interceptadas. 

 Em sua dissertação de mestrado, Anibal Pinto apresenta, entre outras aplicações 

práticas, como o método de Cavalieri demonstra a igualdade das áreas dos triângulos 

formados no interior de um paralelogramo quando este é dividido por uma de suas diagonais. 

O processo utiliza paralelas eqüidistantes a uma das bases do paralelogramo, semelhante ao 

processo desenvolvido por Galileo na sua demonstração deste teorema. (ANIBAL PINTO-

2008. Anexo p.3) 

 Estas marcas enunciativas sugerem que Galileo, pode ter tido em mente, o método dos 

indivisíveis de Cavalieri para demonstrar a igualdade dos somatórios dos graus de velocidades 

do MNA com os graus constantes da velocidade do MU, o que é perfeitamente válido e 

reconhecido à sua época apesar de estranho aos Elementos de Euclides, uma vez que, 

conforme foi verificado no exemplo dado no parágrafo anterior, Cavalieri somente se utiliza 

das relações de proporcionalidade entre essas paralelas (os indivissíveis). 
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 Seja como for, através do método de Cavalieri ou por semelhança de triângulos (como 

é desenvolvida nesta paráfrase), a igualdade dos somatórios destas velocidades está 

demonstrada e, aplicando a definição de razão composta, a igualdade entre as distâncias 

percorridas nestes dois supostos movimentos também o é. O que se considera importante é, 

tanto em um como no outro, estes dois percursos demonstrativos prescindem calcular as áreas 

destas figuras geométricas, conseqüentemente, qualquer alusão ao cálculo integral. 

 O cálculo das áreas destas duas figuras planas, tanto à área do triângulo ABE como a 

área do retângulo ABFG (figura 07), considerando o cálculo integral moderno, equivale ao 

cálculo das distâncias percorridas nos dois movimentos representados por estas figuras 

geométricas. O fato interessante é que o método de Cavalieri estabelece a razão entre estas 

duas áreas sem, entretanto, necessitar calculá-las. Este mesmo fato foi verificado nesta 

demonstração para a qual utilizou-se o Teorema IV da teoria sobre o Movimento Uniforme 

(D3-MU-IV) de Galileo como desenvolvido na análise do fragmento <08>. O (D3-MU-IV) 

utiliza a definição de “razão composta” a qual prescinde o cálculo dos espaços percorridos 

uma vez que, considera apenas a razão entre estes espaços, o que, conseqüentemente dispensa 

qualquer alusão ao moderno cálculo integral. 

            Prescindir do cálculo integral e não fazer alusões aos indivisíveis como “átomos” de 

grandezas são as principais propriedade desta demonstração do Teorema I do MNA de 

Galileo quando confrontadas com as considerações de J.Merleao Ponty e Maurice Clavelin. 
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5.3 – Paráfrases e análises do Teorema II – Proposição II e seus dois Corolários do 

movimento naturalmente acelerado de Galileo. 

 

 

TEOREMA II – PROPOSIÇÃO II   (D3-MNA-II) 

 

 A seguir é apresentado o enunciado do Teorema II – Proposição II da teoria sobre o 

“Movimento Naturalmente Acelerado” de Galileo doravante denominado (D3-MNA-II): 

TEOREMA II – PROPOSIÇÃO II 
Se um móvel, partindo do repouso, cai com um movimento uniformemente acelerado, os 

espaços por ele percorridos em qualquer tempo estão entre si na razão dupla dos tempos, a 

saber, como os quadrados desses mesmos tempos. 
 

 A figura abaixo acompanha no Discorsi o enunciado e a demonstração deste teorema. 

 

 

 

 

          Figura 08 

          Galilei, Galileu. “De motu naturaliter accelerato” 

          http://moro.imss.fi.it 

 

 

 Em seguida Galileo desenvolve sua demonstração: 

<01> Representamos o tempo que tem início no instante A por meio da linha reta AB, na qual 

tomamos dois intervalos quaisquer de tempo AD e AE. Seja HI a linha segundo a qual o móvel, 

partindo do repouso em H, cairá com um movimento uniformemente acelerado; seja HL o 

espaço percorrido durante o primeiro intervalo de tempo AD, e HM o espaço percorrido 

durante o intervalo de tempo AE. 
 

 Galileo geometriza os tempos e os espaços através das retas AB e HI identificando os 

tempos t1 e t2 representados pelos segmentos de retas AD e AE durante os quais o móvel em 

queda livre partindo do repouso em A percorre os espaços S1 e S2 representados pelos 

segmentos de retas HL e HM. 

<03> Afirmo que o espaço MH está para o espaço HL numa proporção dupla daquela que o 

tempo EA tem para o tempo AD; e podemos também afirmar que os espaços HM e HL têm a 

mesma proporção que os quadrados de EA e de AD. 



86 

 

 

 Sua tese em linguagem simbólica  S2:S1 :: (t2)
2
 : (t1)

2
  (ou  S2:S1 :: :: t2:t1)  pode assim ser 

representada através de suas representações geométricas  HM:HL :: (AE)
2
 : (AD)

2  (ou HM:HL :: 

:: AE:AD ). 

<04> Tracemos a linha AC que forma um ângulo qualquer com a linha AB; e a partir dos 

pontos D e E tracemos as linhas paralelas DO e EP: se DO representa o grau máximo de 

velocidade adquirido no instante D do intervalo de tempo AD, PE representará, por definição, a 

velocidade máxima obtida no instante E do intervalo de tempo AE. 
 

 Neste enunciado Galileo utiliza a linha auxiliar AC para determinar os comprimentos 

dos segmentos de retas representativos das velocidades identificando as velocidades V1 e V2 

representadas pelos segmentos de retas DO e EP como sendo os graus de velocidades 

alcançados nos instantes finais dos tempos t1 e t2 representados pelos pontos D e E. 

<05> Mas, conforme foi demonstrado acima a propósito dos espaços percorridos, esses 

espaços são os mesmos, se um móvel, partindo do repouso, se move com um movimento 

uniformemente acelerado e se, durante um intervalo de tempo igual, ele se move com um 

movimento uniforme, cuja velocidade é a metade da velocidade máxima adquirida durante o 

movimento acelerado. Segue-se que as distâncias MH e LH são idênticas às que seriam 

percorridas nos intervalos de tempos AE e DA por movimentos uniformes, cujas velocidades 

seriam iguais à metade daquelas representadas por DO e EP. 

 

 Em linguagem simbólica e com base no teorema (D3-MNA-I)  S1 e S2 (representados 

por HL e HM) também correspondem aos espaços percorridos nos tempos t1 e t2 

(representados pelos segmentos de reta AD e AE) com velocidades constantes V1/2 e V2/2 

(representadas pelos segmentos de reta de comprimentos DO/2 e EP/2) respectivamente. 

<07> Se tiver, portanto, sido provado que as distâncias MH e LH estão na dupla proporção dos 

tempos EA e DA, a proposição terá sido provada. 

 

 Neste enunciado Galileo ratifica, na linguagem geométrica, sua tese: 

 MH:LH :: :: EA:DA  ou  HM:HL::AE
2 

:AD 
2  o que, considerando as grandezas físicas 

representa     S2:S1 :: :: t2:t1  ou  S2:S1 :: (t2)
2
 : (t1 )

2
 . 

<08> Na quarta proposição do livro primeiro foi demonstrado que os espaços percorridos por 

dois corpos em movimento uniforme estão entre si numa proporção que é igual ao produto da 

proporção das velocidades com a proporção dos tempos. 

 

 O “livro primeiro” que Galileo se refere, representa seu estudo sobre o Movimento 

Uniforme, assim a “quarta proposição” deste livro é o teorema IV da teoria do Movimento 

Uniforme. Simbolicamente, segundo (D3-MU-IV), a razão  S2:S1 é composta pelas razões  

(V2/2):(V1/2)  e  t2:t1   ou   MH:LH é composta pelas  (EP/2):(DO/2)  e  AE:AD. 

<09> Neste caso, porém, a proporção das velocidades é a mesma que a proporção dos 

tempos (uma vez que a proporção entre AE e AD é a mesma que a proporção entre a 

metade de EP e a metade de DO, ou entre PE e OD). 
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 Como AE:AD::EP:DO ou t2:t1::V2:V1 (demonstrado nos comentários sobre o 

enunciado (<03>) de (D3-MNA-II)) então (V2/2):(V1/2)::t2:t1 ou (EP/2):(DO/2)::AE:AD  uma 

vez que continuam satisfeitas as condições de (E5-DEF5) . 

<10> Conseqüentemente, a proporção entre os espaços percorridos é a mesma que o 

quadrado da proporção entre os tempos; o que se queria demonstrar. 

 

 Assim, substituindo (<09>) em (<08>) , em linguagem simbólica, temos que: 

 A razão  MH:LH  é  duplamente  composta pela razão  AE : AD  ou 

 A razão    S2 : S1  é  duplamente  composta pela razão     t2 : t1  . 

<11> fica portanto, claro que a proporção entre as distâncias [Patet etiam hinc, 

eandem spatiorum ...] é igual ao quadrado da proporção entre as velocidades 

máximas, a saber, entre as linhas PE e OD, visto que PE está para OD assim como EA 

está para DA. 

 

 A expressão latina incluída neste fragmento foi assim traduzida para o inglês por 

Drake: “It also follows from this that this same ratio of spaces ... ” (167). Neste caso, tanto a 

tradução inglesa como a portuguesa, satisfazem a atenção reclamada por este autor, quanto 

aos cuidados com o significado epistemológico, à época de Galileo, do termo latino “evidens” 

nas traduções contemporâneas. 

 O enunciado deste fragmento, em linguagem simbólica equivale a: 

 Como   PE:OD :: EA:DA   (ou   VE : VD :: tE : tD)   e 

 Sendo   MH:LH   duplamente composta pela razão  AE : AD   então 

 MH:LH   será duplamente composta pela razão  PE:OD   ou então 

 A razão    S2 : S1  é  duplamente  composta pela razão     V2 : V1 . 

  No enunciado deste teorema, Galileo, estabelece que para um corpo em queda livre 

partindo do repouso “os espaços por ele percorridos em qualquer tempo estão entre si na 

razão dupla dos tempos, a saber, como os quadrados desses mesmos tempos.” 

  O conceito de “razão dupla” ou “razão duplicada” está estabelecido na Definição 9 do 

livro V dos Elementos de Euclides (E5-DEF9). Vasconcelos analisou o livro V dos Elementos 

e assim definiu e representou em linguagem simbólica a “Razão Duplicada”: 

E5-DEF9 – quando três magnitudes são proporcionais, a primeira é dita ter com a terceira a 

razão duplicada da que tem com a primeira. 

Sendo A:B::B:C, diz-se que A:C é a razão duplicada de A:B; ou seja, em termos algébricos, 

A:C::A
2
:B

2
. (VASCONCELOS-1982. p.14) 

 

  Por sua vez, no enunciado deste teorema, a “razão dupla” dos tempos com a razão dos 

espaços significa que a razão entre os dois espaços é “Composta” duplamente pela mesma 

razão, a saber: a razão entre os tempos. 
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  Mais uma vez Galileo propôs e demonstrou um teorema utilizando o conceito de 

“Razão Composta” – conceito introduzido na Proposição IV – Teorema IV de sua teoria do 

Movimento Uniforme, ocasião em que foi comentado o conceito de “Razão Composta” foi 

destacado como Galileo evitou estabelecer o produto entre duas razões, uma confusa e 

polêmica propriedade encontrada na obra de Euclides. 

  Entretanto, neste caso em que as razões que compõem a razão entre os espaços, 

representam uma única razão considerada duas vezes (as duas são a mesma razão entre os 

tempos) Galileo considerou o produto entre estas razões, uma vez que reconheceu que a 

“Razão Composta” duplamente pela razão entre os tempos equivale à razão entre os 

quadrados dos tempos. 

 

 

TEOREMA II – PROPOSIÇÃO II – COROLÁRIO 1   (D3-MNA-II-Corolário-I) 

 

 

 Após a demonstração do teorema II Galileo apresenta seu primeiro corolário como 

segue: 

<01> Daí, segue-se claramente [Hinc manifestum est] que, se a partir do primeiro 

instante do movimento fossem tomados sucessivamente intervalos de tempos iguais, 

como por exemplo, AD, DE, EF, FG nos quais se percorrem os espaços HL, LM, 

MN, NI, estes espaços estariam entre si assim como os números ímpares a partir da 

unidade, a saber, 1, 3, 5, 7. (expressão em latim incluída pelo autor do trabalho) 

 

 Este enunciado, estabelecido como um corolário, decorre do teorema anterior e, como 

tal, inicia com a marca “Dai”. 

 A propriedade enunciada neste corolário pode assim ser representada em linguagem 

simbólica:   HL:HL::1:1; LM:HL::3:1; MN:HL::5:1; NI:HL::7:1 e assim sucessivamente. 

<02>  . . . esta é, com efeito, a proporção entre os excessos dos quadrados das linhas 

que se excedem igualmente, diferença essa que é igual à menor delas, ou seja, à 

proporção entre os quadrados dos números inteiros que se seguem à unidade. 

 

 Em linguagem simbólica  “os excessos dos quadrados das linhas que se excedem” 

equivale  a  [(Sn+1)
2
 - (Sn)

2
]  e  a  “diferença essa que é igual à menor delas”  a  (Sn+1-Sn)=S1 . 

 Assim a proporção entre os excessos será: 

[(Sn+S1)
2
 – (Sn)

2
]:S1 = [(Sn:S1 + S1:S1)

2
 – (Sn:S1)

2
] = [(n+1)

2
 – n

2
] = (2.n-1) 

 Em que n são os números inteiros. 
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 Este enunciado tem o mesmo significado matemático que o anterior e, como já visto, 

foi este que Galileo selecionou para apresentar no parágrafo inicial de sua introdução como 

uma propriedade representativa de sua teoria do movimento naturalmente acelerado. 

<03> Quando, portanto [Dum igitur] , os graus de velocidade aumentam em tempos 

iguais, de acordo com a simples série dos números, os espaços percorridos, em 

tempos iguais adquirem incrementos segundo a série dos números ímpares ab unitate. 

(expressão em latim incluída pelo autor deste trabalho) 

 

 Neste enunciado Galileo apresenta sua proposição na forma “ . . . se . . . então . . . “ 

como segue em linguagem simbólica: 

 Se   t0=0 ,  (tn+1-tn)=t1  e  tn:t1=n ;  como  V0=0  e  Vn:V1=n ;   Então   (Sn-Sn-1):S1=2n-1   

onde   S0=0   e   n  representa os números inteiros partindo da unidade. 

 Neste corolário foi a expressão “Daí, segue-se claramente” [Hinc manifestum est] que 

representou a marca da facilidade considerada por Galileo para sua demonstração. Entretanto 

seu enunciado é essencialmente acadêmico cuja interpretação requer articulações rebuscadas 

para sua compreensão. Esta enunciação, marcada pela excessiva formalidade acadêmica 

(pouco comum nos enunciados de Galileo), explica-se pelo seu comentário seguinte quando 

Sagredo propõe-se a examinar esta proposição com mais simplicidade para sua “mútua 

compreensão” (p.173); ao que, após esta explanação, Simplício expressa seu regozijo “com 

esta simples e clara argumentação do Sr Sagredo do que com a demonstração do Autor”. 

(p.174) 

 

 

TEOREMA II – PROPOSIÇÃO II – COROLÁRIO 1   (D3-MNA-II-Corolário-I) 

como  apresentada  pelo  personagem  Sr Sagredo 

 

 

 Após a leitura do texto do acadêmico, o personagem Sagredo toma a palavra, critica a 

formalidade do texto do acadêmico e se propõe a desenvolver uma demonstração do corolário 

em questão mais simples e fácil de compreender: 

<1> Sagredo – Peço-lhe, por favor, que interrompa por um momento a leitura, para 

que eu examine uma certa idéia que me ocorreu; para uma fácil e mútua 

compreensão, faço um desenho. Represento pela linha AI a sucessão do tempo a 

partir do primeiro instante A; traçado depois por A, segundo um ângulo qualquer, a 

reta AF e unindo os pontos extremos I e F, dividindo o tempo AI ao meio em C, traço 

CB paralela a IF. 

 

 Galileo inicia sua demonstração geometrizando o tempo através da reta AI, constrói a 

reta auxiliar AF com a finalidade de limitar o comprimento dos segmentos de retas que 
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partem da reta AI paralelas ao segmento IF, semelhante aos procedimentos realizados no 

teorema I. 

<2> Considerando, depois, a linha CB com o grau máximo de velocidade que, 

partindo do repouso no primeiro instante de tempo A, foi aumentando de acordo com 

o crescimento das paralelas a BC, traçadas no triangulo ABC (que é o mesmo que 

crescer em proporção ao tempo), admito sem contestação, segundo o que foi dito até o 

momento, que o espaço percorrido por um móvel, cuja velocidade aumenta do modo 

indicado, seria igual ao espaço que o mesmo móvel percorreria se, durante o mesmo 

intervalo de tempo AC, ele se movesse com um movimento uniforme, cujo grau de 

velocidade seria igual a EC, metade de BC. 

 

 

 

          Figura 09 

          Galilei, Galileu. “De motu naturaliter accelerato” 

          http://moro.imss.fi.it 

 

 Neste fragmento Galileo aplica o teorema I para o movimento do corpo em queda livre 

partindo no instante A até o instante C, num intervalo de tempo tAC . Assim: 

 O espaço SMNA percorrido pelo corpo em queda livre no tempo tAC e igual ao espaço 

SMU percorrido por um corpo em Movimento Uniforme, neste mesmo tempo, com velocidade 

CE igual a metade da velocidade CB. 

<3> Se continuo e imagino que o móvel que cai com um movimento acelerado possui 

no instante C o grau de velocidade BC, é evidente [manifesto (em italiano)] que, se 

ele continuasse a mover-se com o mesmo grau de velocidade BC, sem acelerar mais, 

percorreria no tempo seguinte CI um espaço duplo daquele que percorreu no mesmo 

tempo AC com grau de velocidade uniforme EC, que é, por sua vez, metade, metade 

do grau BC. (o termo em italiano foi acrescentado pelo autor deste trabalho) 

 

 A afirmação deste fragmento, é assegurada pelo Teorema  II  da teoria sobre o 

Movimento Uniforme, o qual estabelece que, quando o movimento é uniforme, para o mesmo 

tempo t  s1:s2::v1:v2 . 

 Como:  tCI = tAC  (uma vez que por construção  CI = AC);  SBC : SEC :: VBC : VEC 

(Teorema II do MU)  e  EC = BC/2  (por construção)  então  SBC = 2.SEC . 

<4> Contudo, como o móvel desce com uma velocidade que cresce uniformemente 

em todos os tempos iguais, acrescentará ao grau CB, no tempo seguinte CI, aqueles 

momentos de velocidade que crescem conforme as paralelas do triângulo BFG, igual 

ao triângulo ABC. 

 

 Neste fragmento Galileo aplica sua definição de Movimento Naturalmente Acelerado: 
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Chama-se movimento igualmente, ou seja, uniformemente acelerado, àquele que 

partindo do repouso, adquire em tempos iguais momentos iguais de velocidade. 

 

 Ao grau de velocidade CB, adquirido pelo corpo em queda livre, no intervalo de 

tempo tAC Galileo acrescenta o grau de velocidade GF. 

 Como, por construção, tAC = tCI , a definição de Movimento Naturalmente Acelerado 

assegura que o grau velocidade FG, acrescido no tempo tCI , é igual ao grau de velocidade BC, 

adquirido pelo móvel, que parte do repouso, no tempo tAC . 

<5> Portanto, acrescendo ao grau de velocidade GI a metade do grau FG, a 

saber, o maior dos graus adquiridos no movimento acelerado e representados 

pelas paralelas do triângulo BFG, obteremos o grau de velocidade IN, com o 

qual se teria movido com movimento uniforme no tempo CI. 

 

 Nesta passagem Galileo aplica o teorema I da teoria do Movimento Naturalmente 

Acelerado para o movimento do corpo no intervalo de tempo tCI . O espaço percorrido pelo 

corpo em queda livre, neste intervalo de tempo, é igual ao espaço percorrido pelo móvel em 

Movimento Uniforme, no intervalo de tempo tCI , com velocidade NI, sendo NI a soma dos 

graus de velocidades GI = BC, adquirido pelo corpo no intervalo de tempo tAC , e NG = FG/2, 

onde FG é o acréscimo do grau de velocidade do corpo no intervalo de tempo tCI . 

<6> Este grau IN, sendo o triplo do grau EC, nos dá a certeza de que o espaço 

percorrido durante o segundo tempo CI deve ser o triplo do espaço percorrido durante 

o primeiro tempo CA. 

 

 Como    NI = GI + NC  (<5>) ;   GI = BC ;   NC = FG/2   e   FG = BC  (<4>)    então  

NI = BC + BC/2 .  Substituindo  BC/2 = EC  (<2>)  ficamos  com    NI = 3.EC . Mais uma 

vez, aplicando o teorema II da teoria do Movimento Uniforme, tem-se: SNI = 3.SEC . 

 Aplicando o teorema I da teoria do Movimento Naturalmente Acelerado fica com 

SCI=3.SAC  onde SCI é o espaço percorrido pelo corpo em queda livre, no intervalo de tempo 

tCI e SAC o espaço percorrido no intervalo de tempo tAC . 

  <7> E, se imaginamos que acrescentamos a AI outra parte igual de tempo IO e que 

aumentamos o triângulo até APO, é evidente [manifesto (em italiano)] que, se o 

movimento continuasse por todo o tempo IO com o grau de velocidade IF, obtido 

durante o tempo AI com um movimento acelerado, sendo tal grau IF, obtido durante o 

tempo AI com um movimento acelerado, sendo tal grau IF o quádruplo do espaço 

percorrido durante o primeiro intervalo de tempo igual AC. 

 

 Sem dificuldade, Galileo estende os procedimentos, realizados até então com os 

triângulos ABC e AFI, para o triângulo APO e demonstra que SIF = 4.SEC onde SIF é o espaço 

percorrido em movimento uniforme com o grau de velocidade IF no tempo tIO . 

<8> Mas, continuando o aumento da aceleração uniforme no triângulo FPQ, 

semelhante ao triângulo ABC, o qual, reduzido ao movimento uniforme, aumentaria 

um grau de velocidade igual a EC, acrescentando o grau QR, igual a EC, teremos toda 

a velocidade uniforme realizada no tempo IO, que é quíntupla da velocidade uniforme 
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correspondente ao primeiro intervalo de tempo AC, e por isso o espaço percorrido é o 

quíntuplo do espaço percorrido no primeiro intervalo de tempo AC. 

 

 Analogamente ao procedimento anterior, Galileo acrescenta ao espaço  SIF = 4.SEC  

(<7>) o espaço percorrido com o grau de velocidade acelerado no intervalo de tempo tIO , ou 

seja, o espaço percorrido em Movimento Uniforme por um móvel com velocidade PQ/2, que 

é igual ao grau de velocidade CE, no intervalo de tempo tIO . 

 Assim  SIO = 5.SAC  onde  SIO  é o espaço percorrido pelo corpo em queda livre no 

intervalo de tempo  tIO  e  SAC  o espaço percorrido no intervalo de tempo  tAC .
 

<9> Vemos, portanto, com este simples cálculo, que os espaços percorridos em 

tempos iguais por um móvel que, partindo do repouso, vai adquirindo velocidade 

proporcionalmente ao aumento do tempo, estão entre si como os números ímpares ad 

unitata 1, 3, 5, etc; e, se tomamos no seu conjunto os espaços percorridos, podemos 

verificar que o espaço percorrido num tempo duplo é o quádruplo do percorrido no 

tempo simples, o espaço percorrido num tempo triplo é nove vezes o espaço 

percorrido no tempo simples, e, numa palavra, os espaços percorridos estão numa 

proporção dupla dos tempos, a saber, como os quadrados desses tempos. 

 

 Com relativa facilidade  Galileo  demonstra a proposição deste corolário 

demonstrando que: 

 SAC = 1.SAC ;  SAC = 2.SAC ;  SAC = 3.SAC  e  assim por diante. 

 Também com muita espontaneidade, Galileo relaciona este corolário com o teorema 

ao qual está associado, quando demonstra que: 

 SAC = 1.SAC ;  SAI = 2
2
.SAC ;  SAO = 3

2
.SAC  e  assim por diante; onde  tAI = 2.tAC ;  tAO 

= tAC . 

 Observa-se que a demonstração deste corolário, prescindiu da proposição do teorema 

II, ou seja, tanto o teorema II como seu corolário equivalem. Esta equivalência é a 

propriedade que define um corolário de um teorema. 

 A demonstração deste corolário apresentada na voz de Sagredo, o personagem leigo e 

de espírito aberto e crítico, contrasta com a demonstração apresentada na voz do “autor”, o 

“acadêmico”. A primeira simples, clara e inteligente. A segunda rebuscada, obscura, ostenta 

erudição. 

 Não se pode interpretar este contraste, apresentado pelo mesmo autor, diferente do que 

uma crítica ao formalismo acadêmico – uma marca da natureza revolucionária e contestadora 

do Galileo que, nesta obra expõe “uma nova ciência a respeito de um tema muito antigo”. 
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TEOREMA II – PROPOSIÇÃO II – COROLÁRIO 2   (D3-MNA-II-Corolário-2) 

 

 

 O Corolário 2 do Teorema II foi assim enunciado por Galileo: 

<1> Segue-se, em segundo lugar, que, se tomamos, a partir do começo do 

movimento, dois espaços quaisquer, percorridos em tempos quaisquer, esses tempos 

estarão entre si assim como qualquer dos espaços está para a média proporcional entre 

os dois espaços dados. 

 

 Em linguagem simbólica este corolário estabelece que  tS1:tS2::S1:SMP  e/ou  

tS2:tS1::S2:SMP  em que  SMP  é a média proporcional entre os espaços  S1  e  S2  percorridos em 

movimento uniformemente acelerado
46

 nos tempos  tS1  e  tS2  respectivamente. 

 É neste enunciado que Galileo cita, pela primeira vez em sua ciência do movimento, a 

propriedade geométrica chamada “média proporcional”, propriedade esta que deve esclarecer 

seu significado. 

 Vasconcelos, em sua análise da teoria dos projéteis de Galileo, dedica um capítulo aos 

suportes matemáticos desta teoria no qual contempla uma seção dedicada a “A teoria 

euclidiana das proporções”. Nesta seção encontra-se um suficiente esclarecimento sobre o 

significado geométrico de média proporcional: 

E6 – 13 – Dadas duas linhas retas, encontrar uma média proporcional entre elas. 

As linhas AB e BC são dadas alinhadas; traça-se um semicírculo ADC de diâmetro 

AC e por B levanta-se a perpendicular BD às linhas dadas. 
 

                                                                                            D 

 

                                                                                                Figura 10 

                                                  A                                                C           Figura semelhante à da citação. 

                                                                                                                   (incluída por nós) 

 

BD é a média proporcional buscada, isto é, AB:BD::BD:BC pois, unindo-se AD e 

DC, obter-se-ia um triângulo retângulo (é o que demonstrou E3-31); e sendo DB a 

altura relativa à hipotenusa AC, ela é média proporcional entre AB e BC (conforme 

estabeleceu E6-8-Porisma). (VASCONCELOS-1992. p.19) 

 

 Observa-se que a definição de média proporcional é uma conseqüência da semelhança 

entre os triângulos retângulos ABD e DBC. 

                                                           

46
 Embora não está explícito no enunciado deste corolário que o movimento é uniformemente acelerado ou que 

trata-se de um corpo em queda livre pode-se, com segurança, considerar esta enunciação. 

 

                        B 
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 Nos fragmentos seguintes, acompanhados da figura, Galileo estabelece uma 

geometrização dos espaços e desenvolve sua demonstração. 

 

<2> Se tomamos, a partir do ponto inicial S, duas distâncias ST e SV, cuja média 

proporcional é SX, o tempo de queda por ST está para o tempo de queda por SV 

como ST está para SX, ou ainda, o tempo de queda por SV está para o tempo de 

queda por ST como VS está para SX. 

 

 Neste enunciado Galileo descreve a proposição deste corolário reportando-se às 

geometrizações estabelecidas
47

, as quais em linguagem simbólica equivale a: 

 Sendo ST:SX::SX:SV (definição de média proporcional) então tST:tSV::ST:SX ou 

tSV:tST::VS:SX. 

<3> Com efeito, foi demonstrado que os espaços percorridos estão em dupla 

proporção dos tempos ou (o que é o mesmo) como os quadrados dos tempos; por 

outro lado, a proporção entre o espaço VS e o espaço ST é o quadrado da proporção 

entre VS e SX, que é a mesma proporção que tem o quadrado de VS para o quadrado 

de SX; 

 

 Parafraseando este enunciado, em linguagem simbólica tem-se: 

` - O Teorema II assegura que:    S1:S2:: ::tS1:tS2  ou  S1:S2::(tS1)
2
:(tS2)

2
      ou, 

considerando as geometrizações estabelecidas:      SV:ST:: ::tSV:tST  ou  SV:ST::(tSV)
2
 :(tST)

2
 . 

 - Aplicando a “Definição de Razão Duplicada” na razão  SV:ST : 

    SV:ST :: :: SV:SX    ou    então  que    SV:ST :: (SV)
2
:(SX)

2
         (E5-DEF9) 

 

<4> segue-se, portanto, que a proporção dos tempos de queda por SV e ST é a mesma 

que a proporção entre as respectivas distâncias lineares VS e SX. 

 

 Como  SV:ST::(tSV)
2
 :(tST)

2
  e  SV:ST :: (SV)

2
:(SX)

2
  então  (tSV)

2
 :(tST)

2
 :: (SV)

2
:(SX)

2
  

 Ou então:   tSV : tST :: VS : SX , conforme enuncia o teorema. 

 

 

 

                                                           

47
 O enunciado não explicita a geometrização dos tempos o que não é necessário tendo em vista que este 

procedimento é usual nas demonstrações anteriores. 

 

          Figura 11 

          Galilei, Galileu. “De motu naturaliter accelerato” 

          http://moro.imss.fi.it 
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TEOREMA II – ESCÓLIO   (D3-MNA-II-Escólio) 

 

 

 Galileo segue enunciando o únicoEscólio do Teorema II: 

Portanto, o que foi demonstrado no referente às quedas verticais, também acontece do 

mesmo modo para os movimentos que se realizam em planos inclinados quaisquer; 

supusemos, com efeito, que em tais planos os graus de velocidade aumentam sempre 

na mesma proporção, ou seja, proporcionalmente ao tempo, ou ainda, segundo a 

simples série dos números inteiros. 

 

 Neste escólio Galileo considera que a natureza cinemática do movimento de um corpo 

em queda livre pode ser extrapolada para o movimento de um corpo deslizando sobre um 

plano inclinado, ou seja, em um plano inclinado, o corpo também se movimenta com 

“Movimento Uniformemente Acelerado”. 

 Por outro lado, como todas as considerações feitas por Galileo, através do discurso 

entre seus três personagens (pp.177-182), para demonstrar este escólio, são de natureza física 

encerra-se aqui o compromisso analítico. 

 Limitou-se a investigação ao estudo da cinemática do movimento retilíneo dos corpos 

abandonados em queda livre. Assim, este trabalho termina com a análise do segundo 

Corolário do Teorema II - Proposição II da teoria do movimento naturalmente acelerado de 

Galileo. 
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6.  COMENTÁRIOS  FINAIS 

 

 

 Uma rápida leitura nas definições e nos axiomas assim como nos teoremas e suas 

demonstrações, como apresentado por Galileu nos livros III e IV do Discorsi, verifica-se que 

estes enunciados são facilmente entendidos por um leitor atual, uma vez que dispõe-se da 

definição de velocidade (v=ds/dt) derivada do moderno cálculo. Por outro lado, quando 

considera-se que Galileu desconhecia o cálculo e estuda-se sua ciência sobre o movimento 

utilizando apenas os Elementos de Euclides, somos induzidos a reconhecer sua genialidade 

uma vez que as proposições de sua ciência do movimento deixam de ser imediatas. Por este 

motivo uma compreensão sobre o entendimento que Galileu tinha a respeito da grandeza 

velocidade é uma questão central neste presente estudo. 

 

 Verificou-se que os estudos de Pierre Souffrin revelam que o termo “velocitas” (e suas 

variações “velocitate”, “velocitatis”, “velocitatem”, “velocitatum” e “velocitatibus”) era 

amplamente utilizado entre os homens de ciência da época de Galileu os quais 

compartilhavam seu significado “holístico”, ou seja, a grandeza velocidade somente tinha 

sentido quando uma determinada distância fosse percorrida em um intervalo de tempo 

também determinado. Os estudos de Souffrin também constataram que os termos latinos 

“gradus velocitatis” e “momentum” eram utilizados desde o século XIV pelos escolásticos os 

quais compartilhavam, para estes termos, um “conceito teórico” que enquadra a grandeza 

velocidade entre as “qualidades intensivas”. 

 Para a análise do autor os estudos de Pierre Souffrin são importantes por revelarem 

que os significados destes termos (como apresentados neste trabalho a partir da página 34) 

eram compartilhados entre os homens de ciência do século XVII. Por outro lado estes estudos 

pouco esclarecem o papel da grandeza velocidade na ciência do movimento de Galileu. 

 Como Galileu não podia derivar ou definir uma grandeza associada à “rapidez” de um 

móvel a partir das “grandezas fundamentais” espaço e tempo e, por outro lado, necessitava 

desta grandeza, considerou-a como uma terceira grandeza fundamental. 

 

     Entretanto, o passo mais significativo dado por Galileu não foi considerar em número de 

três as Grandezas fundamentais e sim enquadrá-las entre as magnitudes contínuas e variáveis 
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tal como as linhas retas na geometria euclidiana, enquadramentos comumente chamados de 

“geometrizações”. As geometrizações das distâncias percorridas, dos tempos gastos nestes 

percursos e das velocidades dos móveis estão bem caracterizadas na ciência do movimento de 

Galileu. Verificar se foi Galileu quem primeiro geometrizou estas grandezas não é uma 

questão relevante para este nosso trabalho, embora seja esta uma interessante questão de 

pesquisa para a história da ciência. 

 

 As geometrizações acima citadas são fundamentais para a ciência do movimento de 

Galileu entretanto não são suficientes para o seu desenvolvimento. O passo mais significativo 

e inovador dado por Galileu em sua ciência do movimento foi enquadrar as grandezas 

distância, tempo e velocidade na teoria das proporções estabelecida nos livros V e VI dos 

Elementos de Euclides. A presente análise corrobora com os estudos de Maurice Clavelin os 

quais identificam os quatro axiomas da sua teoria do movimento uniforme como necessários 

para este enquadramento. 

 

 Tratar a distância, o tempo e a velocidade como grandezas fundamentais, geometrizá-

las e enquadrá-las na teoria das proporções de Euclides possibilitou Galileu demonstrar os 

seis teoremas de sua teoria do movimento uniforme. Como mostramos na página 53 do 

capítulo IV, estes seis teoremas esgotam as possibilidades de combinações entre razões destas 

grandezas: quando fixamos uma delas (teoremas I, II e III) e quando consideramos as 

possibilidades de combinações de suas razões compostas (teoremas IV, V e VI). As 

proposições destes seis teoremas também esgotam as possibilidades de relações entre as 

grandezas distância, tempo e velocidade quando definimos movimento uniforme utilizando a 

moderna definição de velocidade, ou seja, quando consideramos a velocidade v=ds/dt 

constante. 

 

 Embora não dispusesse da moderna definição de velocidade, através dos seis teoremas 

de sua teoria para o movimento uniforme, Galileu abrangeu todas as possibilidades de 

relações matemáticas quando a consideramos. Em outras palavras; a teoria do movimento 

uniforme de Galileu (utilizando apenas os Elementos de Euclides aplicados em razões 

matemáticas das grandezas distância, tempo e velocidade, devidamente geometrizadas) obteve 

os mesmos resultados matemáticos que obtemos hoje em dia utilizando a moderna definição 

de movimento uniforme (v=dv/dt=constante). 
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 Foi constatado também que Galileo desenvolveu sua teoria do movimento 

uniformemente acelerado sem aventurar-se para fora dos cânones científicos de sua época, ao 

contrário do que consideram os pesquisadores J. Merleau-Ponty e Maurice Clavelin. Para 

estes pesquisadores, na elaboração de sua teoria do movimento uniformemente acelerado, 

mais exatamente na demonstração do seu teorema I, Galileo não foi “rigoroso” ou, de alguma 

forma, “antecipou” ou “intuiu” o cálculo integral. 

  

 Na análise verificamos que a demonstração do teorema I do movimento naturalmente 

acelerado pode ser sustentada nos Elementos de Euclides e em procedimentos de aproximação 

que, assim entende-se, eram reconhecidos por seus contemporâneos, uma vez que a História 

da Matemática reconhece que Kepler, para calcular volumes, utilizou aproximações 

semelhantes e que Cavalieri estabelecia em sua “Teoria dos indivissíveis” proporções entre 

dois somatórios com infinitos ternos. 

 

 No texto de sua demonstração do teorema I Galileo afirma que demonstrada a 

igualdade dos somatórios dos graus de velocidade de um movimento uniformemente 

acelerado – tomados em sucessivos instantes separados pelo mesmo intervalo de tempo – com 

o somatório da velocidade constante de um movimento uniforme com grau de velocidade 

igual à metade do maior grau de velocidade do movimento uniformemente acelerado – 

tomados tantas vezes quantas os instantes de tempo foram considerados no movimento 

uniformemente acelerado – conclui-se que os espaços percorridos com estes dois 

movimentos, durante o mesmo intervalo de tempo, serão iguais. 

 Foi verificado que a igualdade entre os somatórios dos graus de velocidades dos dois 

movimentos considerados pode ser demonstrada por semelhança de triângulos ou pelo 

método de comparação de áreas de figuras planas, o método dos indivisíveis de Cavalieri, 

sendo este último considerado conforme os entendimentos de Anibal Pinto. 

 Constatada a igualdade entre estes somatórios a igualdade entre os espaços percorridos 

nos dois movimentos considerados, num mesmo intervalo de tempo, pode-se demonstrar 

aplicando-se o teorema IV da teoria do movimento uniforme e a aproximação acima citada. 

 

 Assim considerada, verifica-se que a demonstração do teorema I da teoria do 

movimento uniformemente acelerado de Galileu pode ser desenvolvida predominantemente 

no domínio dos Elementos de Euclides. Considerando estes procedimentos demonstrativos a 
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análise do autor sustenta que a demonstração deste teorema prescinde do moderno cálculo e 

pode ser considerada rigorosa considerando os cânones matemáticos da época de Galileu. 

 

 Sobrepostos à análise dos teoremas da ciência do movimento de Galileo, 

desenvolvemos ensaios orientados por pressupostos teórico-metodológicos da análise de 

discurso (AD). Adotou-se este suporte acadêmico para orientar e fundamentar os comentários, 

do autor, sobre as leituras dos textos de apresentação, justificação e argumentação da terceira 

jornada dos Discorsi. Foi Estabelecido como viés de leitura aspectos epistemológicos e 

cinemáticos da ciência sobre o movimento de Galileo. 

 

 A leitura orientada por estes pressupostos teórico-metodológicos revelou com muita 

segurança e relativa facilidade, algumas falhas nas traduções dos textos de Galileo, 

consideradas pelo autor deste trabalho. Confrontando estas traduções com o original em latim, 

criticou-se suas falhas e apresentou-se sugestões de alterações as quais, assim entendeu-se, 

preservam o sentido da fonte original e consideram as “condições de produção” dos discursos 

de Galileo analisados, em conformidade com os pré-supostos da AD. Neste sentido destacou-

se neste ensaio o termo “evidência”, principalmente quando considerado seu significado na 

epistemologia aristotélica, epistemologia esta tão presente à época de Galileo. 

 O suporte teórico-metodológico da AD também revelou, com relativa fluidez, o 

esforço argumentativo de Galileo para o reconhecimento, por parte de seus pares, da 

supremacia de sua ciência sobre o movimento local. Quanto a este esforço, este ensaio 

corrobora com a tese de Alexandre Koyré sobre o platonismo de Galileo. O que chama 

atenção é que somente com a leitura do texto da terceira jornada dos Discorsi, sustentada 

pelos pré-supostos teórico-metodológico da AD, foi possível descrever a presença do 

platonismo de Galileo em sua ciência sobre o movimento e assim, modestamente corroborar 

com a elaborada tese de Koyré. 

 Os otimistas resultados destes ensaios encorajaram o autor deste trabalho sugerir mais 

atenção aos pressupostos teórico-metodológicos da AD para orientar a leitura, análise e 

comentários de textos científicos. Acredita-se que a AD pode ser mais uma eficiente 

“ferramenta” nas pesquisas em Ensino, História e Filosofia das Ciências. 
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