
 



 

 
GALILEU GALILEI 

 
Você sabia que Galileu Galilei foi um dos primeiros 
cientistas a desenvolver uma teoria e testá-la na prática?  
 
Filho do matemático Vincenzo Galilei, Galileu nasceu em 
18 de fevereiro de 1564, em Pisa, Itália, e se tornou um 
dos cientistas mais importantes dos séculos XVI e XVII. 
Curioso observador por natureza, ele se interessou por 
diferentes áreas da ciência, mas acabou seguindo os 
passos do pai, tornando-se Professor de Matemática, na 
Universidade de Pisa, onde teve ainda a oportunidade de 
aprofundar seus conhecimentos em astronomia. Em seus 
estudos, conheceu a teoria de Ptolomeu, que defendia 
que a Terra era o Centro do Universo (Modelo 
Geocêntrico) e a de Copérnico, que postulou que era o 
Sol o Centro do Universo (Teoria Heliocêntrica).  
 
Você sabia que foi Galileu quem primeiro estudou 
sistematicamente o céu com um telescópio? É isso 
mesmo! O equipamento era capaz de  aumentar em até 
8 vezes o que era observado no céu, o que deu início a 
Era Telescópica da Astronomia. Posteriormente, ele 
aperfeiçoou sua invenção, fazendo com que o seu 
telescópio aumentasse em 30 vezes sua capacidade de 
obsrvação. Com ele, Galileu pôde ver o Universo como 
nunca fora observado antes.  
 
É por essa razão que Galileu gostaria muito se você o 
colocasse próximo à janela de seu laboratório, ao 
montar o diorama, para ele poder fazer seus estudos e 
anotações sobre o Universo! 
 
Galileu descobriu que a Lua apresentava fases, 
montanhas e vales, não tendo assim uma superfície lisa, 
como se acreditara. Observando a Via Láctea, ele 
visualizou muitas estrelas ainda desconhecidas, 
identificando mais de 80 no Cinturão de Orion e outras 30 
no aglomerado das Plêiades. Ele estudou Saturno, mas 
seu telescópio não era capaz de visualizar seus anéis. 
Galileu ainda percebeu que, como a Lua, Vênus 
apresentava fases de crescente à cheia. Ele foi o primeiro 
a visualizar as quatro maiores luas de Júpter, em janeiro 
de 1610, conhecidas como as luas galileanas ou satélites 
galileanos, assim como descobriu que a Terra era um 
planeta como qualquer outro.  
 
Bem, diante de suas descobertas com o telescópio, em 
março do mesmo ano, Galileu publicou seu primeiro livro 
Siderius Nuncius (Mensageiro das Estrelas). O seu 

trabalho até foi elogiado pela Igreja, mas ela não 
concordou com muitas das interpretações feitas por ele. 
Em 1613, após estudar o comportamento das manchas 
escuras do Sol e publicar Cartas sobre Manchas Solares foi 
que Galileu afirmou que a teoria de Copérnico estava 
correta (Heliocêntrica). Naquela época, a Igreja tinha o seu 
posicionamento de que a Terra era o centro do Universo. 
Os postuladores contrários eram considerados hereges e 
suas teorias, colocadas no Índex librorum prohibitorum 
(Índice dos livros proibidos pela Igreja). Assim, na tentativa 
de encontrar uma alternativa para divulgar suas ideias, 
Galileu escreveu o livro Diálogo, com três personagens - 
um defendia a teoria Geocêntrica, o outro a Heliocêntrica 
e um que era neutro. Por Galileu concordar com a Teoria 
de Copérnico, ele foi chamado a Roma pela Santa 
Inquisição, para dar explicações. Ameaçado com tortura e 
morte, Galileu renunciou às suas teorias, sendo 
condenado pela Santa Inquisição à prisão perpétua, que 
depois passou a prisão domiciliar em Sienna, onde ele 
passou o resto de sua vida.  
 

Em 1638, já completamente cego, Galileu continuava a 
escrever e a ensinar estudantes sobre suas teorias, mesmo 
sendo impedido de publicá-las. Com a ajuda de seus 
seguidores, conseguiu editar o livro Discorsi, o qual 
passaria a ser a base para o seguimento dos estudos em 
ciências físicas, astronômicas e cosmológicas.  
 

Galileu morreu em 8 de janeiro de 1642, em Arcetri, e seu 
corpo foi enterrado na Igreja de Santa Croce, na cidade de 
Florença.  
 

As teorias e observações de Galileu Galilei revolucionaram 
o conhecimento sobre o Universo e, até hoje, formam a 
base do conhecimento utilizado por estudiosos e amantes 
da astronomia. 
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