
CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 06 (01 e 02): 87-114, 2008

O PAPEL DO EXPERIMENTO NA FÍSICA DE GALILEU
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I. Introdução: O Problema

Em sua tese, Thomas Setlle1 , diz de Galileu:

“A maioria das pessoas que leu Galileu apresentam a impressão distinta de que esse era um

homem que tinha uma percepção profunda sobre as questões relacionadas com a f́ısica, uma

percepção adquirida da aplicação de uma mente cŕıtica e profunda à tortura experimental dos

fenômenos naturais. E na verdade sua reputação geral é aquela de fundador e mais antigo e

bem sucedido praticante da ciência experimental moderna. Isto se sustenta no imaginário pela

imagem de Galileu confundindo seus adversários aristotélicos em Pisa e experimentalmente

contestando a dinâmica aristotélica soltando pesos de vários tamanhos da Torre Inclinada.

Mas todo mito tem seus iconoclastas; neste caso Lane Cooper em um pequeno livro agora

∗ Tradução de Wilson Pereira de Jesus, Departamento de Educação, UEFS. Publicado no Archive for History
of Exact Sciences, Volume 23, Number 3, pp. 227-252, September, 1980. c© de Springer-Verlag 1980

1 Thomas B. Settle, Galilean Science, Essays in the Mechanics and Dynamics of the Discorsi, Ph.D. Thesis,
Cornell University, June 1966, Chapter II pp. 61-62. Ver também referência na Nota 5 aos excertos dele que
são publicados.
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famoso lança sérias dúvidas a respeito de que esse evento tenha realmente ocorrido2 . Mais

recentemente tornou-se bastante claro, como veremos posteriormente, que se Galileu deixou

cair pesos durante sua permanência em Pisa, muito certamente não seria para confirmar a Lei

de Queda Livre. Apesar de muito dessa desmitificação, entretanto, pode-se até facilmente e

razoavelmente conservar a impressão de Galileu como quem fez experiências regularmente no

processo de suas investigações. Isso é quase um choque, então, saber que há graves dúvidas

entre os historiadores profissionais da ciência não apenas quanto à importância do papel da

experimentação no desenvolvimento do pensamento dele mas também quanto a se ele alguma

vez realizou quaisquer experimentos significativos também.

“O principal cabeça dessas dúvidas foi o falecido Alexandre Koyré, que embora concordando

num sentido que Galileu criou, ou mais exatamente inspirou, a ciência experimental, defendeu

a posição de que essa criação foi essencialmente intelectual. Como tal ela foi baseada historica-

mente em uma mudança no ponto de vista metaf́ısico. E um experimento como tal não poderia

desempenhar nenhum papel na decisão original para realizar a experiência.”3

É importante saber se Galileu realizou ou não um experimento? Não podemos dar a essa

questão uma resposta geral. Ao considerar a importância do problema, devemos observar que

nem todos os experimentos significam ter sido realizados. Há no mı́nimo três tipos distintos

de experimentos nos escritos de Galileu: Experimentos reais – afirmados ou realizados –,

experimentos imaginários e experimentos pensados. Uma vez que um experimento pensado

serve a ele como prova mental, ambos, experimento real e imaginário servem-lhe como provas

emṕıricas. Definirei como experimento real àquele que eu afirmo que ele realizou, e de experi-

mento imaginário àquele que eu afirmo que ele não realizou, ambos porque claramente parece

que Galileu estava convencido de que já sabia como o experimento se realizaria, ou porque

o experimento não poderia ser realizado por razões lógicas ou por carência de equipamento

adequado. Quanto aos experimentos pensados de forma original (até onde me consta o termo

Gedankenexperimente foi inventado por Mach), eles não necessitam ser realizados desde que

ilustram graficamente algumas deduções a partir de uma dada teoria; às vezes um experimento

pensado conscientemente introduz idealizações, cuja função é claramente teórica. Às vezes as

deduções não são sempre de acordo rigoroso com a lógica; podemos então considerá-las am-

2 Lane Ane Cooper, Aristotle, Galileo and the Tower of Pisa, Ithaca: N.Y., Cornell University Press, 1935.
3 Alexandre Koyré, Études galiléennes, Paris, Hermann, 1939, reimpresso em 1966. “An Experiment in

Measurement”, Proceedings of the American Philosophical Society 97 (1953), pp. 222-237.
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bas demonstrações defeituosas ou meramente heuŕısticas, úteis para a descoberta, i.e. apenas

estágios de transição, mas não produtos finais; como tais elas não são abertas ao exame cŕıtico.

No trabalho de Galileu (como no de Newton, Carnot, Einstein, Bohr e Heisenberg)

há exemplos claros de experimentos pensados que são reconhecidos amplamente por terem

desempenhado um papel importante no desenvolvimento de certas idéias.4

O debate que se seguiu às asserções de Koyré tem contribúıdo bastante para o conhec-

imento da ciência e metodologia galileana sem considerar se as idéias dele são incorretas ou

finalmente suplantadas. A primeira, mais urgente tarefa de muitos escritores dos últimos anos5

tem sido determinar se algum dos experimentos que Galileu descreve teria sido realizado

ainda um pouco com as ferramentas e procedimentos dispońıveis a ele. A repetição bem suce-

dida de poucos experimentos, os resultados dos quais Galileu descreveu de um tal modo a

despertar suspeição, no mı́nimo parcialmente resolveu esta questão: pois, se os experimentos

podem ser repetidos e os mesmos resultados observados então muito da suspeição desfaz-se.

Posteriormente informação acerca dos experimentos de Galileu surgiu com a descoberta de

alguns dos manuscritos de Galileu não publicados.

A próxima tarefa foi determinar qual era o papel desempenhado pelo experimento na

pesquisa f́ısica de Galileu. Esta é uma questão muito mais intrincada da qual há algumas

visões divergentes. A maioria dos historiadores (ver nota 5) concorda que o experimentalismo

4 Ver uma discussão detalhada sobre o assunto em K. R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, London,
Hutchinson, 1959. Appendix *xi, On the Use and Misuse of Imaginary Experiments, Especially in Quantum
Theory, p. 442 ss. Compare este com Ernst Mach, Knowledge and Error, Sketches on the Psychology of
Enquiry, com uma introdução de Erwin N. Hiebert, Vienna Circle Collection, No. 3, Dordrecht and Boston,
Reidel, 1976, Chapter XI, On Thought Experiments, pp. 134 ss.

5 Os seguintes estudiosos recentemente lidaram com o experimentalismo de Galileu: Stillman Drake,
“Galileo Gleanings–XXI. On the Probable Order of Galileo’s Notes on Motion”, Physis 14 (1972), pp.56-68;
“Galileo’s Discovery of the Law of Free Fall”, Scientific American 228 (1973), pp.84-92; “Galileo’s Exper-
imental Confirmation of Horizontal Inertia: Unpublished Manuscripts (Galileo Gleanings –XXII)”, Isis 64

(1973), pp. 290-305; Galileo’s Work on Free Fall in 1604”, Physis 16 (1974), pp.309-322. Ronald H. Nay-

lor, “Galileo and the Problem of Free Fall”, British Journal for the History of Science 7 (1974) PP. 105-134;
“Galileo’s Simple Pendulum”, Physis 16 (1974) pp. 23-46; “The Evolution of an Experiment: Guidobaldo
del Monte and Galileo’s Discorsi Demonstration of the Parabolic Trajectory”, Physis 16 (1974) pp.323-346;
“Galileo: the search for the Parabolic Trajectory”, Annals of Science 33 (1976), pp. 398-419; “Galileo’s
Theory of Motion: Processess of Conceptual Change in the Period 1604-1610”, Annals of Science 34 (1977),
pp.365-392. Thomas B. Settle, ibid. “An Experiment in History of Science”, Science 113 (1961), pp. 19-23;
“Galileo’s use of experiment as a tool of investigation”, in Erman McMullin (ed.), Galileo, Man of Science,
London, N.Y.: Basic Books, 1967, pp. 315-337. Pierre Costabel, “Mathematics and Galileo’s Inclined
Plane Experiment”, in M.L. Righini Bonelli & William R.Shea (eds.), Reason Experiment and Mysticism
in the Scientific Revolution, London and Basingstoke: Macmillan, 1975, pp. 177-188. Winifred L. Wisan,
“The News Science of Motion: A Study of Galileo’s De Motu locali”, Archive for History of Exact Sciences,
13 (1974), pp. 103-306; “Mathematics and Experiment in Galileo’s Science of Motion” Annali dell’Instituto e
Museo di Storia della Scienza di Firenze A.II (1977) fasc.2, pp. 149-160.
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de um tipo ou outro era uma parte essencial da pesquisa f́ısica de Galileu; eles discordam

daquilo em que consistia exatamente a experimentação dele e sobre até onde ela era essencial

para sua pesquisa f́ısica. Eles também discordam quanto a até onde ele próprio pensou essa

experimentação era essencial para sua pesquisa. Isso quer dizer que temos aqui um debate

acerca do Galileu quato ao seu método e um debate sobre Galileu enquanto f́ısico – e os

dois se interrelacionam. As dificuldades enfrentadas surgem, na minha opinião, a partir de

duas causas principais. A primeira é o fato de que os pesquisadores em f́ısica foram (e são),

afinal de contas e obviamente, orientados muito mais no sentido da teoria do que no sentido

do experimento, de modo que o papel do experimento tem de ser descrito dentro da atividade

teórica.6 A segunda é que à base cient́ıfica da ciência de Galileu, na qual muitas tradições se

cruzam, não tem sido dada bastante consideração, e é desse modo até agora terra incognita, de

modo que muitas das alusões de Galileu até agora permanecem obscuras.

No meu ponto de vista, alguns escritores, e Stillman Drake em particular, têm entendido

mal as asserções de Koyré sobre a ciência galileana. Contrário às leituras deles, Koyré tem

simplesmente afirmado que na visão de Galileu o experimento não é demonstrativo: ele não

pode por si mesmo decidir questões teóricas. Aqui, lamentavelmente, historiadores da ciência

tornam-se, melhor dito, partidários: eles todos admiram Galileu, e estão contentes em atribuir

a ele visões que eles aprovam e estão relutantes a atribuir a ele visões às quais eles se opõem. É

portanto desnecessário e a-histórico tentar e atribuir a Galileu a própria visão sobre o método

cient́ıfico.

Deve-se olhar para o problema de uma maneira totalmente diferente: talvez seja aconselhável

usar até se posśıvel a própria teoria de Galileu sobre o papel do experimento na pesquisa,

o que talvez não seja o melhor, mas presumivelmente influenciou o comportamento dele em

algum grau. Eu portanto proponho substituir a questão (1), correntemente debatida, a saber,

(1) Quais experimentos (se houve) Galileu realizou, o que ele aprendeu deles, e em que

6 Como Joseph Agassi em “On explaining the trial of Galileo” Organon, 8 (1971), pp. 137-166, diz (p.152),
mesmo Drake tenha de admitir que a única novidade no Discourse on Floating bodies de Galileu é a
reconstrução de Galileu da cŕıtica de Arquimedes a Aristóteles. Neste Galileu continuou a tarefa
que Buonamici, que foi professor de Galileu, tinha já iniciado quando tentou rejeitar a teoria hidrostática
arquimediana. Contudo, a superioridade de Galileu a Buonamici, diz Agassi, “era uma fonte de confusão.
Buonamici não era um pensador claro e cŕıtico o bastante para ter abandonado a perspectiva de Aristóteles. E
ao defender Aristóteles, considerado a referência intelectual do momento, ele teve o aval da comunidade para
utilizar-se apenas da lógica. Enquanto Galileu estava defendendo Arquimedes, uma referência socialmente
rejeitada, o público forçou-o (por meio de apelos ao seu empregador, etc.) a produzir não fatos lógicos mas
experimentais.”
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extensão foram eles experimentos completos? com a questão:

(2) Que papel Galileu esperava que o experimento desempenharia, como e quanto as expec-

tativas dele influenciaram sua conduta, e quão bem cumpriram os fatos as suas expectativas?

Ao lidar com o trabalho experimental de Galileu, limitei-me principalmente à mecânica,

embora evidência a respeito dos experimentos dele possa ser encontrada em outros campos tais

como magnetismo ou hidrostática7 . Permaneci também estritamente dentro dos limites da

atividade experimental de Galileu, sem considerar o imenso tópico complementar da atividade

matemática, que é geralmente vista como sendo de importância primária para a sua f́ısica.

Thomas Settle explicou as dúvidas de Koyré sobre o trabalho experimental de Galileu

como estando alicerçada numa convicção de que a realização de experimentos não era realmente

necessário. Essa convicção de Koyré, contudo, tem sido desafiada por Settle e outros e houve

assim não apenas uma reviravolta nos estudos de Galileu, mas também um impulso no sentido

da pesquisa no trabalho cient́ıfico dele. Da publicação do trabalho de Koyré dos anos 30 em

diante, estudiosos de Galileu têm persistentemente tentado reafirmar o quadro do trabalho de

Galileu, cada um estudando os trabalhos dele, publicados ou inéditos, ou tentando traçar as

interações entre ele e sua mais complexa base histórica. Essa tarefa, Settle observou, revelou-

se extremamente dif́ıcil na visão do fato de que Galileu teve um notável talento para expor

com facilidade mesmo suas mais dif́ıceis idéias, e isto paradoxalmente o tornou excessivamente

dif́ıcil de interpretar. Galileu teve a habilidade de escrever sobre vários ńıveis ao mesmo

tempo, e alcançar simultaneamente leigos, inteligentes e profissionais treinados. Isto fez dele

um excelente professor mas ajudou a enganar aos historiadores.

II. A Visão tradicional do Trabalho Experimental de Galileu

Por mais de dois séculos e meio depois da sua morte, Galileu era considerado o pai da

ciência experimental. Pensou-se que a maior inovação que ele trouxe para a ciência foi a sub-

stituição do sistema de pensamento medieval fechado no qual os fatos eram obrigados a se

conformar com um imutável conjunto de regras pré-estabelecidas, com um sistema aberto, no

qual o experimento jogava um papel importante e era empregado como um modo de demon-

stração cient́ıfica. Galileu foi descrito como um observador da natureza, um homem prático

e um prático experimentador completo.

7 A maior parte do trabalho de Galileu Galilei foi reunida em vinte volumes da “Le Opere di Galileo
Galilei: Edizione Nazionale”, editada por Antonio Favaro, Firenze: G. Barbera, 1890-1909, reimpressa em
1929-19309, 1964-1966 e 1968. Daqui em diante Opere.
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Esse quadro já foi traçado por aqueles que o conheceram. “Ele teve muito poucos livros”

Niccolò Gherardihi, um dos contemporâneos dele, nos revela: “os estudos dele dependiam

da observação cont́ınua, enquanto deduzindo de todas as coisas que ele via ou ouvia ou tocava,

um objeto para sua filosofia. Ele costumava dizer que o livro do qual se deveria aprender

é o da natureza que é aberto a todos.”1 Uma imagem similar é apresentada por Vicenzo

Viviani, último disćıpulo de Galileu e um de seus primeiros biógrafos. No Raconto istorico2,

escrito em 1654, onze anos depois da morte de Galileu, ele persiste em realçar os talentos

práticos de Galileu, como cientista, músico, e ainda pintor. Esses talentos, Viviani nos diz,

estão contidos em seu ser e o tornam capaz de apreender os segredos da natureza observando-a

com grande cuidado, indo ao mı́nimo detalhe. A lâmpada oscilante do Duomo de Pisa, por

exemplo, inspirou-o a construir seu próprio pêndulo e estudar sua natureza. Tendo apreendido

seus prinćıpios, ele o aplicou a uma série de suas invenções para medição de tempo e movimento

e para fins médicos3.

A imagem de Galileu como o pai da ciência experimental é até agora proposta nos livros

textos de f́ısica e de ciência popular tão bem quanto em livros autorizados sobre história da

ciência. A maioria destes livros relata em detalhes a história de Galileu atirando pesos da

Torre de Pisa, para refutar a teoria de Aristóteles de que a velocidade de queda livre dos

corpos é proporcional ao peso deles. Em resumo, a metodologia galileana, de acordo com o

ponto de vista tradicional seguiu por observação, experimentação e dedução.

1 Vita scritta de Niccolò Gherardini, Opere, XIX, 633-646 (minha tradução). Esse trabalho foi muito provavel-
mente escrito em 1654 (ver nota na p. 633 do volume). Naturalmente, Gherardini está embelezando a visão
de Galileu e apresentando um quadro incorreto de Galileu, cuja concepção era que o livro da natureza não
pode ser lido sem conhecimento matemático. Isso foi expresso por Galileu em muitas ocasiões, e.g. in Il
Saggiatore (The Essayer) Opere, VI, p. 232.

2 Racconto istorico di Vicenzo Viviani, Opere, XIX, pp.597-632 e Lettera al Principe Leopoldo de’Medici
sull’applicazione del pendolo all’orologio. Opere, XIX, pp. 647-659. Foi a grande virtude de Lane Cooper

apontar esse trabalho como o ińıcio do mito do experimentalismo de Galileu.
3 Como William Shea mostrou no seu Galileo’s Intellectual Revolution, London and Basingstoke: McMillan,

1972, p. 3, “... Viviani interpretou erroneamente os intereses iniciais de Galileu afirmando que ele tinha
descoberto o isocronismo do pêndulo e a lei da aceleração uniforme dos corpos em queda livre realizando
experimentos enquanto era um estudante em Pisa. De acordo com Viviani a atenção de Galileu foi despertada
um dia pelo balançar regular de uma lâmpada na catedral: ‘... fazendo muitos experimentos precisos, ele
compreendeu que as oscilações eram iguais. Imediatamente, ele decidiu adaptar essa descoberta ao problema
da medição da taxa de pulsação, como é feito na medicina’. Não há evidência, contudo, de que Galileu alguma
vez inventara um pulśımetro ou instrumento para medir a taxa de pulsação. Além disso, ele nunca mencionou
o isocronismo do pêndulo antes de 1602 quando abordou o tema em uma carta a Guidobaldo del Monte, que
poderia ter avaliado a descoberta muito mais cedo se ela tivesse sido feita quando Galileu era estudante. “A
segunda lenda que nós atribúımos a Viviani é a v́ıvida descrição de Galileu subindo a Torre Inclinada de
Pisa antes de reunir-se na Universidade, e provar ‘com experimentos repetidos’ que os corpos caem na mesma
velocidade independentemente de seu peso.”
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Este ponto de vista foi aceito até muito recentemente pela maioria dos historiadores da

ciência4 a despeito do fato de que experimentos raramente aparecem no trabalho de Galileu.

Contudo houve outros que não se convenceram.

III. Dúvidas sobre a Atividade Experimental de Galileu

As dúvidas acerca da alegada atividade experimental de Galileu já foram manifestadas nos

seus próprios dias. Um dos primeiros filósofos a expressar essas dúvidas foi Marin Mersenne,

um pequeno frade francês e amigo ı́ntimo de Descartes. Mersenne era bem conhecido nos

ćırculos cient́ıficos pelas suas correspondências regulares com os principais cientistas da época

e era um filósofo e f́ısico por sua própria conta.

No seu trabalho, Harmonie Universelle de 1636-7, Mersenne descreve um conjunto de

experimentos que ele realizou sobre um plano inclinado, no qual ele comparou o movimento de

uma esfera ao longo de um plano inclinado com o de uma esfera deixada cair verticalmente1 .

Mersenne muito provavelmente tentou provar o que Galileu disse sobre o objeto na primeira

jornada do Diálogo2 . Depois que o seu resultado falhou em ajustar-se com os resultados

supostos por Galileu, ele concluiu:

“Eu duvido se o Sr. Galileu realizou os experimentos deixando sobre um plano inclinado,

sobre o qual ele não diz nada, e as proporções que ele dá freqüentemente contradizem os

4 E.g. Ludovico Geymonat, Galileu Galilei – A Biography and Inquiry into his Philosophy of Science,
traduzido do italiano com notas adicionais e apêndice de Stillman Drake, prefácio de Giorgio Santillana,
N.Y., Toronto, London: McGraw-Hill, 1965. Na p. 182 Geymonat diz: “Aqui a importância do interesse
metodológico sobre o desenvolvimento e resolução ordenados de toda proposição cient́ıfica em seus prinćıpios
é revelada. Tal resolução, como Galileu mostra, é meio mais apropriado para descobrir uma falácia em con-
clusões f́ısicas. Apenas quando uma conclusão sugerida pela experiência por meio de demonstração não implica
falsos prinćıpios, e não contradiz nenhuma outra conclusão f́ısica, pode ela ser aceita como cientificamente se-
gura. De outra forma, ela deve ser reexaminada por meio de um novo e mais cuidadoso questionamento da
experiência.” Ver também René Dugas, La mécanique au XVII siècle (des antécédents scolastiques à la
pensée classique), Prefácio de Louis de Broglie, Neuchâtel: Griffon, 1954. Maurice Clavelin, La philosophie
naturelle de Galilée. Essais sur les origines et la formation de la mécanique classique, Paris: Armand Colin,
1968, pp. 430-435. O livro foi traduzido para o inglês por A.J.Pomerans com o t́ıtulo, The Natural Philosophy
of Galileo, Essay on the Origin and Formation of Classical Mechanics, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1974.

1 Marin Mersenne, Harmonie Universelle, Paris, 1636, reimpresso, Paris: Centre National de la Recherche
Scientifique, 1965. 3 vols., vol. I livro segundo, pp. 108ff.

2 Galileo Galilei, Dialogo ... sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e copernicano, Firenze:
Landini, 1632. Opere VII pp.47-53. Há duas traduções para o inglês, Dialogue on the Great World Systems,
traduzido por Thomas Salusbury (London, 1661), revisão, notas e com introdução de Giorgio de San-

tillana, Chicago & London: Chicago University Press and Cambridge University Press, 1953. A segunda
tradução é de Stillman Drake, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems – Ptolemaic and Coper-
nican, com uma introdução de Albert Einstein, Berkeley & Los Angeles: University of California Press,
1962. Daqui em diante Drake. Nesta última tradução, pp.23-28.
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experimentos.”3

A discrepância nos resultados de Mersenne foi causada nitidamente pela falha dele ao

explicar a inércia rotacional. A inércia rotacional no caso de uma bola rolando não aparece até

depois do tempo de Newton e Galileu não dá evidência de conhecer a respeito. Em termos

modernos4 , poder-se-ia dizer que Mersenne erradamente usou a fórmula s = 1

2
g sin θt2, onde s

é a distância percorrida no tempo t pela esfera sobre o plano inclinado, e θ o ângulo de inclinação

do plano com a horizontal. Tivesse ele tomado em consideração o movimento rotacional da

esfera, teria usado a fórmula s = 1

2

5

7
g sin θt2 onde o fator 5

7
explica o momento de inércia.

Dificilmente se pode culpar Galileu por ser a fonte do erro; nos Diálogos ele não apresenta

nenhuma descrição experimental detalhada. Ele faz assim apenas nos Discorsi5 de 1638, e a

partir dessa descrição nós aprendemos que a inércia rotacional era irrelevante nos experimentos

dele já que ele contava razões e não, como Mersenne fez, valor absoluto. Galileu, de fato, foi

comparando os intervalos de tempo t1 e t2 nos quais duas distâncias s1 e s2foram percorridas

pela esfera. Dáı o todo 1

2
gsenθ desapareceu, deixando-o com a fórmula s1

s2
=

t
2

1

t
2

2

.

Dúvidas acerca dos experimentos alegados de Galileu, foram levantadas outra vez em

1935 por Lane Cooper6 , que pretende que não havia evidência que Galileu tinha alguma

vez realizado a experiência da Torre de Pisa. Cooper mostra que Galileu não faz menção

deste experimento em nenhum dos seus escritos e a história é provavelmente uma invenção do

Vicenzo Viviani, posteriormente transformada em um mito por outros biógrafos.

As notas de Mersenne e de Cooper apontaram cada uma para experimentos simples, e

3 Op. cit. n. 1, Corollaire I, p. 112: “Ie doute que le sieur Galilee ayt fait les experiences des cheutes sur
le plan, puis qu’il n’en parle nullement, & que la proportion qu’il donne contredit souuent l’experience;...”
Ele então continua: “desire que plusieurs esprouuent la mesme chose sur des plans differens auec toutes les
precautions dont ils pourront s’auiser, afin qu’ils voyent si leurs experiences respondront aux nostres, & si l’on
en pourra tirer assez de lumiere pour fair vn Theoreme en faueur de la vitesse de ces cheutes obliques, dont
les vitesses pourroient estre mesurees par les differens effets du poids, qui frappera dautant plus fort que le
plan sera moins incliné sur l’horizon, & qu’il approchera dauantage de la ligne perpendiculaire.”

4 Obviamente a constante de aceleração para a terra (g) ainda não tinha sido descoberta na época de Mersenne

e Galileu, e o trabalho de Mersenne é formulado de um modo totalmente diferente. Eu “traduzi” o trabalho
dele em fórmulas modernas no sentido de evitar uma apresentação longa e tediosa, com o único propósito de
apontar precisamente o erro de Mersenne.

5 Galileo Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nouve scienze, Attenenti alla Mecanica
e i Movimenti Locali, con una appendice del centro di gravità di alcuni solidi. Leida: Elsevirii, 1638. Opere
VIII. Houve várias traduções para o inglês; citarei as duas mais recentes: Henry Crew & Alfonso de

Salvio (trad.), com uma introdução de Antonio Favaro, Dialogues Concerning Two New Sciences. New
York: MacMillan, 1914. Daqui em diante Crew & Salvio; Stillman Drake (trad. com introdução e notas
do tradutor), Two New Sciences, Including Centres of Gravity and Force of Percussion, Madison, Wisconsin:
University of Wisconsin, 1974.

6 Lane Cooper, op. cit., I nota 2.
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não levantaram uma questão geral acerca do trabalho de Galileu. Isto se deu, entretanto,

logo depois da publicação do trabalho de Cooper, no livro de Alexandre Koyré7 , onde ele

produziu uma interpretação geral do trabalho de Galileu totalmente nova. Contrariando a

visão tradicionalmente aceita de Galileu como um experimentador, ele conjecturou que o ex-

perimento não desempenhava papel essencial no trabalho de Galileu e até mesmo sugeriu que

alguns experimentos que Galileu descreve em detalhe nunca terem sido realizados, baseando

a pretensão dele na evidência e até mais na sua opinião na perspectiva apriorista do método

de Galileu.

A conclusão de Koyré, permite-me acentuar, foi um resultado não assim muito do estudo

da herança galileana, como de sua própria opinião acerca do papel do experimento na ciência.

Um experimento, ele afirma, é uma questão posta diante da natureza e os “fatos” que resultam

em perguntando esta questão têm de ser ordenados, interpretados, e explicados dentro da

linguagem na qual é formulada; assim seu resultado é necessariamente formulado e conhecido

a priori. Essa interpretação é particularmente apropriada quando aplicada ao nascimento

da ciência moderna, quando a linguagem matemática era mais desenvolvida que a habilidade

experimental. (Um dos principais obstáculos no caminho da ciência experimental para o fim

do séc. XVII foi a falta de instrumentos para a medida precisa do tempo.)

O trabalho de Galileu a respeito do método cient́ıfico (antes que a respeito do mundo

f́ısico) encaixa-se com essa interpretação, tendo, como tem, muito em comum com a visão

platônica do método cient́ıfico e, mais especificamente com a visão arquimediana do método

cient́ıfico. De acordo com Platão7a o já variável mundo de nossa experiência pode apenas

ser entendido em termos de uma teoria de formas ideais, e formas são figuras geométricas.

Assim, por referência a formas, ele considerou a teoria do movimento uniforme dos planetas em

ćırculo ser satisfatória intelectualmente e auto explicativa. As formas podem ser compreendidas

intuitivamente a priori e descritas pelos primeiros prinćıpios indubitáveis ou axiomas da ciência

dedutiva. Euclides e Arquimedes, cada um no seu próprio modo, deu um passo além, e construiu

um sistema axiomático – dedutivo e abstrato – de f́ısica matemática. É debatido se Galileu

foi de fato dessa maneira profundamente comprometido com a concepção de estrutura ideal,

ou no mı́nimo se ele condescendeu a um relato sistemático de sua visão sobre o assunto. De

acordo com Agassi, ele insistiu sobre a verdade da lei de Arquimedes sobre bases racionais

7 Alexandre Koyré, Etudes Galiléennes. op. cit., I nota 3.
7 aComo bem explicado por W. Shea, op. cit., II nota 3, pp.150 ss.
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em face de refutação emṕırica8 . De acordo com Koyré, a grande contribuição de Galileu

para a ciência foi seguindo mesmo um passo além de Platão e Arquimedes, com êxito

garantindo movimento ao abstrato, mas imóvel corpo arquimediano. As leis da sua f́ısica são

assim deduzidas abstratamente, sem recurso a experimentos ou corpos reais. Entretanto, diz

Koyré, os experimentos que Galileu pretende ter realizado, mesmo os que ele realmente

realizou, não podem ser nada exceto experimentos pensados.

Como Popper mostra em 1959 e T. Kuhn em 19649 , há muitos tipos de experimentos

pensados, e é dif́ıcil fazer uma generalização sobre este assunto. Uma classe importante de

experimentos pensados, eles observam, é formada por aqueles que proporcionam prova de con-

tradição ou conflito. No seguinte exemplo clássico, Galileu usa um experimento pensado

para refutar não menos que a teoria de Aristóteles sobre a velocidade de queda de corpos

de diferentes pesos:

“Salv. Mas, mesmo sem novo experimento, é posśıvel provar claramente por meio de um

argumento breve e conclusivo, que um corpo mais pesado não se move mais rapidamente que

um mais leve se considerando que ambos os corpos são do mesmo material e em resumo tais

como aqueles mencionados por Aristóteles. Mas, diga-me, Simpĺıcio, se você admite que cada

corpo caindo adquire uma velocidade definida fixada pela natureza, uma velocidade que não

pode ser aumentada ou diminúıda exceto pelo uso da força [violenza] ou resistência.

Simp. Não há dúvida porém que um e o mesmo corpo movendo-se em um meio simples tem

uma velocidade fixa que é determinada pela natureza e que não pode ser aumentada exceto

pela adição do ı́mpeto [impeto] ou diminúıda exceto por alguma resistência que retarda-o.

Salv. Se então nós tomamos dois corpos cujas velocidades naturais são diferentes, é claro

que sobre unindo os dois, o mais rápido será parcialmente retardado pelo mais lento, e o mais

lento será um tanto acelerado pelo mais veloz. Você não concorda comigo nessa opinião?

Simp. Você está inquestionavelmente certo.

Salv. Mas se isso é verdade, e se uma grande pedra se move com uma velocidade de,

digamos, oito enquanto uma menor se move com uma velocidade de quatro, então quando elas

forem unidas, o sistema se moverá com uma velocidade menor que oito; mas as duas pedras

quando atadas juntas fazem uma pedra maior que aquela antes movida com uma velocidade de

8 Joseph Agassi: “On Explaining the Trial of Galileo”. op. cit., I nota 6, p.150.
9 Karl R. Popper, op. cit., I nota 4. Thomas S. Kuhn, “A Function for Thought Experiments”, in

Mélanges Alexandre Koyré, II L’aventure de l’esprit, Introdução de Fernand Braudel, Paris: Hermann,
1964, pp. 307-334.
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oito. Dáı o corpo mais pesado move-se com menor velocidade que o mais leve; um efeito que é

contrário à sua suposição. Dessa maneira você vê como, a partir de sua suposição que o corpo

mais pesado move-se mais rapidamente que o mais leve, eu infiro que o corpo mais pesado se

move mais lentamente.10

Tendo assim mostrado o erro, se eliminou o prinćıpio errado, nesse caso o prinćıpio que o

corpo mais pesado cai mais rápido que o mais leve.

Uma função completamente diferente é desempenhada pelos experimentos imaginários. Al-

gumas vezes é dif́ıcil distinguir entre um experimento pensado e um experimento imaginário já

que em alguns casos nenhum dos dois pode ser realizado na realidade – se por razões lógicas

ou por falta de equipamento adequado. A razão para distinguir entre as duas classes é tornada

ainda mais dif́ıcil pelo fato, mencionado por Kuhn, que é dif́ıcil dar uma definição geral ao

experimento pensado. Ainda o trabalho de Galileu apresenta-nos com exemplos claros de

experimentos imaginários, i.e. aqueles que podiam ser realizados mas não foram. Na segunda

jornada dos Diálogos, por exemplo, Galileu diz:

“Se você quer apresentar um experimento mais adequado, você deveria dizer o que seria

observado (se não com os olhos reais da gente, no mı́nimo com aqueles da mente) se uma águia,

carregada pela força do vento, fosse soltar uma pedra de suas garras.”11

Em uma carta para Ingoli12, Galileu diz ter realizado o penoso experimento de soltar uma

pedra do mastro de um barco, mas “antes de fazer isso”, ele acrescenta, “eu tinha já convencido

a mim mesmo através do racioćınio que o resultado seria exatamente o que resultou”. Nos

10 Opere, VIII, pp. 107-108. Crew & De Salvio pp. 62-63. “ Salv. Ma, senz’altre esperienze, con breve e
concludente dimostrazione possiamo chiaramente provare, non esser vero che un mobile più grave si muova
più velocemente d’un altro men grave. intendendo di mobili dell’istessa materia, ed in somma di quelli de i
quali parla Aristotele. Però ditemi, Sig. Simplicio, se voi ammettete che di ciascheduno corpo grave cadente
sia una da natura determinate velocità, se che accrescergliela o diminuirgliela non si possa se non con usargli
violenza o opporgli qualche impedimento. Simp. Non si può dubitare che l’istesso mobile nell’istesso mezzo
abbia una statuita e da natura determinata velocità, la qual non se gli possa accrescere se non con nuovo
impeto conferitogli, o diminuirgliela salvo che con qualche impedimento che lo ritardi. Salv. Quando dunque
noi avessimo due mobili, le naturali velocità de i quali fussero ineguali, è manifesto che se noi congiugnessimo
il più tardo com più veloce, questo dal più tardo sarebbe in parte ritardato, ed il tardo in parte veocitato
dall’altro più veloce. Non concorrete voi meco in quest’opinione? Simp. Parmi che cos̀ı debba indubitabilmente
seguire. Salv. Ma se questoè, insieme vero che una pietra grande si muova, per esempio, con otto gradi di
velocità, ed una minore con quattro, adunque, congiugnendole amendue insieme, il composto di loro si moverà
con vecità minore di otto gradi: ma le due pietre, congiunte insieme, fanno una pietra maggiore che quella
prima, che si moveva con otto gradi di velocità: adunque questa maggiore si mouve men velocemente che la
minore; che è contro alla vostra supposizione. Vedete dunque come dal suppor che ‘l mobile più velocemente
del men grave, io vi concludo, il più grave muoversi men velocemente.”

11 Opere VII, p.169, Drake p.143.
12 Opere VI,, pp. 501-561. Eu peguei emprestado as palavras de SHEA, op. cit., II nota 3, p.156.
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Dialogos13, Salviati não repete esta exigência mas meramente estabelece: “sem experimento

14, eu estou seguro de que o efeito irá acontecer como eu digo a você, porque deve acontecer

deste modo.” Nós não podemos saber com certeza se Galileu realizou o experimento, mas,

como ele próprio diz, ele poderia passar sem ele, pois ele estava convencido de que já sabia

como ele iria mostrar-se.

Tanto para os experimentos pensados e imaginários em Galileu. Contudo, a evidência de

experimentos “reais” no trabalho dele permanece restrita, e em muitos casos dúvidas podem

ser levantadas quanto à autenticidade dele.

IV. Relato de Galileu de sua Atividade Experimental

As afirmações de Koyré são confirmadas pelo fato de que Galileu deixou muito poucas

descrições dos experimentos que ele afirma ter realizado. É um fato notável que a maioria dos

“experimentos” discut́ıveis relatados por Galileu, são relacionados a dois tópicos principais

de seu trabalho: primeiro, aceleração linear natural, e segundo, movimento do pêndulo simples

comum1 . Até onde nós sabemos, os fatos são como segue.

Em uma carta de Paolo Sarpi2 em 1604 referente a aceleração natural, Galileu informa

que já esteve então trabalhando sobre o prinćıpio que um corpo em queda livre é uniformemente

13 Opere VII, p.171. DRAKE p. 145.
14 Grifos meus.
1 Como Settle ressaltou (op.cit., I nota 1, pp.65-66), “até certo ponto o trabalho inteiro de Galileu em mecânica

pode ser visto como uma tentativa de entender e integrar esses dois conjuntos de fenômenos (i.e., aceleração
linear e movimento do pêndulo), e usar prinćıpios gerais derivados de uma tal compreensão como um meio
de compreender ainda outros fenômenos. Por essas razões é particularmente importante saber se sua dis-
cussão desses dois itens básicos teve conteúdo real, e se assim conhecer o que a história dessse contéudo
é.” C. Truesdell, entretanto, no The Rational Mechanics of Flexible or Elastic Bodies 1688-1788. Intro-
duction to Leonhardi Euleri Opera Omnia II(II2), Turici: Orel Füssli,1960, pp. 34-44, chama a atenção
para a importância do trabalho de Galileu sobre vibração e corpos flex́ıveis, um tópico que tem sido muito
frequentemente negado por escritores sobre Galileu.

2 Carta a Paolo Sarpi, Padova, 16 de outubro de 1604. Opere X, pp. 115-116: “Molto Rev.do Sig.re et Pad.ne

Col.mo Ripensando circa le cose del moto, nelle quali, per dimostare li accidenti da me osservati, mi mancava
principio totalmente indubitabile da poter porlo per assioma, mi son ridotto ad una proposizione la quale ha
molto del naturale et dell’evidente; et questa supposta, dimostro poi il resto, cioè gli spazzii passati dal moto
naturale esser in proporzione doppia dei tempi, et per conseguenza gli spazii passati in tempi eguali esser come
i numeri impari ab unitate, et le altre cose. Et il principio è questo: che il mobile naturale vadia crescendo
di volecità con quella porportione che si discosta dal principio del suo moto; come v.g., cadendo il grave dal
termine aperla linea abcd, suppongo che il grado di velocità che ha in cal grado di velocità che hebbe in b
esser come la distanza ca alla distanza, ba, et cosi conseguentemente in d haver grado di velocità maggiore
che in c secondo che la distanza da è maggiore della ca. Haverò caro che V.S. molto R.da lo consideri un
poco, et me ne dica il suo parere. Et se accettiamo questo principio non pur dimostriamo, come ho detto, le
altre conclusioni, ma credo che haviamo anco assai in mano per mostrare che il cadente naturale et il proietto
violento passino per le medesime proporzioni di velocità. Imperò che se il proietto vien gettato dal termine
d al termine a, è manifesto che nel punto d ha grado di impeto potente a spingerlo sino al termine a, et non
più; et quando il medesimo proietto è in c, è chiaro che è congiunto con grado di impeto potente a spingerlo
sino al medesimo termine a; et parimente il grado d’impeto in b basta per spingerlo in a: onde è manifesto,
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acelerado. Ele pensou então que as distâncias que ele viaja em tempos iguais corresponde à

série dos números ı́mpares, 1, 3, 5, 7, ... A lei foi restabelecida por Galileu como parte de uma

apresentação sistemática da ciência do movimento natural na terceira jornada dos Discursos :

“Os espaços descritos por um corpo caindo a partir do repouso com um movimento uniforme-

mente acelerado são de um ao outro como os quadrados dos intervalos de tempo empregados

em percorrer essas distâncias.”3

Aceleração natural ocorre em queda vertical, mas Galileu habilidosamente ilustrou-a para

seus leitores por meio de uma descrição de um experimento sobre um plano inclinado. Já que é

um dos mais detalhados, e ao mesmo tempo mais discut́ıvel experimento relatado por Galileu,

eu o citarei completo apesar da sua extensão:

“Uma peça de madeira medindo cerca de 12 cúbitos de comprimento, meio cúbito de largura

e três dedos de espessura, foi tomada; sobre sua borda foi cortado um canal (uma ranhura)

menor que um dedo de largura; tendo feito esta ranhura muito reta, lisa, e polida e tendo

alinhado-a com pergaminho, também tão lisa e polida quanto posśıvel, nós soltamos ao longo

dela uma esfera sólida, lisa, e muito redonda. Tendo colocado esse quadro em uma posição

inclinada, deixando uma extremidade um ou dois cúbitos acima da outra, rolamos a esfera, como

eu estava dizendo, ao longo da ranhura, notando de uma maneira presentemente descrita, o

tempo requerido para fazer a descida. Repetimos este experimento mais que uma vez no sentido

de medir o tempo com uma precisão tal que o desvio entre duas observações nunca excedeu

um décimo de uma batida de pulso. Tendo realizado esta operação e tendo nos assegurado nós

mesmos de sua confiabilidade, nós agora rolamos a esfera apenas um quarto da extensão do

canal; e tendo medido o tempo de sua descida, encontramos precisamente metade do primeiro.

Em seguida tentamos outras distâncias, comparando o tempo para a extensão total com esse

l’impeto nei punti d, c, b andar decrescendo secondo le proporzioni delle linee da, ca, ba; onde, se secondo le
medesime va nella caduta naturale aqquistando gradi di velocità, è vero quanto ho detto et creduto sin qui.
Quanto all’esperienza della freccia, credo che nel cadere aqquisterà pari forza a quella con che fu spinta, come
con altri esempi parleremo a bocca, bisognandomi esser costà avanti Ognisanti. Intanto la prego a pensare
un poco sopra il predetto principie. Quanto all’altro problema proposto da lei, credo che i medesimi mobili
riceveranno ambedue la medesima virtù, la quale però non opererà in ambedue il medesimo effetto: come,
v.g., il medesimo huomo, vogando, communica la sua virtù ad una gondola et ad una peotta, sendo l’una
et l’altra capace anco di maggiore; ma non segue nell’una et nell’altra il medesimo effetto circa la velocità o
distanza d’intervallo per lo quale si muovino. Scrivo al scuro: questo poco basti più per satisfare al debito
della risposta che al debito della soluzione, rimettendomi a parlarne a bocca in breve. Et con ogni reverenza
li bacio le mani.”

3 Opere VIII, p. 209. Crew & De Salvio p.174 Theorema II, Propositio II. “Si aliquod mobile motu uniformiter
accelerato descendat ex quiete, spatia quibuscunque temporibus ab ipso peracta, sunt inter se in duplicata
ratione eorundem temporum, nempe ut eorundem temporum quadrata.”

99
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para a metade, ou com esse para dois terços, ou três quartos, ou de fato qualquer fração;

em tais experimentos, repetidos cem vezes completas, nós sempre encontramos que os espaços

atravessados foram de um a outro como os quadrados dos tempos, isto era verdade para todas

as inclinações do plano, i.e., da ranhura, ao longo da qual nós rolamos a esfera. Também

observamos que os tempos de descida, por várias inclinações do plano produz de um ao outro

precisamente essa razão que, como veremos mais tarde, o Autor predisse e demonstrou para

elas.

Para a medição do tempo nós empregamos um grande vaso de água colocado em uma

posição elevada; no fundo desse vaso foi soldado um tubo de pequeno diâmetro dando um fino

jato de água, que nós coletamos em um pequeno copo durante o tempo de cada descida, se

para a extensão total da ranhura ou para uma parte de sua extensão; a água assim coletada era

pesada após cada descida, em uma mesma balança precisa; as diferenças e razões desses pesos

deram-nos as diferenças e razões dos tempos, e isso com tal precisão que embora a operação

fosse repetida muitas, e muitas vezes, não houve apreciável discrepância nos resultados.”4

Podia um tal experimento ser realizado dada as condições de Galileu? Koyré pensa que

não. Ele diz:

“Uma esfera de bronze rolando em uma ranhura de madeira ‘lisa e polida’ ! Um vaso de

água com um pequeno buraco pelo qual ela escorre e que se coleta em um pequeno copo a fim

4 Opere VIII, p.212-213. Crew & De Salvio pp. 178-79. In un regolo, o vogliàn dir corrente, di legno, lungo
circa 12 braccia, e largo per un verso mezo braccio e per l’altro 3 dita, si era in questa minor larghezza incavato
un canaletto, poco più largo d’un dito; tiratolo drittissimo, e, per averlo ben pulito e liscio, incollatovi dentro
una carta pecora zannata e lustrata al possibile, si faceva in esso scendere una palla di bronzo durissimo,
ben rotondata e pulita; costituito che si era il detto regolo pendente, elevando sopra il piano orizontale una
delle sue estremità un braccio o due ad arbitrio, si lasciava (come dico) scendere per il detto canale la palla,
notando, nel modo che appresso dirò, il tempo che consumava nello scorrerlo tutto, replicando il medesimo
atto molte volte per assicurarsi bene della quantità del tempo, nel quale non si trovava mai differenza nè
anco della decima parte d’una battuta di polso. Fatta e stabilita precisamente tale operazione, facemmo
scender la medesima palla solamente per la quarta parte della lunghezza di esso canale; e misurato il tempo
della sua scesa, si trovava sempre puntualissimamente esser la metà dell’altro: e facendo poi l’esperienze di
altre parti, esaminando ora il tempo de tutta la lunghezza col tempo della metà, o con quello delli duo terzi
o de i 3/3, o in conclusione con qualunque altra divisione, per esperienze ben cento volte replicate sempre
s’incontrava, gli spazii passati esser tra di loro come i quadrati de i tempi, e questo in tutte le inclinazioni del
piano, cioè del canale nel quale si faceva scender la palla; dove osservammo ancora, i tempi delle scese per
diverse inclinazioni mantener esquisitamente tra di loro quella proporzione che più a basso troveremo essergli
assegnata e dimostrata dall’Autore. Quanto poi alla misura del tempo, sie teneva una gran secchia piena
d’acqua, attacata in alto, la quale per un sottil cannellino, saldatogli nel fondo, versava un sottil filo d’acqua,
che s’andava ricevendo con un piccol bicchiero per tutto ‘l tempo che la palla scendeva nel canale e nelle sue
parti: le particelle poi dell’acqua, in tal guisa raccolte, s’andavano di volta in volta con esattissima bilancia
pesando, dandoci le differenze e proporzioni de i pesi loro le differenze e proporzioni de i tempi; e questo con
tal giustezza, che, come ho detto, tali operazioni, molte e molte volte replicate, già mai non differivano d’un
notabil momento.”
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de pesá-la mais tarde e assim medir os tempos de descida (o relógio de água romano, aquele

de Ctesebius, já foi um instrumento muito melhor): que acumulação de fontes de erros e de

imprecisão!”

“É óbvio que os experimentos galileanos são completamente inúteis: a maior perfeição dos

resultados deles é a prova rigorosa da incorreção deles.”5

O segundo tópico de importância básica na f́ısica de Galileu é o movimento oscilatório

natural. Embora ele possa ser representado pelo movimento de um simples pêndulo ordinário,

ele é estendido no trabalho de Galileu para o movimento das marés6 , para a hipótese con-

cernente às irregularidades na forma da terra, para a tentativa pela extrapolação de entender

o impacto7 .

Na quarta jornada dos Discursos, Galileu apresenta um experimento concernente à re-

sistência do ar ao movimento de um pêndulo:

“Passando agora ao segundo caso, onde nós temos de mostrar que a resistência do ar ao

movimento rápido dos corpos não é mesmo muito maior que para um movimento lento, ampla

prova é dada pelo seguinte experimento. Fixe duas linhas de igual comprimento – digo quatro

ou cinco jardas – duas bolas de chumbo e suspenda-as a partir do teto; agora puxe-as de lado

a partir da perpendicular, por 80 ou mais graus; a fim de que, quando livres, uma caia, passe

pela perpendicular, e descreva amplo mas lentamente decrescentes arcos de 160, 150, 140 graus,

etc.; a outra balançando por pequenos e lentamente diminúıdos arcos de 10, 8, 6, graus, etc.

Em primeiro lugar deve ser notado que um pêndulo passa por seus arcos de 180o, 160o, etc.,

ao mesmo tempo em que o outro oscila por seus 10o, 8o, etc., a partir dos quais segue que a

velocidade da primeira bola é 16 e 18 vezes maior que aquela da segunda. De acordo, se o

ar oferece mais resistência para velocidade alta então para a baixa, a freqüência de vibração

nos grandes arcos de 180o ou 160o, etc., deveria ser menos que nos pequenos arcos de 10o,

8o, 4o, etc., e mesmo menos que nos arcos de 2o, ou 1o; mas esta predição não é verificada

pelo experimento; porque se duas pessoas partem a contar as vibrações, uma a grande, outra

a pequena, elas descobrirão que depois de contar dezenas e mesmo centenas elas não diferirão

por uma simples vibração, nem ainda por uma fração de uma.”8

5 Alexandre Koyré, “An experiment in measurement”, Op. cit., I nota 3.
6 Galileu considerou o movimento oscilatório como uma das causas do fluxo e do refluxo do mar. Ele explicou

sua teoria sobre esse assunto no Discorso del Flusso e Reflusso del Mare (1616), Opere V, pp. 377 ss.,
especialmente 379, 387.

7 Esse tópico é tratado por Galileu no Dialogue, Opere VII, p. 177. Drake, p. 151.
8 Opere VIII, p. 277. Crew & De Salvio pp. 254-255: Circa poi all’altra parte, che è di mostrare,
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Nessa descrição também o experimento é demais idealizado; Ronald Naylor9 repetiu o

experimento, e encontrou, de fato, que “balançando um pêndulo por 160o, enquanto o outro

completa arcos de 10o indica que o menor pêndulo ganha uma vibração completa depois de

28 ou 29 vibrações”, antes que o comunicado de Galileu oscilando juntos. A discrepância é

bastante grande para se fazer vista grossa.

V. Experimento “imaginário” de GALILEU

Galileu enganou seus leitores?

A partir da publicação do trabalho de Koyré em diante, essa tem sido uma das questões

centrais a respeito da mecânica de Galileu.

Em 1961 Thomas Settle repetiu o experimento do plano inclinado de Galileu outra vez1.

Confiando na descrição de Galileu, ele usou uma tábua de pinho de 18 pés de comprimento,

com uma ranhura retangular. As esferas usadas eram padrão normal de bolas de bilhar. O

mecanismo de medida era um vaso usado como recipiente de água com um pequeno tubo de

vidro enfiado no fundo para a água fluir. A água era coletada em um cilindro graduado.

Diferente de Mersenne, que comparou valores absolutos, Settle comparou as proporções

entre as distâncias e o tempo de diferentes leituras s1

s2
=

t
2

1

t
2

2

como Galileu fez. O resultado

coincidiu agradavelmente com a teoria. Settle dessa maneira concluiu que o experimento

poderia ter sido executado por Galileu com os meios simples que ele descreve.

O experimento de Settle parece refutar a pretensão que Galileu enganou seus leitores

acerca de seus experimentos.

l’impedimento che l’istesso mobile riceve dall’aria, mentre egli con gran velocità si muove, non esser grande-
mente maggiore di quello che gli contrasta nel muoversi lentamente, ferma certezza ce ne porge la seguente
esperienza. Sospendansi da due fili egualmente lunghi, e di lunghezza di 4 o 5 braccia, due palle di piombo
eguali, e attaccati i detti fili in alto, si rimuovano amendue le palle dallo stato perpendicolare; ma l’una si
allontani per 80 o più gradi, e l’altra non più che 4 o 5: si che, lasciate in libertà, l’una scenda e, trapas-
sando il perpendicolo, descriva archi grandissimi de 160, 150, 140 gradi etc., diminuendogli a poco a poco; ma
l’altra, scorrendo liberamente, passi archi piccoli di 10, 8, 6 etc., diminuendogli essa ancora a poco a poco: qui
primieramente dico, che in tanto tempo passerà la prima li suoi gradi 180, 160 etc., in quanto l’altra li suoi
10, 8 etc. Dal che si fa manifesto, che la velocità della prima palla sarà 16 e 18 volte maggiore della velocità
della seconda; si che, quando la velocità maggiore più dovesse essere impedita dall’aria che la minore, più rade
devriano esser le vibrazioni ne gli archi gramdissimi di 180 o 160 gradi etc., che ne i piccolissimi di 10, 8, 4 ed
anco di 2 e di 1: ma a questo repugna l’esperienza; imperò che se due compagni si metteranno a numerare le
vibrazioni, l’uno le grandissime e l’altro le piccolissime, vedranno che ne numereranno non pur le decine, ma
la centinaia ancora, senza discordar d’una sola, anzi d’un sol punto.”

9 Ronald Naylor, “Galileo: Real Experiment and Didactic Demonstration”, op. cit., I nota 5.
1 Thomas Settle, op. cit., I notas 1 e 5.
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Em 1974, entretanto, Ronald Naylor2 mostrou que o experimento de Settle tinha neg-

ligenciado algo aparentemente sem importância particular mencionado por Galileu: o forro

da ranhura com pergaminho. Repetindo o experimento com pergaminho, Naylor percebeu

que contra a intuição, não apenas não fez o rolar das esferas mais suave mas causou largas

discrepâncias entre os resultados teóricos e os observados. No século XVII, pergaminho (ou

carta pecora, como Galileu o chama) era normalmente obtido a partir de ovelha. Assim, uma

peça de pergaminho não teria sido maior que 21

2
ou 3 pés. Uma ranhura de onze braças de

comprimento, portanto, requer juntar no mı́nimo cinco peças de pergaminho. Naylor mostra

que de qualquer modo isto foi dado, mesmo usando o tipo mais liso de pergaminho – como

Galileu pretende ter feito – as juntas sempre irão obstruir o movimento das esferas. É este

fato que fez Naylor suspeitar que embora um tal experimento pudesse ter sido realizado por

Galileu, ele de fato deu uma descrição imaginária, e intuitiva dele. O experimento de Nay-

lor, se genuinamente reproduz ou não o experimento de Galileu, manifesta um dos principais

pontos fracos na abordagem de Settle, isto é, sua desconsideração para a diferença entre os dias

de Galileu e os nossos em termos de material e processos dispońıveis. Apenas mob́ılias anti-

gas hoje contêm a boa qualidade de pinho e abeto tão facilmente dispońıveis a Galileu e o

artesanato dos dias de Galileu não podem ser encontrados exceto entre os falsificadores ou

restauradores muito excepcionais de antiguidades.3

Galileu realizou o experimento mas deixou uma descrição imprecisa para seus leitores?

Apenas um reexame de alguns manuscritos de Galileu “esquecidos” no passado resolveu

o enigma.

VI. Os Manuscritos Galileanos não Publicados

Um número de manuscritos galileanos1 – agora na Biblioteca Nacional Central de Florença

– não foram publicados por Favaro já que eles continham apenas cálculos e diagramas sem

proposições ou explicações. Eles foram recentemente reexaminados e publicados por Drake2

que descobriu que eles continham evidências extremamente valiosas a respeito da controvérsia

em torno dos experimentos de Galileu.

2 Ronald Naylor, “Galileo and the Probelm of Free Fall”, op. cit., I nota 5.
3 Eu devo essa observação a C. Truesdell.
1 Fora do volume 72 da Coleção Galileana. Biblioteca Nazionale Centrale, Florence.
2 Ver Drake, op.cit., I nota 5.
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A interpretação que Drake deu a esses manuscritos causou longo debate entre um número

de eruditos3 que propuseram diferentes interpretações, nenhuma das quais, contudo, é inteira-

mente satisfatória. Eu não desejo exaurir esse novo debate entediante, nem propor qualquer

alternativa minha. Deverei limitar-me a um breve esboço da pesquisa realizada sobre esses

manuscritos, principalmente por Drake, no sentido de permitir que alguém veja sua relevância

para nosso problema principal.

O mais importante desses manuscritos, folio 116v , contém um diagrama de uma série de

linhas que lembra uma das trajetórias parabólicas de objetos atirados horizontalmente. Foi

inquestionavelmente interpretado como sendo relacionado ao seguinte experimento: esferas

pequenas de metal liberadas em A descem por uma ranhura lisa inclinada AB, que dobra em

B para tornar-se horizontal exatamente antes de C; as esferas viajam horizontalmente e então

em uma trajetória parabólica para F , cai uma altura h, enquanto move-se uma distância D

horizontalmente. (Ver figura abaixo, tomada de Naylor.)

Depois de ter repetido sua própria interpretação do experimento de Galileu, Drake con-

cluiu que os resultados no folio 116v indicam uma clara discrepância entre os resultados calcula-

dos por Galileu e os resultados observados, causada pela inércia rotacional. Galileu, assume

Drake, pode ter culpado o atrito, resistência do ar e similares fontes de erro inevitáveis. Foi

provavelmente esta discrepância que levou Galileu a refinar seu experimento e realizar o que

é referido no folio 114, i.e., deixando as esferas rolarem ao longo de várias extensões de um

plano inclinado, e procurando alguma conexão entre o deslocamento ao longo da ranhura e a

subseqüente distância horizontal percorrida pela esfera.

Nova evidência do trabalho experimental de Galileu foi fornecida por outros manuscritos

não publicados antes: folio 81r, relacionando um diagrama de semiparábolas presumivelmente

representando as trajetórias de objetos atirados horizontalmente. Esse manuscrito foi cuida-

3 Ver I nota 5.
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dosamente examinado por Ronald Naylor4 que concluiu que ele é muito provavelmente

relacionado a um experimento dirigido na identificação da trajetória de um objeto caindo obli-

quamente.

É interessante notar que Galileu nunca desenvolveu qualquer teoria matemática ou tra-

balho técnico para tratar de projéteis movendo-se obliquamente, nem em suas notas manu-

scritas, nem nos Discorsi. Isto sugere firmemente que o conhecimento observacional de Galileu

da trajetória parabólica precedeu sua habilidade (se alguma) para explicá-la teoricamente.

Os fólios 107v e 152r foram também de maior interesse, embora eles apresentem um ainda

maior desafio. De acordo com Drake5 , o fólio 152r é uma tentativa de Galileu por à prova

sua errada lei de queda livre (i.e., a velocidade de um corpo caindo cresce proporcionalmente

com a distância percorrida), e o fólio 107v tem resultados de um experimento com plano incli-

nado. Wisan6 discorda, e sugere que os dois fólios (152r e 107v) prestam contas de trajetórias

parabólicas.

Drake7 tem um detalhe. Koyré afirmou que os “experimentos galileanos são completa-

mente sem valor”. Os manuscritos galileanos têm confirmado que Galileu foi um experi-

mentador genúıno. Todavia, a questão dos experimentos galileanos permanece parcialmente

irresolvida até que a função do experimento na f́ısica de Galileu seja decidida, muito menos

a própria opinião de Galileu dessa função. Deverei tratar deste assunto no próximo caṕıtulo.

VII. A Função do Experimento na F́ısica de GALILEU

Nenhuma quantidade de exame de documentos e a autoridade deles pode substituir uma

discussão do propósito deles: a menos que saibamos o que Galileu procurou encontrar através

de experimento, nós não saberemos como tratar os documentos acerca de seus experimentos.

Stillman Drake1 tem mesmo indicado especificamente que Galileu descobriu a lei de

queda livre por puro acaso, quando realizava um experimento sobre o plano inclinado e media

as distâncias percorridas pela esfera rolante em sucessivas batidas de pulso.

Muito provavelmente, contudo, as coisas não ocorreram simplesmente desse modo. Thomas

Settle2 tentou reconstruir a seqüência de eventos que conduziu Galileu para a descoberta

4 Ronald Naylor, “Galileo: the Search for a Parabolic Trajectory”, ibid.
5 Stillman Drake, “Galileo’s work on free fall in 1604”, ibid.
6 WINIFRED WISAN, “The New Science of Motion: A Study of Galileo’s De Motu Locali”, ibid.
7 Stillman Drake, op.cit., nota 5, p. 292.
1 Stillman Drake , “Galileo’s Discovery of the Law of Free Fall”, op.cit., I nota 5.
2 Thomas Settle, op.cit., I notas 1, 5, “Galileo’s Use of Experiment as a Tool of Investigation”.
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da lei de queda livre. Ele concluiu que Galileu muito provavelmente alternou a teoria e o

experimento em um procedimento heuŕıstico cego no qual o resultado final era inesperado. Com

poucas noções sobre movimento acelerado, Galileu talvez experimentou atirando objetos de

uma torre no propósito de investigar a relação entre a “força impressa” (uma força que pode ser

aplicada ao corpo a partir de fora) e o peso de um corpo em movimento. Ele obteve as primeiras

noções de movimento observando que objetos mais leves moviam-se na frente de objetos mais

pesados no ińıcio da aceleração, e inferiu que a taxa de diminuição da força aplicada era diferente

para materiais diferentes. Em outra ocasião ele pesquisou sobre o movimento horizontal de

corpos com uma força aplicada e isto eventualmente levou-o a experimentar sobre planos quase

horizontais, assim conduzindo-o para a descoberta da lei de aceleração uniforme.

Se esta reconstrução é verdadeira, então o experimento desempenhou um papel essencial

na pesquisa de Galileu. Nas palavras de Settle, “ele contribuiu para o desenvolvimento

do pensamento dele de tal maneira que ele não teria produzido o que produziu se não tivesse

experimentado.”

W. Wisan concorda com a observação de Settle sobre a contribuição do experimento

para o pensamento de Galileu, mas mostra que a descrição do experimento sobre o plano

inclinado foi depois completamente redundante3 . De fato, o teorema foi o meio para a “prova”

(i.e. teorema IV nos Discorsi : “Os tempos de descida ao longo dos planos de um mesmo

comprimento mas diferentes inclinações, estão de um a outro na razão inversa da raiz quadrada

de suas alturas4 ”) podia ser derivado a partir de teoremas prévios (teorema III: “Se um e o

mesmo corpo, partindo do repouso, cai ao longo de um plano inclinado e também ao longo

de um vertical, cada um tendo a mesma altura, os tempos de descida serão para um e outro

como os comprimentos do plano inclinado e do plano vertical”5) que por seu turno depende

do postulado básico, “As velocidades adquiridas por um e o mesmo corpo movendo-se sobre

planos de diferentes inclinações são iguais quando as alturas desses planos são iguais”6 . Em

outras palavras, Wisan enfatiza o fato que Galileu fez deduções, embora ele estivesse até

3 Winifred Wisan, “The New Science of Motion: ...”, op. cit., I nota 5, p. 124.
4 Opere VIII, p. 219. Crew & De Salvio p. 187: Theorema IV, Propositio IV. “Tempora lationum super

planis aequalibus, sed inaequaliter inclinatis, sunt inter se in subdupla ratione elevationum eorundem planorum
permutatim accepta.”

5 Ibid. p.215. Crew & De Salvio p. 185: Theorema III, Propositio III. “Si super plano inclinato atque in
perpendiculo, quorum eadem sit altitudo, feratur ex quiete idem mobile, tempora lationum erunt inter se ut
plani ipsius et perpendiculi longitudines.”

6 Ibid. p. 205. Crew & De Salvio p. 169: “Gradus velocitatis eiusdem mobilis super diversas planorum
inclinationes acquisitos tunc esse aequales, cum eorumdem planorum elevationes aequales sint”.
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longe do pensamento hipotético-dedutivo.

Onde, então, o experimento se ajusta?7 Uma nova perspectiva foi apresentada por Naylor8

que situa-se pesadamente na notável habilidade de Galileu para expor suas descobertas, para

apresentar aos seus leitores uma discussão franca simplificada. De acordo com Naylor, as

leves discrepâncias na descrição dele e a brecha entre os escritos dele e o trabalho experimental

descrito em seus manuscritos não publicados, parecem dessa maneira, nada mais do que isto

– que ele não viu vantagem em dar uma descrição detalhada de seus experimentos. (Isso

ocorreu mais que uma vez na história da ciência. Enrico Fermi, por exemplo, deixou em

torno de quarenta livros de notas escritos à mão de seu trabalho.9 Não há, contudo, nenhuma

proporção entre esta enorme quantidade de notas e seu trabalho publicado no mesmo peŕıodo10,

o qual é mais restrito). Por outro lado, na visão das inconsistências evidentes no trabalho

experimental dele, ele provavelmente não viu vantagem em referir-se aos seus experimentos.

Uma vez que, discutindo o papel do experimento no trabalho de Galileu de acordo com outros

escritores, entendemos o papel do experimento na ciência de acordo com Galileu, Naylor

discute a questão da descrição dos experimentos nos manuscritos de Galileu. Naylor resolve

aparentes inconsistências nos escritos de Galileu enquanto deixa aberta a grande questão de

qual era a visão de Galileu do método cient́ıfico. Isso parece-me a grande vantagem do

trabalho de Naylor mesmo que suas soluções espećıficas sejam rejeitadas.

Tantas pois as opiniões sobre como resolver as aparentes inconsistências nos escritos de

Galileu. O que elas todas compartilham é a opinião que Galileu muito provavelmente

7 Emile Meyerson em “Identity and Reality” traduzido por Kate Loewenberg, N.Y.: Dover, 1962, e
Alexandre Koyré em “An Experiment in Measurement”. op. cit.,I nota 3, e “Galileo e Plato”, Jour-
nal of the History of Ideas 4 (1969), pp. 400-428, ressaltou a grande diferença entre o papel desempenhado
pela experiência em geral e por experimentos bem planejados, na construção de teorias cient́ıficas. Assim, eles
dizem, embora o experimento sempre alimente o crescimento da ciência, às vezes a experiência pode mesmo
retardá-lo. A razão é que a experiência pode ser amorfa e confusa e ainda quando não seja assim, ela pode
ser bastante complexa para ser manuseada, ao passo que o experimento é projetado como um caso ideal, uma
incorporação de uma abstração, um teste para uma hipótese abstrata. Charles Schmitt, em seu artigo
“Experience and Experiment: A comparison of Zabarella’s View with Galileo in De Motu”, Studies in the
Renaissance 16 (1969) pp.80-138, tentou aplicar as visões de Meyerson e Koyré do trabalho de Galileu.
De acordo com Schmitt, Galileu, diferente de Aristóteles, preservou um método que começa com poucos
prinćıpios bem fundamentados e a partir desses estabelece um sistema, como Euclides, estritamente de-
dutivo. Isso acontece, diz Schmitt, por exemplo, em o De Motu, quando ele denuncia Aristóteles por
depender muito da experiência, mas ultimamente chegando em posições que não estão em conformidade com
a experiência.

8 Ronald Naylor, “Galileo and the Problem of Free Fall” e “Galileo: Real Experiment and Didactic Demon-
stration”, I nota 5.

9 Os livros manuscritos de Fermi não estão guardados na Domus galileana em Pisa.
10 Enrico Fermi, Note e Memorie, Vol. I, Italia 1921–1938, Roma, Chicago: Academia Nazionale dei Lincei,

The Chicago University Press, 1962.
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percebeu que os resultados de seus experimentos, tais como o descrito no fólio 116v , não con-

cordavam com sua teoria em detalhe e assim relutou em publicar estas observações, e elas todas

concordam que tivesse ele se ocupado de uma discussão relativamente complexa do fólio 116v ,

não teria apenas arriscado perder a sua audiência, mas pior até, teria prejudicado a força de

seu argumento. A beleza de suas leis era indubitavelmente a simplicidade delas.

O que Galileu necessitou foi muito mais simples, experimentos “ideais”. O experimento

do plano inclinado, por exemplo, se real ou não, era muito mais adequado para esta proposta

que o experimento sobre o fólio 116v . Assim, parece depois de tudo, a despeito das pretensões

de Drake e Settle, que apresentando a sua ciência Galileu pôs sua confiança mais em

experimentos pensados do que em experimentos reais.

VIII. Uma Nova Solução – A Razão de Galileu

Como temos visto, falando em termos gerais, há duas principais tendências a respeito dos

experimentos no trabalho de Galileu. A primeira, à qual Koyré pertence, pode ser definida

como a visão “dedutivista”, e dá ao experimento em geral e ao experimento na f́ısica de Galileu

em particular, um papel menor dentro de uma estrutura de pensamento dedutivo. A segunda,

à qual Drake pertence, pode ser definida como a visão “indutivista” e dá ao experimento em

geral e ao experimento na f́ısica de Galileu, em particular, o maior papel como uma base

para a construção da teoria. Tem-se a impressão de que essas duas tendências de pensamento

se conflitam e é principalmente a visão indutivista que predomina.

Tudo isso é muito geral. De qualquer modo, um exame mais minucioso de o que tem sido

dito por expoentes de ambas as visões apresenta um quadro totalmente diferente. Antes de

tudo, descobre-se que historiadores diferentes respondem a questões diferentes e finalmente não

há debate real entre as duas visões.

A principal questão respondida por Thomas Settle é, Galileu realizou o experimento

descrito? A resposta que ele dá é que Galileu poderia tê-lo realizado com os meios e ferra-

mentas do seu tempo. Tal resposta é facilitada pela falha de Galileu de precisão descritiva do

experimento. Em outras palavras, o Galileu menos preciso está na descrição dele, o mais fácil

é tarefa de Settle. Settle dá um passo além, e tenta reconstruir a seqüência de pensamento

que conduziu Galileu à descoberta da lei de queda livre.

Stillman Drake não preocupa-se se Galileu realizou ou não o experimento do plano

inclinado. Ele não mais questiona se Galileu realizou experimentos em geral visto que os
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manuscritos redescobertos confirmaram, fora de qualquer dúvida, que Galileu foi um exper-

imentador. Suas principais questões são: como Galileu descobriu a lei de queda livre e o

prinćıpio de inércia. Suas respostas, em ambos os casos, é que Galileu fez experimentos,

obteve resultados e por acaso esses resultados deram-lhe as leis como elas são. Um tal experi-

mento requer medições exatas. Agora, todo mundo concorda que os experimentos de Galileu

e seus relatos deles estão longe do exato. De qualquer modo, Drake baseia seu julgamento

em um número de manuscritos galileanos não publicados. A informação que apresentam pode

– como assumida por Drake – ser muito valiosa. Mas o fato que Galileu não menciona esse

trabalho em qualquer dos seus escritos pode implicar que quando relacionando com o trabalho

descrito nos manuscritos ele encarou problemas sérios que poderiam ter sido causados pela

imprecisão admitida de seus resultados, e essa é primariamente a razão que fê-lo relutante em

mencioná-los; como visto, o próprio Drake em uma ocasião, por exemplo, admite que Galileu

pode ter culpado o atrito e outros fatores pela inexatidão. Contudo ele (Drake) não diz como

uma lei pode resultar de uma tal inexatidão. Este fato não tem sido considerado por nenhum

dos historiadores com quem eu tenha tratado e torna a exigência de Drake extremamente

insegura.

Como Drake, Ronald Naylor perguntou como Galileu fez suas descobertas em

mecânica. Embora sua resposta seja dada mais cuidadosamente que a de Drake, ele também

erra o objetivo; ele negligencia contar-nos como Galileu obteve uma lei a partir de dados

imprecisos.

Koyré não interessou-se por tudo isso. Ele diz que uma vez que todos os experimentos são

premeditados, se Galileu realizou ou não os experimentos não é importante para entender suas

intenções. Já que isso era o que Koyré procurava, ele não preocupou-se com os experimentos

de Galileu além de refutá-los de algum modo como a fonte das idéias de Galileu. Pode-se

discutir com a pretensão de Koyré de que Galileu era um platonista. Todavia, a opinião de

Koyré sobre os experimentos de Galileu, isto é, que eles eram principalmente experimentos

pensados, permanece irrefutada apesar da fraqueza da descrição detalhada de Koyré. Settle,

Drake e Naylor não conseguem ser bem sucedidos em produzir evidência substancial para

refutá-lo. Até agora, ambas as opiniões de Koyré e aquela dos seus oponentes sofrem da

mesma fraqueza: elas atribuem a Galileu um comportamento que melhor se adéqua às suas

próprias visões de ciência, e esperam dele ser consistente e sem problema e estabeleça uma

metodologia clara e direta e que funcione conseqüentemente.
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Da minha parte, eu proponho fazer a pergunta: Qual papel ele tinha a expectativa de que

seus experimentos desempenhassem, como e quanto as expectativas dele influenciaram sua con-

duta, e como os fatos justificaram suas expectativas. Tratarei somente da primeira da questão

acima: Qual o papel Galileu tinha a expectativa de que seus experimentos desempenhassem na

sua f́ısica?

Infelizmente Galileu não dá um claro e sistemático relato de sua metodologia e sua atitude

com respeito ao experimento, como, por exemplo, Bacon fez no seu Novum Organum. Ele

nos deixou uma grande variedade de material, com muitas notas metodológicas espalhadas que

podem ser interpretadas, como visto, em mais do que de uma maneira. Em muitos casos os

historiadores têm tirado vantagem disso, e criado um Galileu que melhor se amolda a suas

próprias metodologias da ciência1. Não é surpresa portanto que eles tenham várias vezes feito

vistas grossas a observações nas quais Galileu expressa melhor sua atitude com respeito ao

experimentalismo. Neste ponto seria melhor deixar Galileu falar por si mesmo.

Na quarta jornada dos Discorsi, Galileu argumenta que um projétil lançado com uma

certa velocidade inicial irá atingir distância máxima quando atirado em um ângulo de quarenta

e cinco graus. Depois que ele prova essa proposição ele observa:

“O conhecimento de um fato singular adquirido através de uma descoberta de suas causas

prepara a mente para entender e averiguar outros fatos sem necessidade de recurso ao experi-

mento, precisamente como no presente caso, onde por argumentação apenas o Autor prova com

certeza que o alcance máximo ocorre quando a elevação é 45o. Ele assim demonstra talvez o

que jamais foi observado em experiência, a saber, que de outros disparos aqueles excedem ou

caem a menos de 45o por igual quantidade têm igual alcance;”2

Galileu diz que o conhecimento seguro é obtido através da luz da razão, o que parece

implicar que não há necessidade de abranger recurso ao experimento. O experimento é assim

1 Isso foi bem ilustrado por Maurice A. Finocchiaro, no caso de Stillman Drake, em seus dois artigos,
“Vires Acquirit Eundo: the Passage where Galileo Renounces Space-Acceleration and Causal Investigation”,
Physis, 14 (1972) pp. 125-145 e “Galileo’s Space Proportionality Argument: a Role for Logic in Historiog-
raphy”, Physis, 15 (1973), pp. 65-72. Finocchiaro mostra como Crew & De Salvio e Stillman Drake

foram todos tráıdos por suas próprias interpretações de Galileu dando uma tradução errada de uma passagem
de os Discorsi (Opere VIII, pp. 202-204).

2 Opere VIII, p. 296, Crew & De Salvio p. 276. Os itálicos são meus. “... la cognizione d’un solo effetto
acquistata per le sue cause ci apre l’intelletto a’ntendere ed assicurarci d’altri effetti senza bisogno di ricorrere
alle esperienze, come appunto avviene nel presente caso; dove, guadagnata per il discorso dimostrativo la
certezza dell’essere il massimo di tutti i tiri di volata quello dell’elevazione dell’angolo semiretto, ci dimostra
l’Autore quello che forse per l’esperienza non è stato osservato: e questo è, che de gli altri tiri, quelli sono tra
di loro eguali, le elevazioni de i quali superano o mancano per angoli eguali dalla semiretta.”
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de importância secundária, e obviamente não pode ser tomado como uma base para a construção

da teoria ou como prova. Dáı as pretensões dos historiadores indutivistas serem rejeitadas pelo

próprio Galileu.

Por que então experimentos são realizados? Na passagem já citada Galileu não responde

esta questão. Uma resposta grosseira a esta, todavia, é dada por Salviati, em uma discussão

do movimento acelerado, a qual segue pedido de Simpĺıcio a Salviati para confirmar a teoria

por um experimento. Salviati concorda que este é um pedido razoável de um homem de

ciência, pois é um costume próprio

“... naquelas ciências onde demonstrações matemáticas são aplicadas ao fenômeno natural,

como é visto no caso da perspectiva, da astronomia, da mecânica, da música, e outras onde os

prinćıpios, uma vez estabelecidos por experimentos bem escolhidos, tornam-se os fundamentos

de toda a superestrutura.”3

As duas passagens citadas, tomadas juntas parecem dar antes uma idéia clara que Galileu

contava com o experimento desempenhando um papel menor na f́ısica. Todavia, a despeito da

visão galileana claramente expressa aqui, exceto para Wisan4 , nenhum dos historiadores que

eu examinei citou estas duas passagens, e se pode bem se perguntar porque.

Eu sinto que estes historiadores, i.e., Viviani, Koyré, Drake, Settle, Naylor e out-

ros, falharam em distinguir entre o que era a metodologia de Galileu e o que era o método de

Galileu. Parece – e isto pode levar-nos a superar as incertezas em entender o experimen-

talismo de Galileu – que Galileu não foi totalmente consistente em suas afirmações. Em

outras palavras, o método de Galileu não foi um resultado direto de sua metodologia (ou

vice-versa). Uma metodologia assim como método, pode ser indutiva, dedutiva ou hipotético-

dedutiva. Poderia ter sido posśıvel, por exemplo, que Galileu pensasse que um f́ısico deveria

usar um método dedutivo enquanto na realidade ele atuou como um indutivista? Esta pos-

sibilidade não é tão improvável quanto pode parecer; ela foi, por exemplo, levantada por Sir

William Herschel5 na metade do século XIX. Tivesse Viviani considerado o problema,

3 Opere VIII, p. 212, Crew & de Salvio, p. 178 “... nelle scienze le quali alle conclusioni naturali applicano le
dimostrazioni matematiche, come si vede ne i perspettivi, negli astronomi, ne i mecanici, ne i musici ed altri, li
quali con sensate esperience confermano i principii loro, che sone i fondamenti di tutta la seguente struttura”.

4 Winifred Wisan, “The New Science of Motion: ...”, op. cit., I nota 5, p. 123.
5 Sir John F.W.Herschel. Preliminary Discourses on the Study of Natural Philosophy, London: Longman,

Brown, Green & Longmans, 1861. Na p. 72 Herschel esboçou a metodologia dedutiva de Galileu como
parte da metodologia dedutiva da ciência em geral. Nas pp. 113 e 168, contudo, ele descreve Galileu

trabalhando indutivamente.
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ele teria sustentado que Galileu foi um indutivista e agido como tal. Drake e Settle,

pode-se supor, iriam (no mı́nimo parcialmente) concordar. Clavelin6 diria que Galileu foi

um dedutivista que agiu algumas vezes como um dedutivista e às vezes como um indutivista.

Para Popper7, ele foi um hipotético-dedutivista, e tivesse ele (Popper) discutido o método

de Galileu ele teria provavelmente também dito que ele foi hipotético-dedutivo. Koyré e

Shea8 teriam talvez compartilhado esta opinião. Wisan9, contudo mostra que Galileu, em-

bora sendo basicamente um hipotético-dedutivista, aplicou este método apenas à astronomia,

e não à mecânica. Em mecânica, ela diz, “Forçado a quebrar com o mais velho ponto de vista

que o prinćıpio de tal ciência deve ser auto-evidente ou confirmável na experiência imediata,

Galileu transferiu para a retórica associada com o método hipotético na astronomia, e in-

cluiu uma descrição detalhada de seu experimento sobre o plano inclinado. Mas ele esteve

ainda operando amplamente dentro da estrutura original. Seus prinćıpios tinham de ser ver-

dadeiros, não hipotéticos, e eles foram confirmados por um simples experimento que constituiu

o processo pelo qual se tornaram evidentes”. Assim, para Wisan, a metodologia de Galileu

era hipotético-dedutiva, mas seu método ainda permaneceu dedutivo. Agassi10 concorda e

mostra que, nos dias de Galileu, as hipóteses pretendiam envolver todo o fenômeno relevante

conhecido, mas não descreviam a realidade e dessa maneira a dificuldade que Galileu estava

enfrentando se evidencia quando tenta o uso de um método hipotético-dedutivo em mecânica.

Ainda, parece que, tendo tornado Galileu um mito, nós esperamos dele ser totalmente

auto consistente e sem problema, estabelecendo uma metodologia direta e clara e portando-se

6 Maurice Clavelin, op. cit., II nota 4, Cap. VIII.
7 Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, op. cit. I nota 4. Conjectures and Refutations: The

Growth of Scientific Knowledge. London: Routledge & Kegan Paul. 1963. Para Popper, o experimento
na ciência pode no melhor servir como um teste de uma teoria. Isto é, nós tomamos um caso que é uma
conseqüência dessa teoria e vemos se vale na realidade: uma teoria é testada não simplesmente aplicando-a
ou pondo-a à prova externa, diz Popper, mas aplicando-a a casos especiais para os quais levanta resultados
diferentes daqueles que nós esperaŕıamos sem essa teoria, ou à luz de outras – de preferência pré-existentes
– teorias. Em outras palavras, experimentamos selecionar para um teste aqueles casos cruciais nos quais
esperaŕıamos que a teoria falhasse se ela não fosse verdadeira. Galileu era consciente desse papel do exper-
imento na ciência. No segundo dia do Diálogo (Opere VII, p. 148, Drake, p. 122) Salviati diz: “Pois eu
compreendo muito bem que um simples experimento ou prova conclusiva do contrário seria suficiente para
destituir ambos estes e muitos outros argumentos prováveis.”

8 William Shea, op. cit., II nota 3, p. 37 ss.
9 Winifred Wisan, op. cit., I nota 5: “The New Science of Motion: a Study of Galileo’s De Motu Locali”, pp.

120-125 e também “Mathematics and Experiment in Galileo’s Science of Motion”. Sobre o mesmo assunto, i.e.
a aplicação da metodologia hipotético-dedutiva, que foi tradicionalmente a metodologia dos astrônomos, para
a f́ısica, ver Dominique Dubarle, “Galileo’s Methodology of Natural Science”, in Galileo, Man of Science,
também op.cit., I nota 5, pp. 295-314.

10 Joseph Agassi, op. cit., I nota 6.
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conseqüentemente.

Todavia, a interpretação de ambos, a metodologia de Galileu e o seu trabalho não é sem

problemas. Eles mudam no curso de sua longa vida11 e assim foi sua atitude para o uso de

experimento na pesquisa f́ısica, bem como seu uso de experimento. Ele parece ser ainda mais

teoricamente orientado em seus primeiros trabalhos do que em seus últimos. Em La Bilancetta

(1586) e De Motu (ca. 1590), ele vai tão longe quanto criticar Arquimedes por não tomar

bastante recursos à matemática12 . Em On Mechanics (ca. 1600), quando lidando com movi-

mento sobre um plano ele critica o trabalho de Pappus de Alexandria: “sendo frustrado pela

afirmação que fez quando supôs que o peso teria sido movido no plano horizontal por uma

força dada. Isto é falso, nenhuma força senśıvel sendo requerida (negligenciando impedimentos

acidentais, os quais não são considerados pelo teórico) para mover o peso dado horizontal-

mente,...”13 . Apenas em trabalhos posteriores ele dá um certo lugar, embora muito marginal,

ao experimento. Nos Discourse on Floating Bodies (1612) ele propõe tratar experimentalmente

o modo como uma forma de um corpo pode perturbar seu mergulho na água14, mas nesse caso

ele foi forçado a conduzir um experimento, no sentido de ganhar seu ponto na controvérsia. Em

The Essayer15 (1623) e no Dialogue16 (1632), ele enfatiza que o livro da natureza é escrito em

caracteres geométricos, ainda sugere que sua teoria das marés pode ser confirmada por meio

11 Isso já foi observado por Settle, no “On Normal and Extraordinary Science”, Vistas in Astronomy 1975 (17),
pp. 105-111, e recentemente apontado por Noretta Koertge em “Galileo and the problem of accidents”,
Journal of the History of Ideas 38 (1977), pp. 389-408. Foi somente nos primeiros estágios de seu trabalho,
afirma Koertge, quando Galileu escreveu La Bilancetta e De Motu que ele viu não haver problemas em
fundamentar a ciência matemática na experiência. Ele cedo compreendeu, como pode já ser visto em De Motu
e On Mechanics, que teoria e experimento não combinavam por causa dos “acidentes”. Ele resolveu o problema
através da chamada “abordagem platonista”, i.e., imaginando o que aconteceria se os acidentes estivessem
ausentes. Em um estágio posterior, contudo, Galileu descobriu que em alguns casos o acidente pode ser
reduzido pelo meio experimental. Isso é visto claramente, por exemplo, no Discourse on Floating Bodies,
onde ele descreve como tratar experimentalmente o modo como uma forma de um corpo pode perturbar seu
mergulho na água. Mais adiante, como visto no Essayer e no primeiro dos Dialogues, ele compreendeu que
às vezes o efeito dos acidentes (ou causas secundárias, como ele então chamou-os) são tão grandes para ser
desprezados, e deu um mais sofisticado relato do erro experimental. Finalmente, no Discorsi, ele propõe lidar
com acidentes mudando o acidente e notando o efeito, então extrapolar para o caso limite.

12 La Bilancetta, Opere I, p. 216: ”... il conoscer io che tal modo era in tutto fallace e privo di quella esattezza
che si richiede nelle cose matematiche,...”. De Motu, Opere I, p. 379.

13 Le Meccaniche, Opere II, p. 181. Traduzido com Introdução e Notas de Stillman Drake em Galileo

Galilei, On Motion and on Mechanics, Madison: University of Wisconsin Press, 1960, p.172. Os itálicos são
meus.

14 Opere IV, p. 126.
15 Il Saggiatore, Opere VI, p. 232. Excertos de The Essayer têm sido traduzidos para o inglês por Stillman

Drake e publicados em Discoveries and Opinions of Galileo, Garden City, N.Y.: Doubleday Anchor Books,
Doubleday & Company, 1957, pp. 231-280. Ver p. 238 da tradução de Drake.

16 Opere VII, pp. 128-129. Drake, p. 103.
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experimental17. Finalmente, como visto nos Discorsi (1638) ele expressa vagamente seu ponto

de vista a respeito do experimento em pesquisa f́ısica.

Dáı, se nós fôssemos perguntar a Galileu se ele tinha uma regra geral para o uso de

experimentos, muito provavelmente não teria resposta. É evidente por todo seu trabalho que

ele não teve uma idéia fixa para usá-los. Isto é porque fez poucas observações metodológicas,

e, talvez a razão porque ele não publicou alguns dos seus manuscritos.

Nós podemos assim ver quanto errado pode ser abusar de uma abordagem metodológica

quando tratando de um problema histórico espećıfico, tal como o problema do experimento

na f́ısica de Galileu; Pode-se ser levado a fazer perguntas erradas produzindo respostas a-

históricas. Isto é bem visto no caso do platonismo de Koyré e no caso do indutivismo de

Drake. Ambas questões desmoronam-se diante desta questão: Qual era a visão própria de

Galileu sobre o papel do experimento no seu trabalho? Koyré, bem como Drake e outros

historiadores podem ficar desapontados ao constatar que mesmo Galileu não foi tão consis-

tente quanto eles teriam desejado que ele fosse.

Esse trabalho é uma versão revisada de minha tese “The Probelm of Experimentalism in Galileo’s Physics”

[“O Problema do Experimentalismo na F́ısica de Galileu”], submetida à Universidade Hebraica de Jerusalém em

1978. Foi escrita antes de eu ter a oportunidade de ver Galileo at Work, His Scientific Biography de Stillman

Drake (Chicago and London: The University of Chicago Press.1978). Eu estou consciente do fato de que eu

não pude tratar a totalidade das constribuições muito amplas de Drake aos estudos galileanos, ainda que minha

perspectiva da abordagem de Drake continue a mesma.

Estou em débito com o meu tutor Yehuda Elkana, e com Joseph Agassi, Carlo Maccagni, Thomas Settle,

e Winifred Wisan. A pesquisa foi realizada enquanto eu era um bolsista do Governo Italiano sob os ausṕıcios

do Instituto Cultural Italiano em Tel-Aviv, embora eu fosse um convidado na Domus Galileana, Pisa. Meus

agradecimentos a eles todos.

Scuola Normale Superiore

Pisa

17 Opere VII, p. 456. Drake, p. 431-2.
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