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O	século	da	Revolução	CienRfica	



Duas	concepções	sobre	a	natureza	dominaram	a	
revolução	cienRfica	do	século	XVII	

•  A	tradição	pitagórico-platônica,	segundo	a	qual	a	
organização	do	cosmos	segue	princípios	matemáWcos	
e	o	universo	está	construído	segundo	leis	
geométricas.	

•  A	filosofia	mecânica,	segundo	a	qual	a	natureza	é	
uma	enorme	máquina	e	o	objeWvo	da	ciência	é	
descobrir	os	mecanismos	por	trás	dos	fenômenos.	

•  As	fundações	da	ciência	moderna	se	apoiam	nestes	
dois	alicerces,	que	nem	sempre	Wveram	
relacionamento	harmonioso.	



Tradição	pitagórico-platônica	

•  A	tradição	pitagórico-platônica	procurava	a	
ordem	matemáWca	por	trás	da	natureza	e	
considerava	que	descrições	matemáWcas	
precisas	dos	fenômenos	consWtuem	a	
expressão	úlWma	da	estrutura	do	universo.		



Filosofia	Mecânica	

•  Os	parWdários	da	filosofia	mecânica	procuravam	as	
causas	dos	fenômenos	individuais.	Influenciados	pela	
filosofia	cartesiana,	eles	acreditavam	que	a	natureza	é	
transparente	à	razão	humana	e	procuravam	eliminar	
qualquer	vesRgio	de	obscuridade	e	de	oculWsmo	na	
ciência.		

•  Seu	objeWvo	úlWmo	era	demonstrar	que	os	fenômenos	
naturais	são	causados	por	mecanismos	invisíveis	
inteiramente	similares	aos	mecanismos	macroscópicos	
familiares	do	dia-a-dia.	Alguns	deles	eram	parWdários	da	
teoria	atômica	(por	exemplo,	Boyle)	e	outros	não	(por	
exemplo,	Descartes).	



Copérnico	
(1473-1543)	

•  Pode-se	dizer	que	o	primeiro	passo	da	revolução	
cienRfica	do	século	XVII	ocorreu	no	século	XVI.	Ele	foi	
a	publicação,	em	1543,	do	livro	de	Copérnico:	De	
revolu5onibus	orbium	coeles5um	(Sobre	as	
revoluções	dos	orbes	celestes).		

•  A	proposta	de	Copérnico	de	reformar	a	teoria	
planetária	ptolomaica,	colocando	o	Sol	no	centro	do	
universo	e	os	planetas	e	estrelas	girando	em	órbitas	
circulares	em	torno	dele,	abriu	caminho	para	muitas	
outras	reformas,	embora	ela	mesma	possa	ser	vista	
como	ainda	fazendo	parte	do	arcabouço	conceitual	
da	ciência	aristotélica.		



•  A	grande	ruptura	com	a	ciência	aristotélica	
virá	no	século	XVII	com	os	trabalhos	de	Kepler	
e	Galileu,	sendo	que	a	Newton	caberá	o	papel	
de	formulador	da	nova	visão	cienRfica	do	
mundo,	que	perdurará	até	o	século	XX.		



Estudo	do	caso	de	Kepler	
Johannes	Kepler	(Weil	der	Stadt,	27	de	dezembro	de	1571	—	RaWsbona,	15	de	novembro	de	1630)	foi	um	
astrônomo	e	matemáWco	alemão.	Considerado	figura-chave	da	revolução	cienRfica	do	século	XVII,	é	todavia	
célebre	por	ter	formulado	as	três	leis	fundamentais	da	mecânica	celeste,	denominadas	por	Leis	de	Kepler,	
tendo	estas	sido	codificadas	por	astrônomos	posteriores	com	base	nas	suas	obras	Astronomia	Nova,	
Harmonices	Mundi,	e	Epítome	da	Astronomia	de	Copérnico.	Essas	obras	também	forneceram	uma	das	bases	
para	a	teoria	da	gravitação	universal	de	Isaac	Newton.	
	
Durante	sua	carreira,	Kepler	foi	professor	de	matemáWca	em	uma	escola	seminarista	em	Graz,	Áustria,	um	
assistente	do	astrônomo	Tycho	Brahe,	o	matemáWco	imperial	do	imperador	Rodolfo	II	e	de	seus	dois	
sucessores,	MaWas	I	e	Fernando	II.	Também	foi	professor	de	matemáWca	em	Linz,	Áustria,	e	conselheiro	do	
general	Wallenstein.	Adicionalmente,	fez	um	trabalho	fundamental	no	campo	da	óWca,	inventou	uma	versão	
melhorada	do	telescópio	refrator	(o	telescópio	de	Kepler)	e	ajudou	a	legiWmar	as	descobertas	telescópicas	
de	seu	contemporâneo	Galileu	Galilei.	
	
Kepler	viveu	numa	época	em	que	não	havia	nenhuma	disWnção	clara	entre	astronomia	e	astrologia,	mas	
havia	uma	forte	divisão	entre	a	astronomia	(um	ramo	da	matemáWca	dentro	das	artes	liberais)	e	a	tsica	(um	
ramo	da	filosofia	natural).	Kepler	também	incorporou	raciocínios	e	argumentos	religiosos	em	seu	trabalho,	
moWvado	pela	convicção	religiosa	de	que	Deus	havia	criado	o	mundo	de	acordo	com	um	plano	inteligível,	
acessível	através	da	luz	natural	da	razão.	Kepler	descreveu	sua	nova	astronomia	como	"tsica	celeste”,	como	
"uma	excursão	à	Metatsica	de	Aristóteles”	e	como	"um	suplemento	de	Sobre	o	Céu	de	Aristóteles”,	
transformando	a	anWga	tradição	da	cosmologia	tsica	ao	tratar	a	astronomia	como	parte	de	uma	tsica	
matemáWca	universal.	

hwps://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler,	acessada	em	29/03/2017	



•  Kepler	foi	um	dos	grandes	representantes	no	
século	XVII	da	tradição	pitagórico-platônica.		

•  O	primeiro	livro	publicado	por	Kepler,	
Mysterium	Cosmographicum	(Mistério	
Cosmográfico),	de	1596,	foi	também	o	
primeiro	livro	publicado	a	defender	o	sistema	
copernicano.		

•  O	propósito	do	livro	era	defender	a	teoria	
heliocêntrica	de	Copérnico	tendo	por	base	o	
número	de	planetas.		



•  Na	AnWguidade	a	Lua	era	considerada	um	planeta	e,	
portanto,	o	sistema	ptolomaico	Wnha	sete	planetas	
(Mercúrio,	Vênus,	Lua,	Sol,	Marte,	Júpiter	e	Saturno).		

•  Já	no	sistema	copernicano	a	Terra	trocou	de	lugar	
com	o	Sol	(ela	passou	a	ser	considerada	como	um	
planeta	e	o	Sol	não)	e	a	Lua	perdeu	seu	status	de	
planeta	e	passou	a	ser	Wda	apenas	como	um	satélite	
da	Terra.		

•  Portanto,	o	número	de	planetas	para	o	sistema	
copernicano	é	seis.		

•  Segundo	Kepler,	a	existência	de	exatamente	seis	
planetas	era	uma	decisão	de	Deus	porque	só	existem	
cinco	sólidos	regulares.		





•  Para	Kepler,	o	plano	de	Deus	ao	criar	o	
universo	teria	sido	o	seguinte:	os	orbes	
esféricos	que	contêm	as	trajetórias	circulares	
dos	planetas	em	redor	do	Sol	estão	afastados	
entre	si	de	maneira	que	entre	cada	um	deles	
possa	ser	encaixado	um,	e	apenas	um,	dos	
cinco	sólidos	regulares.		

•  Baseado	nos	dados	astronômicos	disponíveis	
na	época,	Kepler	propôs	que	o	universo	estava	
construído	segundo	o	esquema	mostrado	no	
próximo	slide.	



	

Sol	–	Orbe	de	Mercúrio	–	Octaedro	–	Orbe	de	Vênus	–	
Icosaedro	–	Orbe	da	Terra	–	Dodecaedro	–	Orbe	de	Marte	
–	Tetraedro	–	Orbe	de	Júpiter	–	Cubo	–	Orbe	de	Saturno			



•  Um	ponto	em	que	Kepler	divergia	de	Copérnico	era	
sobre	as	causas	por	trás	dos	movimentos	planetários.	
Copérnico	não	quesWonou	a	teoria	aristotélica	de	que	os	
planetas	movem-se	sobre	esferas	cristalinas	feitas	de	
éter	(elas	eram	os	“orbes”	aos	quais	o	Rtulo	do	seu	livro	
se	referia).		

•  Kepler,	por	outro	lado,	estava	convencido	de	que	tais	
esferas	cristalinas	não	existem.	O	moWvo	para	isso	eram	
as	observações	feitas	por	Tycho	Brahe	da	estrela	nova	
(uma	supernova)	de	1572	e	do	cometa	de	1577.		

•  As	observações	de	Brahe	demonstravam	que	os	dois	
fenômenos	ocorriam	além	da	órbita	da	Lua	e	que,	
portanto,	o	reino	supra-lunar	não	era	imutável	como	
dizia	Aristóteles.	Kepler	escreveu	várias	vezes	em	seus	
livros	que	“não	existem	esferas	sólidas,	como	Tycho	
Brahe	demonstrou”.	



•  Na	primeira	edição	do	Mysterium	
Cosmographicum	(1596),	Kepler	supôs	que	o	
movimento	dos	planetas	era	devido	a	uma	
“alma	motriz”	(anima	motrix)	que	emanava	do	
Sol.		

•  O	animismo	era	uma	caracterísWca	comum	da	
filosofia	neopitagórica	e	neoplatônica	da	
Renascença	(sécs.	XIV	a	XVI)	e	Kepler	foi	muito	
influenciado	por	ela.		



•  Uma	caracterísWca	que	afastava	Kepler	dos	seus	
antecessores	e	o	aproximava	dos	cienWstas	modernos	
era	o	seu	respeito	pelos	dados	observacionais	(de	
qualidade).	Se	os	dados	observacionais	não	se	
coadunassem	com	as	previsões	teóricas,	ele	preferia	
alterar	a	teoria	ao	invés	de	desprezar	as	evidências	
experimentais.		

•  Procurando	ter	acesso	aos	melhores	dados	
observacionais	disponíveis	em	seu	tempo	sobre	os	
movimentos	planetários,	em	1600	Kepler	foi	trabalhar	
como	assistente	de	Tycho	Brahe	em	Praga.	Logo	em	
seguida,	em	1601,	Brahe	morreu	e	Kepler	se	apropriou	
de	seus	inúmeros	dados	observacionais.	Foi	com	base	
neles,	em	parWcular	nos	dados	sobre	o	movimento	de	
Marte,	que	Kepler	testou	e	alterou	seu	modelo	teórico.		



•  Os	novos	resultados	de	Kepler	foram	publicados	em	
1609,	no	livro	Astronomia	Nova.	Nesse	livro,	além	de	
apresentar	suas	novas	conclusões,	Kepler	faz	uma	
descrição	detalhada	de	todos	os	passos	tomados	ao	
longo	dos	quase	dez	anos	de	invesWgações	teóricas	que	
precederam	a	sua	publicação.	Esse	relato	feito	por	Kepler	
permite	acompanhar	a	progressão	das	suas	ideias	ao	
longo	de	duas	linhas:	a	primeira	é	a	que	o	afastou	
definiWvamente	do	dogma	do	movimento	circular	(que	
dominou	a	astronomia	desde	Platão)	e	o	levou	à	
hipótese	das	órbitas	elípWcas;	e	a	segunda	é	a	que	o	
levou	a	se	afastar	de	explicações	animistas	para	os	
fenômenos	e	a	procurar	causas	mecânicas	para	eles.		

•  Vale	a	pena	descrever	com	algum	detalhe	o	percurso	de	
Kepler	narrado	no	Astronomia	Nova	(pelo	seu	exemplo	
de	integridade	cienRfica).		



•  No	início,	Kepler	tentou	ajustar	a	trajetória	de	
Marte	usando	um	movimento	circular	não	
uniforme,	pois	ele	já	sabia	que	a	velocidade	do	
planeta	variava	ao	longo	de	sua	órbita.		

•  Após	dois	anos	de	trabalho,	Kepler	concluiu	
que	isso	não	era	possível.	O	melhor	que	ele	
conseguiu	foi	uma	trajetória	circular	com	uma	
imprecisão	de	8	minutos	de	arco.	Este	não	era	
um	erro	considerado	muito	grande	para	a	
época	(Copérnico	Wnha	aceitado	um	erro	de	10	
minutos	de	arco),	mas	Kepler	não	o	aceitou	em	
respeito	à	qualidade	das	observações	de	Tycho	
Brahe.		



•  Kepler	escreveu	no	Astronomia	Nova:	“Se	a	
divina	bondade	nos	deu	um	observador	tão	
diligente	quanto	Tycho	Brahe,	de	cujas	
observações	o	erro	de	8	minutos	de	arco	
neste	cálculo	foi	revelado,	é	necessário	
reconhecer	e	fazer	bom	uso	disso”.		

•  Portanto,	Kepler	descartou	seu	trabalho	de	
dois	anos.		



•  Depois	disso,	Kepler	deixou	a	órbita	de	Marte	
temporariamente	de	lado	e	tentou	ajustar	a	órbita	
da	Terra.		

•  Esse	estudo	o	levou	a	concluir	que	a	velocidade	da	
Terra	é	inversamente	proporcional	à	sua	distância	do	
Sol.		

•  Esse	resultado,	a	chamada	“lei	das	velocidades”	de	
Kepler,	está	errado	como	provou	Newton	algumas	
décadas	depois.		

•  Apesar	de	errada,	Kepler	não	sabia	disso	e	usou	a	“lei	
das	velocidades”	para	chegar	à	“lei	das	áreas”	(que	
hoje	chamamos	de	segunda	lei	de	Kepler),	esta	sim	
correta.		

Nota:	Historicamente,	Kepler	chegou	à	segunda	lei	antes	da	primeira			



•  A	segunda	lei	de	Kepler	está	correta	porque	
ela	combina	a	lei	errada	de	que	a	velocidade	
de	um	planeta	é	inversamente	proporcional	à	
sua	distância	do	Sol	com	o	raciocínio	
equivocado	feito	por	Kepler	de	que	esta	lei	
implica	que	o	raio	vetor	que	liga	o	Sol	ao	
planeta	varre	áreas	iguais	em	tempos	iguais	
(não	é	incomum	na	história	da	tsica	que	dois	
raciocínios	errados	se	combinem	levando	a	
um	resultado	correto).		



•  A	lei	das	áreas	de	Kepler	assumiu	um	papel	técnico	muito	
importante	para	os	estudos	de	Kepler.	Na	astronomia	
dos	anWgos	e	de	Copérnico,	baseada	na	combinação	de	
deferentes	e	epiciclos,	o	uso	de	movimentos	circulares	
uniformes	Wnha	um	papel	técnico	muito	importante	por	
tornar	facRvel	o	cálculo	das	órbitas	(na	realidade,	a	
superposição	vetorial	dos	raios	dos	círculos).		

•  Como	Kepler	aboliu	o	uso	de	epiciclos	em	favor	de	uma	
trajetória	única	na	qual	o	planeta	se	move	com	
velocidade	não	uniforme,	ele	Wnha	que	usar	outra	
ferramenta	para	poder	calcular	as	posições	dos	planetas.	
Esta	ferramenta	lhe	foi	dada	pela	lei	das	áreas.	Pode-se	
dizer	que	a	lei	das	áreas	de	Kepler	tornou	o	uso	do	
movimento	circular	uniforme	em	astronomia	dispensável	
pela	primeira	vez	desde	Platão.		





•  A	“lei	das	velocidades”	(errônea,	nunca	é	demais	enfaWzar)	
de	Kepler	teve	outro	papel	importante	sobre	suas	idéias.	

•  Como	dito	acima,	para	Kepler	o	movimento	dos	planetas	
em	torno	do	Sol	era	provocado	por	um	“poder”	que	
emanava	do	próprio	Sol.		

•  A	lei	das	velocidades	diz	que	a	velocidade	de	um	planeta	é	
inversamente	proporcional	à	distância	que	o	separa	do	Sol.	
A	dinâmica	de	Kepler	ainda	era	a	mesma	de	Aristóteles,	
segundo	a	qual	o	movimento	de	um	corpo	requer	uma	
força	atuando	conWnuamente	sobre	ele.	Combinando	essas	
duas	“leis”,	Kepler	concluiu	que	o	“poder”	com	que	o	Sol	
move	um	planeta	decai	com	a	distância	do	planeta	ao	Sol.	

•  Esta	conclusão	o	fez	rever	sua	teoria	de	que	esse	poder	que	
emana	do	Sol	é	uma	“alma”	não	material	e	passar	a	
considerar	que	ele	é	algo	de	natureza	material.		



•  Segundo	as	próprias	palavras	de	Kepler,	em	uma	
nota	de	rodapé	adicionada	à	segunda	edição	do	
Mysterium	Cosmographicum	em	1621:		

•  “Se	a	palavra	alma	(anima)	for	subsWtuída	pela	
palavra	força	(vis),	teremos	o	mesmo	princípio	sobre	
o	qual	a	tsica	celesWal	na	Astronomia	Nova	está	
baseada.		

•  Eu	acreditava	completamente	a	princípio	que	a	
causa	do	movimento	dos	planetas	é	uma	alma	(...).	
Mas	quando	eu	reconheci	que	essa	causa	moWva	fica	
mais	fraca	à	medida	que	a	distância	do	Sol	aumenta,	
assim	como	a	luz	do	Sol	é	atenuada	com	a	distância,	
concluí	que	essa	força	deve	ser	como	se	Wvesse	
natureza	corpórea”.		



•  Estava	completada,	portanto,	a	transição	da	visão	animista	
de	universo	de	Kepler	para	uma	visão	materialista.		

•  Restava	a	ele	ainda	determinar	a	curva	descrita	por	um	
planeta	em	torno	do	Sol.		

•  Ele	sabia	que	essa	curva	não	era	um	círculo,	pois	a	distância	
do	planeta	ao	Sol	variava	ao	longo	da	órbita.		

•  Ele	também	se	recusava	a	ajustá-la	por	epiciclos	(como	
Copérnico	havia	feito),	pois	se	negava	a	aceitar	a	realidade	
tsica	dos	epiciclos.	Segundo	ele,	um	planeta	precisaria	de	
inteligência	para	se	mover	em	um	epiciclo	em	torno	de	um	
ponto	que	não	é	ocupado	por	um	corpo.		

•  Felizmente,	para	a	história	da	tsica,	a	elipse	é	uma	figura	
geométrica	cujas	propriedades	já	haviam	sido	bem	
estabelecidas	pelos	matemáWcos	gregos	do	período	
helênico	(Apolônio,	Euclides	e	Arquimedes).		



•  Kepler	testou	a	elipse	para	ajustar	a	trajetória	
de	Marte	e	obteve	um	excelente	resultado.		

•  Kepler	escreveu	que	esta	descoberta	foi	
“como	quando	você	desperta	do	sono	e	se	vê	
assombrado	por	uma	nova	luz”.		

•  Kepler	concluiu	então	que	as	trajetórias	dos	
planetas	não	são	apenas	muito	bem	
aproximadas	por	elipses,	mas	são	elipses	
tendo	o	Sol	em	um	de	seus	focos	(primeira	
lei).		



•  Com	relação	à	força	que	o	Sol	exerce	sobre	os	
planetas	para	fazê-los	orbitar	segundo	elipses,	
Kepler	concluiu	que	ela	era	de	natureza	
magnéWca.	

•  Para	ele,	uma	força	magnéWca	do	Sol	sobre	o	
planeta	o	atrai	durante	metade	da	sua	órbita	
e	o	repele	durante	a	outra	metade.		

•  Na	fase	de	atração,	um	dos	polos	do	planeta	
estaria	voltado	para	o	Sol	e,	na	fase	de	
repulsão,	o	polo	oposto	estaria	dirigido	para	o	
Sol.		





•  Apesar	de	sua	preocupação	em	explicar	as	causas	
tsicas	(materiais)	responsáveis	pelos	movimentos	
dos	planetas,	Kepler	permaneceu	convencido	por	
toda	a	sua	vida	de	que	Deus	teria	usado	princípios	
matemáWcos	para	organizar	o	cosmos.		

•  Influenciado	por	crenças	neopitagóricas	populares	
em	sua	época,	Kepler	imaginava	que	o	universo	
estaria	estruturado	de	forma	harmônica	segundo	
uma	“música	das	esferas”.		

•  Essa	música	não	seria	audível	diretamente	como	a	de	
instrumentos	musicais,	mas	poderia	ser	tocada	caso	
alguns	elementos	das	órbitas	dos	planetas	fossem	
converWdos	segundo	uma	lei	de	correspondência	
para	tons	musicais.		



•  Em	seu	livro	Harmonices	Mundi	(Harmonias	
do	Mundo),	publicado	em	1619,	Kepler	testou	
uma	série	de	combinações	de	parâmetros	das	
órbitas	planetárias	e	as	converteu	em	música	
segundo	várias	propostas	de	codificação	
diferentes.		

•  Em	meio	a	esse	conjunto	de	tentaWvas,	Kepler	
chegou	à	sua	terceira	lei,	segundo	a	qual	o	
período	T	da	órbita	de	um	planeta	e	o	seu	raio	
médio	R	estão	relacionados	pela	lei	T2/R3	=	
constante,	onde	essa	constante	é	a	mesma	
para	todos	os	planetas.	



•  Aproximadamente	cinquenta	anos	após	a	proposta	
de	Copérnico	de	que	o	modelo	heliocêntrico	poderia	
oferecer	uma	maneira	mais	simples	do	que	o	modelo	
geocêntrico	de	se	descrever	os	movimentos	
observados	dos	planetas,	Kepler	chegou	a	uma	
maneira	mais	simples	ainda:	ao	invés	de	usar	
deferentes	e	epiciclos,	uma	única	curva	cônica	–	a	
elipse	–	poderia	descrever	as	órbitas	de	todos	os	
planetas.		

•  Além	disso,	a	combinação	dessa	lei	com	outras	duas	
leis	simples	–	a	lei	das	áreas	e	a	terceira	lei	–	permiWa	
a	descrição	completa	de	todos	os	movimentos	
planetários.		



•  Um	aspecto	importante	sobre	as	três	leis	de	Kepler	é	o	seu	
processo	de	descoberta.	Sob	um	ponto	de	vista	moderno	
pode-se	perguntar	por	que	elas	não	foram	descobertas	antes	
ou	mesmo	por	que	o	próprio	Kepler	levou	tantos	anos	para	
chegar	a	elas.		

•  A	estratégia	moderna	de	se	lidar	com	um	problema	como	o	
dos	movimentos	planetários	seria	a	de	representar	os	dados	
observacionais	(dos	anWgos	ou	de	Tycho	Brahe)	num	
diagrama	e	ajustá-los	com	diversas	curvas	possíveis,	
reconhecendo	que	a	elipse	é	a	que	fornece	o	melhor	ajuste.		

•  As	descobertas	cienRficas,	porém,	não	seguem	este	caminho	
lógico.	Os	cienWstas	trabalham	usando	princípios	e	
arcabouços	teórico-conceituais	como	guias	para	suas	
invesWgações.	É	muito	ditcil	para	eles	se	livrar	ou	rejeitar	
esses	princípios,	pois	fazer	isso	implica	perder	alguns	ou	todos	
os	alicerces	que	sustentam	uma	visão	de	mundo	e	se	lançar	
no	vazio.		



•  A	destruição	do	sistema	cienRfico	aristotélico	levou	tanto	
tempo	para	ser	completada	porque	foi	necessário	
construir,	pedra	por	pedra,	outro	sistema	em	seu	lugar.	

•  Kepler	ofereceu	uma	contribuição	importante	para	essa	
destruição	e	algumas	contribuições	para	a	construção	do	
novo	sistema,	mas	ele	não	conseguiu	se	livrar	
inteiramente	de	alguns	dogmas	aristotélicos	e	de	
influências	de	concepções	teórico-conceituais	
incompaRveis	com	a	ciência	moderna.		

•  Um	atestado	disso	é	que	as	três	leis	de	Kepler	(o	seu	
legado	para	a	ciência	moderna)	se	encontram	escondidas	
entre	um	grande	número	de	trabalhos	e	cálculos	
especulaWvos	misturando	harmonias	celesWais,	relações	
geométricas	e	desígnios	divinos	que,	hoje	em	dia,	não	
têm	qualquer	importância	cienRfica.		


