
➔ Para a realização das atividades:                                    Problematização Opção 1  
 

1) Leiam atentamente o documento abaixo, nele há um fragmento de Giordano Bruno,                         
ex-monge que nos expõe suas teorias.  
 

2) Consultem o dicionário caso precisem entender melhor as palavras do documento. 
 

3) Durante a leitura, sublinhe as descobertas, e após preencha o Quadro de registros.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

                                                                                                                                  O TELESCÓPIO DE GALILEU 
 

     “[...]Apesar de existirem controvérsias sobre quem teria inventado o telescópio, é absoluto consenso que 
cabe a Galileu Galilei o crédito de tê-lo imortalizado como instrumento astronômico, iniciando de forma 
revolucionária o processo de ampliação de nossa visão do universo e da própria humanidade. 
     Em maio de 1609, Galileu  ouviu falar de um “instrumento para olhar coisas a distância”, constituído por 
um tubo com uma lente em cada extremidade, que um a um fabricante de óculos holandês chamado Hans 
Lippershey teria inventado no ano anterior. Sem nunca ter visto o aparelho de Lippershey, Galileu construiu 
seu primeiro telescópio (que ele chamava perspicillum) em junho, com um aumento de 3 vezes; [...] e em 
novembro já tinha um telescópio com um aumento de 20 vezes (chegariam a 30x), muito mais potente e 
nítido que qualquer outro existente nessa época. Com esse instrumento ele começou, 
ainda nesse mês, as meticulosas observações que marcaram o início da astronomia 
moderna.  
     Em maio de 1610 publicou um pequeno livro de astronomia, o "Sidereus Nuncius"(A 
Mensagem das Estrelas), que o tornou famoso. Nele relata em detalhes as observações[...] 
que resultaram em suas descobertas sobre o relevo da Lua, a composição estelar da Via 
Láctea e os satélites de Júpiter. No livro, ele se refere aos satélites de Júpiter como "quatro 
planetas até então nunca vistos"[...] Ao apontar seu “perspicillum” à Lua, em novembro de 
1609, Galileu mostrou[...] que a superfície da Lua não era "polida, regular e de uma esfericidade perfeita”, 
mas sim “áspera e irregular, cheia de vastas proeminências e cavidades profundas”, [...]Ao afirmar que a 
Lua tinha montanhas e crateras, tal como a Terra, Galileu pôs em cheque a perfeição dos corpos celestes e 
consequentemente a infalibilidade dos ensinamentos (da Igreja Católica).  
      [...] Galileu foi o primeiro a observar objetos celestes difusos, então agrupados 
sob o nome comum de nebulosas. Ficou espantado pelo imenso número de estrelas 
que apareciam ao seu telescópio e que não podiam ser vistas a olho nu. Descobriu 
que a Via Láctea, percebida até então como uma “nebulosidade esbranquiçada", era 
constituída por uma infinidade de estrelas. Galileu notou que mesmo através do 
telescópio as estrelas continuavam aparecendo como pontos de luz, sugerindo que elas estavam a 
enormes distâncias da Terra. (Desenho das Plêiades,no Sidereus Nuncius.A olho nu pode-se ver apenas 7 dessas estrelas.) 

      [...]Galileu estava[...]terminando suas observações da Lua e voltou sua atenção para Júpiter. Nos dias 7 e 
8/jan. de 1610, notou perto de Júpiter três pequenos pontos brilhantes, que mudavam de posição de uma 
noite para outra. Na noite do dia 13[...]observou que os pontos brilhantes se movendo em torno de Júpiter 
eram quatro.[...]Os satélites de Júpiter provavam a existência de corpos celestes girando em torno de um 
planeta diferente da Terra, em contradição com o sistema geocêntrico. 
     [...]A publicação do Sidereus Nuncius foi inicialmente recebida com desconfiança pelos cientistas 
aristotélicos, que negavam a existência dos satélites de Júpiter e recusavam-se a olhar pelo telescópio, 
alegando que ele produzia efeitos caleidoscópicos. Apesar disso, No entanto, Kepler, que já era dos 
astrônomos mais respeitado da época, deu imediato aval às 
descobertas de Galileu, enviando-lhe uma carta confirmando a 
existência dos satélites. O livro se tornou um enorme sucesso e Galileu  ficou 
famoso em toda a Europa. (Ilustração ao lado dos satélites de Júpiter, como publicado no “Sidereus Nuncius” 1610). 

     [...]Na segunda metade do ano de 1610 Galileu observou Vênus e percebeu que o planeta passa por um 
ciclo de fases, tal como a nossa Lua: no início de suas observações, em agosto ou setembro, o planeta tinha 
a aparência como um pequeno disco; em dezembro já aparecia como uma meia-lua em miniatura. 
(Anunciou sua descoberta em  uma carta enviada para o embaixador de Toscana em Praga, Giuliano de 
Médice, em 1.o de janeiro  de 1611, em que revela o anagrama anteriormente 
enviado, o qual diria  “A mãe do amor (Vênus) simula as fases da Lua)”.   



     [...] A descoberta das fases de Vênus constituíram um dos mais importantes argumentos a favor da 
teoria copernicana, [...]Galileu considerou que constituíam uma prova de que Vênus orbitava o Sol, além de 
provar também que os planetas eram corpos opacos por natureza, e que brilhavam por refletir a luz do Sol. 
(Ilustração de Saturno, Júpiter, Marte e Vênus com suas fases, publicado no “Il Saggiatore” em 1623.).  
     [...] Observando Saturno,  Galileu notou que o planeta apresentava um apêndice de cada lado, como se 
fosse um planeta triplo. Somente em 1656 Christian Huygens explicou que eram anéis.[...].” Por fim ainda 
estudaria as manchas solares.  
(Instituto de Física da UFRGS. O telescópio de Galileu. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef008/aulas_11/Galileu_observacoes_tel_v3.htm>.  
Acesso em: 1º/5/2019.) Imagens Siderius Nuncius https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidereus_Nuncius_1610.Galileo.jpg e 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamp_of_Kazakhstan_662.jpg?uselang=pt 
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