
 
 
Galileu não foi o primeiro a dizer que a Terra gira em torno do Sol 
Suas idéias mudaram tudo o que se sabia sobre o movimento dos 
astros, certo? Errado!  
 
 
Por Olivier Tosseri 
  
É comum atribuir ao italiano Galileu Galilei 
(1564-1642) a criação do heliocentrismo. Apesar 
de o astrônomo renascentista ter contribuído 
muito para a aceitação dessa teoria no meio 
científico, a idéia de que a Terra se move em 
torno do Sol já vinha se desenvolvendo desde a 
Antiguidade. 
 
No século V a.C., o filósofo grego Filolau 
formulou pela primeira vez a hipótese de que 
nosso planeta não ocupava o centro do Universo. 
Para ele, a Terra girava em torno de um “fogo 
central”, cuja luz era somente refletida pelo Sol. 
Posteriormente, no século V d.C., astrônomos 
indianos elaboraram teorias sugerindo que o 
globo terrestre orbitava ao redor do Sol e 
mencionando o que chamaríamos mais tarde de 
“lei da gravidade”. 
 
Estudos do tipo continuaram a ser produzidos em 
plena Idade Média, mas o geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu perdurou, graças à 
Igreja Católica, como forma mais aceita de entender o movimento do planeta. 
 
Foi preciso esperar até o século XVI para que o heliocentrismo alcançasse o status de 
teoria científica, e devemos esse avanço não a Galileu, mas ao médico e astrônomo 
polonês Nicolau Copérnico (1473-1543). Suas pesquisas resultaram na obra Das 
revoluções das esferas celestes, concluída em 1530 e publicada em 1543, na cidade de 
Nuremberg, pouco antes da sua morte. 
 
 
O livro contradizia abertamente a Bíblia, e os opositores do heliocentrismo se 
multiplicaram contra a chamada “revolução copernicana”. A ideia de que a Terra girava 
em torno de si própria e, assim como todos os demais planetas conhecidos, em torno do 
Sol rendeu críticas ferrenhas vindas de nomes como Martinho Lutero (1483-1546), que 
chegou a chamar o cientista de “paspalho”. 
 
A obra de Copérnico foi continuada por cientistas como o matemático alemão Johannes 
Kepler (1571-1630) e, principalmente, por Galileu. Suas descobertas confirmaram a 
coerência do heliocentrismo, do qual o italiano se tornou um defensor fervoroso, e 
mostraram uma série de falhas no sistema geocêntrico. 
 

 

 

 

 
 



Em 1616, o heliocentrismo foi renegado oficialmente pela Igreja, e a obra-prima de 
Copérnico foi posta no índex (lista de livros considerados heréticos pela autoridade 
eclesiástica). Mesmo assim, Galileu continuou seus trabalhos e, protegido pelo papa 
Urbano VIII (1568-1644), publicou em 1632 o livro Diálogo sobre os dois grandes 
sistemas do mundo, um misto de elogio ao heliocentrismo e escárnio do geocentrismo. 
 
A repercussão da obra foi enorme e, para seu autor, trágica: Galileu foi condenado à 
prisão perpétua pela Inquisição e seu texto foi proibido. Graças à influência de Urbano 
VIII, sua pena foi transformada em reclusão domiciliar, mas o tempo da punição não foi 
diminuído. 
 
A censura às obras que defendiam o heliocentrismo só foi revogada mais de um século 
depois, em 1757, pelo papa Bento XIV (1675-1758). Somente então passamos a 
redescobrir a genialidade de Galileu, que, embora não seja criador do heliocentrismo, 
teve um peso inegável na construção da visão que hoje temos do Universo. 
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