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Introdução: 
 

O objetivo desta comunicação é empreender uma pequena apresentação do 
caráter realista apregoado por Kepler (1571 – 1631) envolvido na formulação das 
hipóteses astronômicas no processo de obtenção das chamadas leis dos 
movimentos planetários. 

Para a realização deste objetivo, este texto está dividido em duas partes. A 
primeira trata do estatuto das hipóteses astronômicas no período anterior aos 
trabalhos keplerianos, na qual ressaltamos a visão instrumentalista que prevalecia 
como critério metodológico para essa ciência. Na segunda, apresentamos os 
elementos epistemológicos e metodológicos keplerianos, que se mostraram 
contrários à postura instrumentalista. 

 
 
Astronomia e cosmologia na época de Kepler: 
 

A situação epistêmica-metodológica da astronomia e da cosmologia no 
alvorecer do século XVII alicerçava-se fundamentalmente em dois aspectos: o 
primeiro era a falta de um programa de pesquisa único, impar, isto é, a cosmologia 
aristotélica e a astronomia ptolomaica já não eram os únicos pilares para a 
sustentação do conhecimento cosmológico e astronômico, pois, há mais de 
cinqüenta anos, bem ou mal, o copernicanismo, que tanto ia contra a física 
defendida pelos aristotélicos quanto solapava o uso de alguns artifícios 
matemáticos destinados à “salvar os fenômenos” usados pelos ptolomaicos, já 
ocupava um pequeno espaço entre os astrônomos; mas faltava, contudo, um 
aprimoramento e desenvolvimento do copernicanismo original; este ressentia de 
pensadores que percebessem toda a sua potencialidade para resolver problemas 
que vinham se avolumado ao longo dos séculos; era um programa novo que 
sugeria diversos meios, principalmente cosmológicos, para a resolução de 
anomalias e de incompatibilidades quando se analisa a física aristotélica em 
conjunto com a astronomia ptolomaica. O segundo aspecto, um pouco mais 
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complexo, provinha do resultado dado pela postura de indecidibilidade acerca de 
quais hipóteses expressam realmente a verdade dos fenômenos celestes, isto é, 
tinha-se o predomínio do instrumentalismo na metodologia aceita nesta época na 
ciência astronômica. Tal postura apregoava a impossibilidade de escolha, 
impossibilidade de decisão, acerca de qual ou de quais hipóteses sobre os 
movimentos planetários são verdadeiras ou quais são falsas; admitia-se, dessa 
maneira, que as hipóteses astronômicas eram meras construções matemáticas 
(geométricas), símbolos que não correspondem ao que de fato acontece no mundo 
supra-lunar. Tais símbolos são os bem conhecidos excêntricos, epiciclos, 
deferentes, equantes etc. 

 A origem desta postura pode ser atribuída, como comumente ficou 
conhecida, a Platão, que lançou aos astrônomos de sua época, e que se manteve até 
os trabalhos de Kepler, uma questão que condicionou os sistemas astronômicos. A 
questão era a de saber qual é ou quais são os movimentos circulares e uniformes 
que devemos postular para corrigir as irregularidades constatadas 
observacionalmente apresentadas pelos movimentos planetários, isto é, quais são 
os movimentos circulares e uniformes que devemos admitir para “Salvar as 
Aparências”, este é o chamado axioma platônico. Tal axioma pode ser apreciado 
segundo as palavras de Simplício:  
 

Platão admite, em princípio, que os corpos celestes se movem com 
um movimento circular, uniforme e constantemente regular; ele 
coloca então este problema aos matemáticos: quais são os 
movimentos circulares, uniformes e perfeitamente regulares que 
convém tomar como hipótese, a fim de poder salvar as aparências 
apresentadas pelos planetas? (Simplício, apud Duhen (1984), p. 7). 

 
Esse axioma pode ser entendido como um princípio de inteligibilidade para 

dar conta das irregularidades apresentadas pelos planetas, sendo que as principais 
eram a alternação periódica de tempos no percurso do planeta (este não percorre 
distâncias iguais em tempos iguais, o que fere a postulação de movimentos 
uniformes) - esta irregularidade foi denominada de primeira desigualdade; e o 
movimento retrógrado, que aparece quando o planeta perfaz um movimento em 
sentido contrário ao dos signos do zodíaco (o que não corresponde à idéia prévia 
de circularidade) - tal irregularidade foi chamada de segunda desigualdade. Assim, 
podemos caracterizar a função do astrônomo dessa época como aquele que 
elaborava hipóteses que ajustavam essas desigualdades ao axioma platônico; sua 
tarefa era saber quais são os movimentos circulares e uniformes que se devem 
tomar como hipóteses com o objetivo de “Salvar as Aparências”. 

O maior astrônomo da antiguidade foi Ptolomeu que, apesar de retirar o uso 
do axioma platônico do centro físico de movimentos com a postulação do equante, 
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procurou adequar as observações astronômicas ao princípio de circularidade e 
uniformidade, de modo que as observações não tinham o caráter de determinar que 
espécie de forma as órbita os planetas percorrem, mas elas deveriam ser corrigidas 
pelo modelo prévio de circularidade e uniformidade. Esse aspecto será, como 
veremos abaixo, duramente criticado por Kepler, que considerará as informações 
observacionais como básicas para a elaboração de descrições das órbitas 
planetárias. 

No centro da postura metodológica instrumentalista está o forte argumento 
da impossibilidade do intelecto humano poder gerar conhecimento concludente 
sobre os fenômenos dos céus, substituindo tal critério pelos de adequação 
empírica, simplicidade, testabilidade e precisão (algo que, ressaltamos, um realista 
também considera) e, por outro lado, algo que não aceita um realista, desconsidera 
as causas físicas, e as hipóteses não contêm valor de verdade. 

De fato, a adequação empírica determina que modelos distintos salvam 
igualmente os fenômenos, podemos ter, para qualquer planeta, um modelo que 
utiliza excêntricos e outro que utiliza epiciclos com deferentes, e ambos obtêm o 
mesmo grau de adequação. Assim, qual sistema de representação é o verdadeiro? 
Pode-se perguntar. 

Se é assim, a astronomia voltou-se mais para a prática e, de uma certa 
forma, pouco considerou os aspectos cosmológicos, importando-os dos filósofos 
naturais quando necessário, pois segundo as palavras de Geminos: 
 

Freqüentemente o físico se prenderá à causa e levará sua atenção ao poder 
que produz o efeito que ele estuda, enquanto o astrônomo tirará suas provas 
das circunstâncias exteriores que acompanham esse mesmo efeito; ele não 
tem a capacidade de contemplar a causa que produz a forma esférica da terra 
e dos astros (...) Não cabe ao astrônomo, portanto, de modo algum, conhecer 
qual corpo está em repouso por natureza, e de que qualidades são os corpos 
móveis; ele coloca como hipótese que tais corpos são imóveis, que tais 
outros estão em movimentos, e examina quais são as suposições com as 
quais concordam as aparências celestes. É do físico que ele obtém seus 
princípios, princípios segundo os quais os movimentos dos astros são 
regulares, uniformes e constantes; depois, por meio desses princípios, 
explica as revoluções de todas as estrelas, tanto daquelas que descrevem 
círculos paralelos ao equador quanto dos astros que descrevem círculos 
oblíquos. (Geminos, apud Duhen (1984), p. 11).   

 
  

Esta distinção entre métodos gerou uma repulsa violenta por parte de 
Kepler. E desta, um desenvolvimento do copernicanismo não como um sistema 
instrumental, mas como a estrutura física e dinâmica do universo. 
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III. O Estatuto das Hipóteses Keplerianas: 
 

 A defesa kepleriana do copernicanismo tem como alicerce os aspectos 
cosmológicos que este possibilitou. Deixando os aspectos eminentemente técnicos, 
pois nesse campo Copérnico manteve-se quase no mesmo patamar de Ptolomeu, só 
recusando o equante deste, mas substituindo-o pelo duplo epiciclo, Kepler volta-se 
para todas as novas possibilidades de entendimento que a colocação do Sol ao 
centro e a Terra dotada de movimentos, tais como os outros planetas, permitem.  

Kepler foi o primeiro astrônomo a abandonar o padrão teórico de 
movimentos circulares e uniformes (axioma platônico). Esse feito foi alcançado 
após um longo trabalho de testes de hipóteses. Neste sentido, as conjecturas 
elaboradas por Kepler necessitaram satisfazer principalmente os seguintes dois 
pontos: 1) As hipóteses devem ser escritas em forma matemática, expressando os 
dados recolhidos pelo astrônomo dinamarquês T. Brahe, isto é, ao invés da 
matemática determinar construções teóricas para adequar os dados observacionais 
ao axioma de circularidade e uniformidade (que era comum na astronomia dessa 
época), ela deve procurar expressar, mediante leis gerais (leis tais como a forma do 
movimento e relações entre distâncias orbitais e tempos de percurso), as 
regularidades constatadas pelas observações dos movimentos planetários. 2) As 
hipóteses devem explicar o comportamento dos planetas em seus movimentos 
mediante princípios físicos, ou seja, explicar as inconstâncias, ou variações da 
velocidade em seu trajeto ao redor do Sol (Kepler realiza um tratamento dinâmico 
em astronomia). 

Estes dois pontos, em conjunto, só podem ser aplicados, segundo Kepler, a 
um sistema que integre os seus componentes como uma rede, na qual as suas 
partes mantêm relações entre si e com o todo, pois a função das matemáticas é o de 
relacionar os componentes das órbitas dos planetas: suas velocidades e tempos em 
função do aumento ou da diminuição das distâncias ao Sol, por esse exercer uma 
ação física, uma força magnética nos planetas. Por exemplo, mediante as 
observações, Kepler detectou constâncias entre os percursos orbitais (áreas de 
partes da elipse) dos planetas, em relação ao tempo necessário para percorrer tal 
percurso, derivando, dessa forma, a sua segunda lei (lei das áreas, que afirma que 
áreas iguais percorrem tempos iguais); em resumo, a matemática é utilizada por 
Kepler como uma linguagem que não é apenas um instrumental para adequar os 
dados a um padrão teórico, mais do que isso, ela deve expressar e generalizar o 
que as observações nos informam: e elas nos informam que as órbitas dos planetas 
não são circulares e uniformes, mas que essas órbitas contêm relações que podem 
ser representadas como leis; neste sentido, para Kepler, é função do astrônomo, 
distintamente do que era aceito nessa época, procurar relações matemáticas que 
expressem os acontecimentos detectados pelas observações. Passando a imagem 
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da rede para a astronomia, nota-se que o Sol como centro de movimentos, ao invés 
da Terra, integra os movimentos dos vários planetas; tal como a questão, por 
exemplo, dos tempos periódicos: pode-se explicar que os planetas quanto mais 
afastados do Sol contêm um maior tempo periódico e isto porque estão mais 
afastados do centro, devido a suas distâncias, que aumentam, e da ação da força 
solar que diminui; neste sentido, os tempos periódicos aumentam conforme as 
distâncias ao Sol aumentam. Em outras palavras, o sistema solar kepleriano é uma 
malha de relações, e essas podem ser interpretadas mediante uma linguagem 
universal: as leis que valem para um planeta, Mercúrio, valem para Terra, para 
Vênus etc. Não se faz necessário o uso de qualquer artifício, seja o epiciclo com 
deferente, duplo excêntrico, equante etc. (o que, lembremos, o uso desses, nos 
modelos geocêntricos, implica a elaboração de modelos isolados: cada planeta tem 
o seu modelo de artifícios, sem relação com os demais).  

Se lembrarmos as palavras de Copérnico na carta dedicatória ao De 
revolutionibus, ao Papa Paulo III, quando Copérnico comenta acerca dos modelos 
geocêntricos, que “ não conseguiram descobrir ou concluir a partir desses círculos 
um fato de mais interesse. Ou seja, a forma do Universo e a justa simetria de suas 
partes, mas aconteceu-lhes como a alguém que fosse buscar a diferentes pessoas 
mão, pés, cabeça e outros membros, perfeitamente apresentados sem dúvida, mas 
sem formarem um corpo uno, e sem qualquer espécie de correspondência mútua 
entre si, de tal maneira que resultaria deles mais um monstro do que um homem.” 
(Copérnico (1984), p. 8), se aceitarmos essas palavras, veremos que o universo 
desenhado por Kepler, muito devedor a Copérnico, é o fruto de uma teoria 
simétrica, e, em termos mais específicos, uma cosmologia que integra tanto 
explicações quanto predições. A imagem de monstro criada por Copérnico para os 
modelos geocêntricos aponta para a necessidade de reformulação da própria 
imagem de mundo que se deve admitir, uma renovação metafísica sobre os 
princípios aceitos e uma renovação metodológica sobre os meios de se obter 
conhecimentos em astronomia. Uma rápida olhada no modo como Kepler obteve 
as suas duas primeiras leis, mostra-nos essas renovações. 

Na Astronomia Nova, Kepler apresenta as suas duas primeiras leis, 
relatando todo o seu processo de elaboração. Essas leis foram determinadas 
mediante um processo de exaustão, isto é, Kepler investigou cada hipótese 
concernente aos movimentos planetários, seja quanto à forma desses movimentos, 
seja no que respeita às velocidades (constantes ou variáveis) em relação ao tempo 
de percurso da órbita. A partir de cada hipótese, procurou testá-las através dos 
dados de Brahe. Assim, se a hipótese correspondesse aos dados, Kepler a aceitaria, 
mas se não se ajustasse, substituiria essa por outra. Desta forma, ele inicialmente 
considerou o axioma platônico, ou seja, admitiu como hipótese que os movimentos 
planetários têm forma circular e realizam seu movimento de translação com uma 
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velocidade constante; a seguir, testou essa conjectura para com os dados de Brahe 
para o planeta Marte, notando que a circularidade e a uniformidade não se 
adequavam aos dados, isto é, os dados não corroboravam essa hipótese de 
circularidade e uniformidade. Kepler partiu, então, de outra hipótese, a de que o 
movimento não seria circular, mas teria uma forma ovalada, e, finalmente, testou a 
forma elíptica, que se adequou aos dados de Brahe. Em suma, Kepler partiu da 
aceitação do referido axioma platônico e foi paulatinamente abandonando-o, uma 
vez que tal suposição era incompatível com os dados observacionais; revelando 
então a verdade obtida através da experiência. Kepler operou uma conversão, 
passando a determinar sua teoria em função dos dados de observação. Portanto, a 
hipótese da elipsidade, e a hipótese de que os planetas percorrem áreas iguais em 
tempos iguais, tiveram como critérios para a sua elaboração os dados 
observacionais; isso representa que Kepler não tinha a intenção de construir 
hipóteses meramente voltadas para a adequação das observações ao axioma da 
circularidade e uniformidade, essas devem ser a expressão, o mais que real, dos 
acontecimentos observados. 

Esse rápido resumo do procedimento kepleriano nos aponta para algo 
básico: sua postura é eminentemente realista. E se assim é, qual é o estatuto das 
hipóteses astronômicas? Ou melhor, como garantir que as hipóteses astronômicas 
não são apenas símbolos, mas que, de uma forma ou de outra, contêm algum valor 
de verdade? Como substituir o padrão instrumetalista pelo realista? E, mais 
importante, o que se ganha com isso? São várias questões que podemos colocar. E 
uma tentativa de resposta é que, para esse autor, as hipóteses não podem ser meras 
construções geométricas destinadas a determinar, mesmo que sejam com a melhor 
precisão possível, os posicionamentos planetários; elas devem, além disso, 
expressar a realidade dos acontecimentos celestes. Para tanto, tornava-se 
necessário suplantar a questão da equivalência observacional, que ocasionava a 
indecidibilidade para se apontar a veracidade ou falsidade das assertivas 
astronômicas. Dessa forma, deve-se garantir que há possibilidades de julgamento 
acerca das hipóteses astronômicas  

Comentando o famoso prefácio de Osiander ao As Revoluções dos Orbes 
Celestes, de Copérnico, no qual é apresentada a defesa da postura instrumentalista 
para a astronomia, de maneira que as hipóteses copernicanas deveriam ser vistas 
como simples símbolos matemáticos, Kepler nos diz: 
 

Eu conheço a opinião de que as hipóteses não são artigos sobre os fato, mas 
bases para cálculos, de maneira que, mesmo que elas forem falsas, não se 
deve rejeitá-las desde que elas concordem com os movimentos 
aparentes.(...) Parece-me que nessas palavras do autor ocorre um claro 
equivoco sobre a palavra “hipóteses”. Pois, algumas hipóteses descritas 
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acima são, assim falando, pequenas alterações, sendo errado considerá-las 
como hipóteses, sendo que outras são verdadeiramente hipóteses 
astronômicas. Assim, quando no exemplo de Osiander, nos determinamos e 
relatamos a parte do círculo planetário a qual está ligada à metade do círculo 
dos zodíaco, é errado considerá-la como hipótese e ela não pode ser 
verdadeira ou falsa. Mas, quando nós procuramos um método para calcular 
a ascensão ou descensão de um planeta nas partes desiguais, podemos 
chegar a isso de várias formas, e assim construímos hipóteses com o 
propósito de determinar o que é primeiro: uns localizando o centro do 
círculo no centro do mundo, outros colocando um epiciclo em um 
concêntrico. Mas essas, de fato, não são hipóteses astronômicas, mas, sim, 
geométricas. Portanto, se algum astrônomo diz que o caminho [órbita] da 
Lua tem uma forma oval, temos uma hipótese astronômica. Mas, por outro 
lado, quando ele procura construir essa forma através de círculos, ele está se 
utilizando de hipóteses geométricas...Nenhuma dessas coisas [a opinião de 
Osiander] pode ser tomada seriamente quando nós conhecemos a natureza e 
diversidade das hipóteses. (Kepler, apud Jardine, 1979, pp. 164-165). 
 
 Essa crítica de Kepler a Osiander, apontada na citação acima, traz 

elementos importantes para a compreensão da palavra hipótese em astronomia. 
Kepler a distingue entre astronômica e geométrica. Essa distinção já era conhecida 
não tendo, assim, nada de novo, mas a aplicação que se pode fazer dela é que se 
torna diferente com a astronomia kepleriana. A astronomia antiga utilizou as 
hipóteses como sendo eminentemente geométricas, implicando na postura de que o 
estudo das ciências dos céus tem um forte apego com a geometria, deixando os 
aspectos físicos em segundo plano. A conseqüência dessa postura foi a 
consideração de que os movimentos dos planetas devem ser relacionados aos seus 
aspectos geométricos, isto é deve-se procurar determinar a forma de se obter uma 
órbita como circular ou uniforme ou composta de circularidade e uniformidade, 
considerado-se, portanto, as hipóteses geométricas como base para a construção do 
conhecimento astronômico. 

Kepler, em contrapartida, considerou que hipóteses astronômicas devem ser 
entendidas como as relativas ao que ocorre de fato no mundo astronômico, isto é, 
aos aspectos físicos e dinâmicos dos movimentos dos corpos celestes e não aos 
procedimentos geométricos utilizados para se chegar aos conhecimentos 
astronômicos.  

Isso fica muito claro pelo procedimento adotado na Astronomia Nova, 
quando Kepler considerou o princípio de circularidade e uniformidade como uma 
hipótese astronômica, e não um axioma, testando-o e não o utilizando por não ser 
adequado para a sua astronomia. 

A possibilidade de fundamentação teórica para uma astronomia física, 
astronomia essa que se remete à tentativa de determinar as causas e descrições dos 
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movimentos planetários, alicerça-se na garantia de que o cosmo mantém, por uma 
relação necessária, suas regularidades, representadas pelas constâncias que 
ocorrem nos movimentos planetários. Sendo assim, como o cosmo é para Kepler 
necessariamente harmônico, isto é, garante que os movimentos não são feitos ao 
acaso, podemos falar de seus aspectos físicos, implicando que as hipóteses 
astronômicas podem ser relacionadas a eles. Em outras palavras, existe uma 
garantia metafísica para se formar discursos significativos sobre a realidade do 
mundo, pois sua função é, antes de tudo, argumentar que o mundo é regular, que 
os movimentos não são feitos ao acaso ou por causas totalmente desconhecidas. 
Com isso, a astronomia delimita o uso das matemáticas, da geometria, como sendo 
a expressão da estrutura que está presente no cosmo, de maneira a dar 
significatividade aos componentes físicos e reais, tais como as velocidades, 
tempos, distâncias e a ação do corpo central nos planetas (pois eles se relacionam 
de uma tal forma que se pode extrair as suas regularidades), impossibilitando, por 
outro lado, utilizar a geometria como restrita ao uso de artifícios não relacionados 
ao real.  

Os artifícios utilizados pela astronomia por mais de 2000 anos, tais como 
epiciclos, deferentes, equantes devem ser utilizados, segundo os novos padrões 
keplerianos, apenas como hipóteses geométricas, mas não como astronômicas, o 
que representa que esses artifícios devem ser entendidos como instrumentos 
matemáticos, ou caminhos, vias, para se chegar a demonstrar, ou dar 
plausibilidade, às hipóteses astronômicas que, estas sim, se referem diretamente 
aos constituintes físicos e reais dos movimentos dos corpos astronômicos. Ora, 
com Kepler não temos mais uma importação dos princípios cosmológicos, tal 
como era comum por um grande período de tempo, como vimos pelas palavras de 
Géminos citadas acima; o padrão muda, pois é a própria constituição do mundo 
(cosmologia) que determina as condições para a garantia do conhecimento, e este 
conhecimento pode ser obtido desde que elaboremos hipóteses que se remetam a 
tal constituição. 

Este estatuto dado às hipóteses astronômicas aponta para a defesa do 
copernicanismo. As novas propostas de Copérnico não estão no mesmo nível da 
astronomia ptolomaica, pois esse último, apesar de importar as hipóteses físicas do 
aristotelismo, não suporta os testes quando se consideram, não os problemas da 
astronomia de posição, mas os cosmológicos; para Kepler, Copérnico não é 
superior a Ptolomeu pelo seu sistema ser mais simples, ou mais econômico, ou 
melhor adequado empiricamente (coisas que o copernicanismo original não era); 
Kepler defende o copernicanismo como um sistema realista por ele tratar da 
cosmologia junto com a astronomia; isto é, a cosmologia copernicana é a garantia 
para a explicação dos fenômenos. 
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Assim, hipótese astronômica não é um construto matemático objetivando 
adequar dados à teoria, mas sim, são conjecturas de caráter físico que são 
construídas mediante critérios retirados das observações astronômicas, que 
procuram representar a natureza dos fenômenos astronômicos. Com isso, Kepler 
pôde responder à crítica instrumentalista acerca da impossibilidade de decisão 
entre hipóteses no que concerne ao caráter da veracidade ou falsidade dessas; para 
Kepler, podemos decidir desde que uma hipótese seja correspondente à natureza 
dos acontecimentos astronômicos, isto é, se a hipótese for construída mediante os 
dados fornecidos pelas observações dos fenômenos celestes. 
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