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Resumo: O presente artigo sumaria e re-organiza os estudos empreendidos durante 
o mestrado do autor, publicados na dissertação Uma análise da teoria dos projéteis dos Discorsi de 
Galileo. Essa dissertação apresenta um percurso detalhado, acompanhando, passo a passo, cada 
uma das demonstrações das proposições da balística que Galileo compôs após sua condenação 
pela Inquisição em 1633 e que fez publicar em 1638 nos Discorsi e dimostrazioni matematiche in-
torno a due nuove scienze, balística que constitui o quarto capítulo ou “quarta jornada” desta obra 
fundadora da ciência moderna. O presente trabalho não pretende nem poderia refazer todo o 
percurso da dissertação, contenta-se em re-ordenar e apresentar seus principais resultados, no-
tadamente os que dizem respeito à estrutura geral da teoria galileana dos projéteis, às suas pre-
missas físico-matemáticas e a suas estratégias de demonstração.

PAlAvRAs-CHAves: Galileu, Galilei, Discorsi, Duas Novas Ciências, projéteis

AbstRACt: This paper summarizes and re-organizes the studies presented in its author mas-
ter’s degree dissertation, An analysis of the projectile theory in Galileo’s Discorsi. This dissertation 
follows, step by step, each one of the demonstrations of the propositions of that ballistics, com-
posed by Galileo after his condemnation by the Inquisition in 1633 and published in 1638 in 
the Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, ballistics that is found in the 
fourth chapter or “fourth journey” of this founding masterpiece of modern science. The pre-
sent work obviously could not intend and neither try to travel over the whole route of the dis-
sertation, it just aims to present the main results of that parcours, especially those that bring the 
general structure of the Galilean projectiles theory, its physical-mathematical premises and its 
strategies of demonstration.

KeYwoRds: Galileo, Galilei, Discorsi, Two New Sciences, projectiles

Em 1638, Galileo Galilei (1564 – 1642) publicou os seus Discorsi e dimostrazioni matematiche 
intorno a due nuove scienze, que traziam a sistematização de seus estudos sobre suas “duas no-
vas ciências”, a resistência dos materiais e ciência do movimento. Entre tais realizações, desta-
ca-se o maior orgulho do pisano, sua teoria dos projéteis, na chamada “quarta jornada” dos Dis-



398

corsi. Na verdade, é preciso que se marque bem que Galileo não apresenta nos Discorsi algo que 
concebeu após a condenação pela Inquisição em 1633 mas, sim, uma reorganização de seus es-
tudos empreendidos no chamado “período paduano” (1592 – 1609, quando foi professor de Ma-
temática da Universidade de Pádua), período que é imediatamente anterior ao “período polêmi-
co” (1609 – 1633, dedicado à defesa do copernicanismo), durante o qual aqueles estudos ficaram, 
por assim dizer, engavetados. Como é amplamente sabido, a condenação, em idade avançada, 
trouxe a Galileo a consciência de que sua contribuição propriamente científica poderia se per-
der e essa foi a motivação para retomar seus estudos mecânicos, mesmo nas difíceis condições 
em que ele se encontrava. 

É uma questão tradicional de pesquisa o esgarçamento dessa retomada e reorganização dos 
antigos resultados paduanos1, reorganização que Galileo iniciou logo após a condenação em 
1633 e concluiu na prisão domiciliar em sua casa em Arcetri (Geymonat, 1997, p. 226). O percur-
so que minha dissertação visa não é esse, pois ela se contenta em ler a teoria publicada em 1638, 
sem confrontá-la com os manuscritos paduanos. No entanto, essa limitação não foi relapsa, foi, 
ao contrário, estratégia pensada para possibilitar foco que permitisse que se acompanhasse, mi-
nuciosamente, cada uma das 14 proposições físico-matemáticas da teoria galileana dos projéteis. 
A proposta desse acompanhamento era a de identificar cada um dos passos demonstrativos das 
proposições da quarta jornada dos Discorsi. Para isso, foi preciso, além de se referenciar nos Ele-
mentos de Euclides e nas Cônicas de Apolônio – as bases puramente matemáticas da teoria – vol-
tar para as páginas anteriores dos Discorsi, mais exatamente para sua “terceira jornada”, onde Ga-
lileo apresenta as duas outras teorias que compõe sua ciência do movimento, a saber, a teoria dos 
movimentos uniformes (MU) e a teoria dos movimentos “naturalmente acelerados” – as aulas de 
Física de hoje preferem a expressão “movimento uniformemente variados” (MUV) – esta última 
trazendo as características físico-matemáticas dos movimentos retilíneos verticais ou sobre pla-
nos inclinados. Com esse amplo instrumental de leitura, a dissertação pôde, então, apresentar ao 
leitor, de modo detalhado, toda a estrutura demonstrativa da teoria dos projéteis (TP) de Galileo.

O presente trabalho, por sua vez, quer trazer a quem o honre com sua atenção o arcabouço 
geral dessa estrutura. Assim, solicita-se ao leitor que tenha sempre sob sua atenção o esquema 
que traz a Figura-1. Como se vê nela, as proposições da teoria dos projéteis estão representadas 
em 3 blocos: um com a primeira proposição (TP-1), outro com a segunda proposição (TP-2) e um 
terceiro com as outras doze proposições (TP-3 a TP-14). As duas primeiras serão ditas aqui exclu-
sivamente cinemáticas, por razões que serão apresentadas mais adiante. As doze restantes são 
entendidas serem dinâmicas, como também se explicará a seguir. 

Observa-se na figura que a primeira (TP-1) foi assentada sobre a teoria dos movimentos uni-
formes (MU) e sobre a teoria dos movimentos “naturalmente acelerados” (MUV), enquanto à se-
gunda (TP-2) forneceu-se como base apenas a teoria dos MU.

1 O estudo mais alentado sobre a reorganização empreendidada por Galileo está em Wisan (1974).
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Figura-1

A primeira proposição é a mais famosa, é aquela que ensina e demonstra que a trajetória dos 
projéteis tem a forma parabólica. Abaixo está seu enunciado original:

PROPOSIÇÃO 1 - TEOREMA 1 (TP-1)
Um projétil que envolve um movimento composto por um movimento horizontal uniforme e por um movi-
mento descendente naturalmente acelerado descreve em seu deslocamento uma linha parabólica. (Galilei, 
1988, p. 246).

Note-se que a própria redação do enunciado anuncia uma proposição estritamente cinemá-
tica, um recurso de Galileo para que ela tenha valor mesmo se não corresponder aos verdadei-
ros movimentos dos projéteis. É uma tática incensurável, ainda mais porque Galileo não foge à 
discussão de sua adequação física, reservando-lhe espaço fora do contexto demonstrativo. Esse 
entendimento – de que TP-1 é estritamente cinemática – é permitido mesmo ao leitor que não 
acompanha sua demonstração, pois o próprio Galileo faz seguir a ela um diálogo entre três su-
postos leitores – os mesmos personagens que usou no Dialogo de 1632 – com um deles inician-
do assim o debate: 

Sagredo - Não se pode negar que o argumento é original, engenhoso e concludente, argumentando ex suppo-
sitione, pois supõe que o movimento transversal se mantém sempre uniforme e que o movimento natural des-
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cendente conserva também sua característica de acelerar-se sempre proporcionalmente ao quadrado dos tem-
pos e que tais movimentos e suas velocidades, ao serem combinados, não se alteram, nem se perturbam, de 
modo que em última análise a trajetória do projétil, durante o movimento, não sofre nenhuma alteração de 
natureza... (Galilei 1988 p. 251)

Como já se disse, Galileo não foge à discussão da adequação física, e é isso que Sagredo está 
iniciando com as palavras acima. Mas a fundamentação físico-matemática da demonstração, como 
ele diz, é estritamente ex suppositione, ou seja, meramente cinemática, isto é, sem compromis-
so com a efetiva realidade física. E por que estamos dizendo que essa demonstração se assenta 
sobre a teoria dos MU e sobre a teoria dos MUV? Ora, justamente porque, como o enunciado de 
TP-1 adianta, Galileo entende o movimento dos projéteis como uma composição de um MU ho-
rizontal com um MUV vertical.

Já a segunda proposição usa em sua demonstração, como já se disse, apenas a teoria dos MU. 
Eis seu enunciado:

PROPOSIÇÃO 2 - TEOREMA 2 (TP-2)
Se um móvel se move com um movimento duplo uniforme, um horizontal e outro perpendicular, o ímpeto 
ou momento de translação produzido pelos dois movimentos será igual em potência aos dois momentos pri-
mitivos. (Galilei, 1988, p. 257).

A linguagem é antiga, mas a demonstração, bem como seus usos subsequentes, evidenciam 
ao leitor contemporâneo que o que está aqui em cena é o que virá a ser conhecido como o “pa-
ralelogramo de vetores-velocidade”, associando duas velocidades de direções diferentes e repre-
sentando sua soma por uma das diagonais do paralelogramo. Em 1638 ainda não existem os ve-
tores, por isso Galileo diz que essa soma é “igual em potência” às duas velocidades (“ímpetos”, 
“momentos”2) originais, o que quer dizer que ela, uma hipotenusa, se determina graças a Pitá-
goras e seus quadrados. Vale registrar que, curiosamente, a proposição, estabelecida para dois 
movimentos uniformes, é utilizada nas proposições seguintes, sem nenhuma preocupação com 
justificações, para movimentos verticais que são variados, como TP-1 antecipou. 

Quanto a essas outras doze proposições seguintes, vale destacar a sétima (TP-7), que prova 
que o maior alcance de um projétil se dá quando a inclinação do tiro é de 450, a oitava proposi-
ção (TP-8), que demonstra que tiros com inclinações complementares (como, por exemplo, 400 
e 500) têm alcance idênticos; também devem ser honradas a TP-12 e a TP-14, que forneceram ao 
artilheiro do século XVII tabelas de alcances e de alturas de tiros oblíquos.

É preciso dizer ao leitor que, em todas elas, está explícita ou subjacente a seguinte esquema-
tização experimental3:

2 Em minha dissertação há várias justificativas – uma delas, apoiando-se em William Shea, se lê à p. 48 – 
para entender os “momentos”, os “ímpetos” e os “graus de velocidade” de Galileo como módulos de nossa velo-
cidade escalar (no caso dos MU) ou como módulos de nossa velocidade escalar instantânea (no caso dos MUV). 

3 Alguns dos manuscritos redescobertos por Stillman Drake em 1973 e reproduzidos em seu Galileo’s Notes 
on Motion tem anotações de experimentos feitos com essa montagem mesa + plano inclinado



401

Figura-2

Ou seja: os projéteis que constituem o assunto específico das proposições a partir de TP-3 
são bolas que, conforme ilustra o desenho acima, após rolar por um plano inclinado cuja altura 
Galileo denomina “sublimidade”, são desviadas e lançadas horizontalmente ao ar do alto de uma 
suposta mesa sobre a qual se assenta o plano inclinado.

Galileo pretende que os resultados que obtém através desta conceituação se apliquem tam-
bém aos projéteis reais que são atirados obliquamente para cima, entendendo por “conversão” 
a velocidade inicial destes projéteis, isto é, encarando essa velocidade inicial oblíqua dos projé-
teis lançados do solo como sendo, em sentido invertido, a velocidade de impacto com o (mes-
mo) solo daquelas bolas que caíram desde o alto do plano inclinado.

Enfim: é assim, invertendo mentalmente o sentido do movimento semi-parabólico da mesa 
ao chão – como um projetor antigo de cinema podia inverter uma cena de filme, passando-a do 
fim para o começo – que a conceituação com as “sublimidades” e as “alturas” (das mesas ou das 
“semi-parábolas”) caídas permite a Galileo aplicar as demonstrações de sua teoria para projé-
teis lançados. 

Agora algo ainda mais importante na estruturação galileana: nas 12 proposições após a TP-2, 
sempre que precisa determinar o movimento horizontal com que a bola é lançada após a queda 
pela “sublimidade”, Galileo usa, no lugar de um suposto “princípio” galileano de inércia que se 
ensina em nossas escolas de Física e Engenharia, a seguinte regra físico-matemática como ins-
trumento de demonstração: 

Um móvel que cai a partir do repouso uma certa distância vertical ou inclinada AB, se desviado horizontal-
mente após aquela queda, percorre em movimento uniforme, num tempo igual àquele em que caiu, uma dis-
tância BC que é o dobro da distância AB percorrida na queda.4

4 Não se encontra nas páginas dos Discorsi uma enunciação formal como essa: o texto acima foi composto a 
partir das muitas referências de Galileo à regularidade descrita pela regra.
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Esquematicamente, para o caso mais geral de queda inicial por um plano inclinado, temos:

Figura-3

Esta regra, conhecida entre os especialistas como “regra-da-distância-dupla” (“double-distan-
ce rule”), foi entendida em minha dissertação como um “teorema de inércia”, na medida em que 
o próprio Galileo, na proposição TP-3 e, antes dela, na vigésima-quinta proposição da teoria dos 
MUV (MUV-25), diz que essa regra está “demonstrada”.

Galileo diz isso e eu tomo a liberdade de dizer que a regra é um “teorema” porque ela é ex-
plicitada nos Discorsi no “escólio” que se segue a uma demonstração, a saber, a demonstração da 
MUV-23 (ou seja, da vigésima-terceira proposição da teoria dos MUV), onde a “regra-da-distância-
-dupla” é explicada5 de duas maneiras, uma delas a partir da seguinte conceituação:

...deve-se observar que um grau de velocidade qualquer, uma vez comunicado a um móvel, imprime-se nele 
de forma indelével por sua própria natureza, desde que não intervenham causas externas de aceleração ou 
retardamento;... (Galilei 1988, p. 212 – 3)6

A queda pelo plano inclinado, ao seu término, “comunica um grau de velocidade” à bola que 
por ele desceu. E então, subsequentemente, a bola mantém “indelével” esse grau final maior que 
nela fica “impresso” e percorre horizontal e uniformemente com ele a distância 2D num tempo 
idêntico àquele em que desceu, acelerando, uma distância D7.

Um leitor apressado pode querer ver aqui um “princípio de inércia” de Galileo. Mas é me-

5 Reconheço que um “escólio” não é, a rigor, uma demonstração, mas, como é uma “explicação” de uma ca-
racterística que se depreende de uma demonstração, peço que se compreenda porque eu, seguindo Galileo, digo 
que a regra-da-distância-dupla está demonstrada nos Discorsi.

6 Vale uma digressão aqui: os intérpretes que querem recusar a Galileo uma compreensão maior dos movi-
mentos inerciais fazem questão de chamar a atenção para as palavras seguintes (que não anotei acima): “o que 
acontece apenas no plano horizontal”; esses intérpretes se comprazem em dizer que essas palavras revelam 
que em Galileo há apenas uma “inércia horizontal”, deixando que sua alegria em investir contra um cientista 
brilhante os cegue para o uso que Galileo faz deste conceito, no mesmo “escólio” da MUV-23, para uma subida de 
uma bola por um plano inclinado.

7 É claro que Galileo mostra a seu leitor porque exatamente 2d na horizontal.
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lhor ser comedido e chamar isso de “conceito de inércia”, porque Galileo não precisa dessa for-
mulação como princípio para demonstração alguma nos Discorsi (aqui o leitor precisa confiar 
que a análise feita em minha dissertação deixou isso claro), nem ao menos para estabelecer a “re-
gra-da-distância-dupla”. Ora, como adiantamos linhas atrás, essa regra é explicada no escólio da 
MUV-23 de duas maneiras, uma com essa conceituação, para entendimento mais fácil do leitor 
não afeito a demonstrações matemáticas, mas também de uma outra maneira, axiomaticamente 
mais rigorosa, através de uma análise ou explicação, que Galileo faz no mesmo escólio, do resul-
tado da construção geométrica que é o objetivo explícito da MUV-23.

De fato, não seria digno de um euclidiano rigoroso como Galileo fazer surgir um princípio 
de demonstração no interior de um “escólio” – ou seja, de uma explicação de resultados de de-
monstração –, ainda mais quando essa demonstração aparece tão adiante na estrutura axiomáti-
ca, no tratamento da vigésima-terceira proposição de uma teoria.

 Portanto está afastada, assim esperamos, a ideia de que no escólio de MUV-23 há um princí-
pio de inércia. E se o gentil leitor, por concentrar-se nas linhas acima, tirou os olhos por longo 
tempo da nossa Figura-1, é preciso lhe pedir que volte a atentar para ela. O leitor vai reparar que 
a Figura-1 coloca as proposições MUV-3 a MUV-38 todas assentadas num “princípio único”. Isso 
porque a análise minuciosa feita na dissertação que o presente trabalho sumaria concluiu que 
MUV-23, seu escólio, mais, quase todas as demonstrações de MUV-3 em diante (exceções: TP-1 e 
TP-2) estão, direta ou indiretamente, assentadas neste “princípio único” dos Discorsi. 

A expressão “princípio único” não está nos Discorsi, mas é como se fosse do punho de Gali-
leo. Vejamos: 

 ...o Autor supõe e postula como verdadeiro somente um princípio, a saber : Os graus de velocidade alcan-
çados por um mesmo móvel em planos diferentemente inclinados são iguais quando as alturas desses 
planos também são iguais. (Galilei, 1988, p. 167)

Figura-4

A figura acima é quase idêntica àquela que Galileo coloca nos Discorsi depois do enunciado aci-
ma. Esta figura, bem como a de Galileo, ilustra a regularidade que o princípio único postula: uma 
bola que cai do repouso desde D, seja pela vertical dE, seja pelos planos inclinados dF ou dG, tem, 
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em qualquer desses casos, a mesma velocidade final, já que as alturas desses “planos” são iguais.
Antes de qualquer outro comentário, impõe-se chamar a atenção do leitor para o fato de que 

uma ciência do movimento que tem um “princípio” não pode entendida como uma mera ci-
nemática mas sim como uma dinâmica. A não ser que se entenda “dinâmica” no sentido restri-
to de ciência do movimento que postula as forças ou os choques como causas de movimento, 
como fazem, respectivamente, a física newtoniana e a física cartesiana. Mas esse sentido restri-
to é completamente insatisfatório para o estudante contemporâneo de Física, que aprendeu que 
“cinemática é a ciência que descreve os movimentos possíveis de sistemas mecânicos sem con-
siderar as leis dinâmicas que determinam que movimento efetivamente ocorre” (Symon 1973 p. 
91.) e que se acostumou a ouvir falar da “dinâmica de Lagrange” ou da “dinâmica relativística”, 
ciências em que o conceito de força, mesmo que exista, não exerce o papel fundamental que de-
sempenha na mecânica newtoniana.

Aliás, visto da perspectiva das ideias de conservação de energia de Lagrange e Hamilton, o 
“princípio único” dos Discorsi parece antecipá-las, pois estas também asseguram que, não haven-
do atritos, têm-se nos pontos E, F ou G a mesma velocidade “v”, uma vez que a energia potencial 
inicial em D (Epot = m.g.h) da bola é sempre a mesma e, portanto, será sempre a mesma a energia 
cinética (Ecin = 0,5.m.v2 ) no final das quedas. E a velocidade (“v”) se conservará num eventual 
plano horizontal subsequente (desde que não haja dissipação por atrito, claro), já que num pla-
no horizontal a energia potencial não varia. 

Já que se está apontando uma afinidade entre o “princípio único” dos Discorsi e a dinâmica das 
energias, vale destacar mais uma das proposições da teoria galileana dos projéteis que se susten-
tam neste “princípio”: trata-se da surpreendente décima proposição (TP-10), que antecipa um re-
sultado que será obtido pelas idéias de conservação de energia mecânica. Vejamos seu enunciado:

TEOREMA VII – PROPOSIÇÃO X (TP-10)
O ímpeto ou momento de uma semiparábola qualquer é igual ao momento de um móvel que cai naturalmen-
te pela perpendicular à linha horizontal, cujo comprimento é igual à soma da sublimidade e da altura da se-
miparábola. (Galilei 1988 p. 277 – 8)

Figura-5
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Eis o que TP-10 ensina, auxiliada por nossa Figura-5 e suas duas bolas que partem do alto da 
sublimidade rumo ao solo: a bola que desce o plano inclinado e é lançada horizontalmente demo-
ra mais para chegar ao chão, claro, mas no final da queda tem a mesma velocidade final da outra 
bola, a que caiu de modo puramente vertical a partir da altura do “ponto sublime”8. 

O estudante contemporâneo de Física não tem dificuldade de aceitar essa afirmação, pois en-
tende que as duas bolas tem a mesma energia potencial inicial – porque partem de uma mesma al-
tura – e, portanto, por conservação de energia, terão a mesma energia cinética final, o que implica 
em velocidades finais iguais, pouco importando se a trajetória é retilínea, parabólica, o que for! 

Como se pode ver, não há como recusar que a ciência do movimento de Galileo revela, para 
seu leitor atento, proposições elegantes e informativas como essa TP-10, que não são apenas cine-
máticas, pois afirmam muito mais do que meros “movimentos possíveis de sistemas mecânicos”. 

É por isso que nossa Figura-1 agrupa todas essas proposições (com exceção, repita-se, de TP-1 
e TP-2 e, também, de MUV-1 e MUV-2) como blocos apoiados sobre um primeiro bloco muito fun-
damental, o que representa o “princípio único” – de caráter inequivocamente dinâmico – de Ga-
lileo. Todas elas, de MUV-3 a MUV-38 e de TP-3 a TP-14, estariam periclitantes sem essa sustenta-
ção, todas elas, portanto, podem ser ditas proposições dinâmicas. 

Que se faça justiça histórica a Galileo e que finde a cantilena repetida em incontáveis aulas 
do ensino médio e do ensino superior, a injusta atribuição a nosso pisano de apenas uma cine-
mática. Não que ele não a tenha composto, pelo contrário, ela foi algo também grandioso e as 
próximas linhas deste trabalho dela vai falar.

Primeiramente a cinemática do movimento uniforme (MU). O que hoje se resume a uma 
“fórmula”, v = ∆s/∆t, Galileo não a podia empregar, pois a teoria euclidiana das proporções – 
seu principal instrumento matemático – proibia razões entre “magnitudes diferentes”. Por isso, 
a teoria do MU precisa de uma definição, quatro “axiomas” e seis proposições, sendo a primei-
ra delas a seguinte:

MU-1 : “TEOREMA I - PROPOSIÇÃO I 
Se um móvel em um movimento uniforme percorre dois espaços com a mesma velocidade, os tempos dos mo-
vimentos estão entre si como os espaços percorridos. (Galilei 1988, p. 155)

A proposição afirma que se v1 = v2 então t1 : t2 :: e1: e2 (t1 está para t2 assim como e1 está para 
e2). E isso tem que ser demonstrado! Como também tem que ser demonstradas as outras cinco 
proposições do MU, enquanto hoje nos basta, como já se disse, o manuseio da conhecida v = ∆s/∆t.

Também para o tratamento cinemático dos MUV Galileo está em posição bem menos con-
fortável que a nossa; nós temos:9 

8 Se o leitor acabar por concordar que o “princípio único” sustenta a demonstração da regra-da-distância-
-dupla (ou “teorema de inércia’) e que esta é recurso matemático suficiente para lidar, nos Discorsi, com os movi-
mentos horizontais dos projéteis, então poderá aceitar para a velha pergunta, “por que Galileo não desenvolveu 
e enunciou o princípio retilíneo de inércia?”, uma resposta de simplicidade quase desconcertante: não o fez por-
que não lhe era necessário!.

9 As equações a seguir são as que valem para MUV em que s0 e v0 são nulos, o que é o caso dos movimentos 
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1) a = ∆v/∆t 
2) v = a.t 
3) vm = v/2
4) s = 0,5.a.t2 

Galieo não tem 1) porque, como já se disse, a teoria euclidiana das proporções proíbe razões 
entre magnitudes diferentes. Ele tem algo equivalente a 2), é sua definição de “movimento uni-
formemente acelerado”:

Chamamos movimento igualmente, ou seja, uniformemente acelerado, àquele que, partindo do repouso, ad-
quire em tempos iguais momentos iguais de velocidade. (Galilei 1988A, p. 167).

Note-se, não aparece na definição acima a palavra “aceleração”, pelas razões já menciona-
das. Já a nossa confortável equação 3) para a velocidade média de um MUV tem como equivalen-
te na cinemática de Galileo a primeira proposição de sua teoria dos “movimentos naturalmen-
te acelerados”:

MUV-1: “TEOREMA I - PROPOSIÇÃO I
O tempo no qual um determinado espaço é percorrido por um móvel que parte do repouso com um movimen-
to uniformemente acelerado é igual ao tempo no qual aquele mesmo espaço seria percorrido pelo mesmo mó-
vel em movimento uniforme, cujo grau de velocidade seja a metade do maior e último grau de velocidade al-
cançado no movimento uniformemente acelerado. (Galilei 1988, p. 170 – 1)

E aqui Galileo está em apuros, ele tem o maior problema demonstrativo de toda sua ciên-
cia de movimento. Isso porque a matemática dos Elementos de Euclides não lhe dá instrumen-
tos suficientes para fazer a demonstração. Assim, ele tem que ousar e antecipar raciocínios que 
se formalizarão apenas quando surgir o Cálculo Integral. E aqui, assim, está um tema sobre o 
qual se debruçam diversos analistas, alguns elogiando, outros criticando as ousadias demons-
trativas de Galileo.10 

A nossa equação 4) surge nos Discorsi através da proposição MUV-2, que tem o seguinte enun-
ciado:

MUV-2 : “TEOREMA II - PROPOSIÇÃO II
Se um móvel, partindo do repouso, cai com um movimento uniformemente acelerado, os espaços por ele per-
corridos em qualquer tempo estão entre si na razão dupla dos tempos, a saber, como os quadrados desses mes-
mos tempos. (Galilei 1988A, p. 171.) 

A demonstração de MUV-2 também é problemática. A análise feita pela dissertação que embasa 
o presente trabalho chamou a atenção para o uso de um teorema da teoria dos MU! Um teorema 

“naturalmente acelerados” de Galileo 
10 Eis os nomes de alguns desses estudiosos: Winifred Wisan, Jacques Merleau-Ponty, Maurice Clavelin, 

Isabelle Stengers.
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sobre movimentos uniformes instrumentalizando a demonstração de um teorema sobre MUV!
Interessante é que essa MUV-2 – que demonstra a proporção s1 : s2 :: t12 : t22, que é equiva-

lente a nosso s = 0,5.a.t2 – raramente é usada, em sua formulação própria, como instrumento de 
demonstração nos Discorsi. Em geral Galileo emprega, para tal, o segundo de seus “corolários”, 
que fornece um equivalente geométrico para √s= √k.t, consequência para nós imediata de s = k.t2. 

Apresentar dificuldades e detalhes matemáticos das teorias de Galileo é menos importante 
para o presente trabalho do que reiterar que o “princípio único” não é usado nem na demons-
tração de MUV-1, nem na demonstração de MUV-2, nem nas justificativas e explicações dos dois 
corolários desta segunda proposição. Ou seja: pode-se dizer que MUV-1 e MUV-2 são estritamen-
te cinemáticas. 

Voltemos à nossa Figura-1, onde esse e outros aspectos estão representados. Na figura, há 
três blocos mais fundamentais e dois – bem como aqueles que se apoiam somente sobre eles – 
representam desenvolvimento estritamente cinemático. Apenas o bloco fundamental mais a es-
querda, o do “princípio único”, é dinâmico. Mas, como a figura ilustra e os parágrafos anteriores 
explicaram, os blocos que se apoiam sobre ele, que também representam aspectos dinâmicos da 
ciência galileana do movimento, constituem a maioria esmagadora das proposições matemáti-
cas dessa nuova scienza. Vale, então, ressaltar que, se a teoria dos MU é exclusivamente cinemá-
tica, 36 das 38 proposições do MUV são dinâmicas e, à exceção de TP-1 e TP-2, todas as demais 12 
proposições da teoria dos projéteis se apoiam – ainda que longinquamente – no “princípio úni-
co”, o pilar da dinâmica de Galileo

De modo que podemos iniciar nossos parágrafos finais reconhecendo, uma vez mais, que 
a tradição tem razão ao atribuir a Galileo a criação das cinemáticas do MU, do MUV e dos projé-
teis. Mas peca terrivelmente ao não reconhecer que o pisano legou a seus sucessores uma den-
sa e rica dinâmica, uma dinâmica em que não há “princípio de inércia”, embora tenha um ins-
trumento para afirmar e manusear a conservação de movimento, a “regra-da-distância-dupla” 
ou “teorema de inércia”. Pouco importa se “regra” ou “teorema”, o que vale é que Galileo crê ter 
demonstrado essa propriedade do mundo em sua proposição MUV-23. E importante também re-
conhecer e reafirmar que como MUV-23 se sustenta no “princípio único”, essa “regra” ou “teore-
ma” faz parte do grandioso edifício da dinâmica galileana.

 Para concluir, é importante voltar a enfatizar que as considerações do presente artigo deixam 
claro que a dinâmica de Galileo tem notáveis pontos de contato com a dinâmica das energias que 
Lagrange e Hamilton vão formalizar muitas décadas depois de 1638, sendo o mais fundamental 
deles o próprio “princípio único”. De modo que é uma grande injustiça para com nosso pisano 
seguir propagando a idéia de que sua ciência do movimento traz apenas um rascunho ou limita-
-se a anunciar as também grandiosas realizações newtonianas.
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