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Análise de duas diferentes 
concepções sobre o papel do 
telescópio na investigação 

da natureza de modo a 
compreender e preencher 

algumas lacunas no processo 
que levou Galileu a construir 
e aperfeiçoar seu telescópio



Três esferas de análise

Historiográfica Epistemológica

Contextual : C & S
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perspicillum



Galileu Galilei

(1564-1642)
perspicillum



Giambattista della Porta
(1535-1615)



“(...) a respeito do segredo do ‘óculo’ (occhiale), eu o vi, e é um 
truque (coglionaria) e foi tomado do meu Livro 9 [de] De 

refractione. E o descreverei de modo que, querendo 
construí-lo, Vossa Excelência muito se aprazerá com ele. É um 
pequeno tubo de chumbo prateado (di stagno di argento) de 
um palmo de comprimento, ad, de três dedos de diâmetro, 
que tem uma lente convexa na extremidade a. Há um outro 
tubo de mesmo [material] de 4 dedos de comprimento que 

entra no primeiro e, na extremidade b, há uma [lente] 
côncava soldada como no primeiro [tubo]. 



(G. Galilei, Le opere di Galileo Galilei, Vol. X, no. 230).

Olhando somente com o primeiro, vêem-se as coisas distantes 
próximas, mas, porque a vista não se faz pelo cateto, aparecem-nos 

escuras e confusas. Colocando-se dentro do outro tubo côncavo, que 
faz o efeito contrário, vêem-se as coisas claras e direitas; e se o faz 

entrar e sair como num trombone, assim se ajusta à vista do 
observador, que tudo é diferente (...)”. 



“(...) o notável Matemático Kepler (...) respondeu e mostrou que a 
estrutura [do telescópio (telescopium)] está contida muito 

claramente no livro XVII, capítulo X, de minha Magia Natural, 
mas [que], no livro VIII [de] De refractione, [estão contidas] as 

demonstrações matemáticas (...)” 

“Gio. Battista della Porta a ... ([1613])”, in G. Galilei, Le opere di Galileo Galilei, Vol. X, no. 962.



“As lentes côncavas fazem ver mais 
claramente coisas que estão distantes, 
mas as lentes convexas, as coisas que 
estão próximas; donde poderás usá-
las como a vista requisitar. Com uma 
lente côncava verás as coisas ao longe 
pequenas, mas claramente; com uma 

convexa, as coisas, [que estão] 
próximas, maiores, mas turvadas; se 
souberes como compô-las de modo 

correto, verás as coisas distantes, 
próximas, claras e maiores (...)”

G. della Porta, Magia naturalis, XVII, 10, p. 269



A explicação do funcionamento das lentes

De refractione 1593

Acoplamento das lentes côncavas e convexas 
já tinha sido apresentado

Magia naturalis 1589

A explicação do funcionamento do telescópio

Antes de 1610



Pedido de prioridade Hans Lipperhey datada 

de outubro de 1608

Carta de apresentação datada de 25 de setembro de 1608

Nessa carta, o governador da província de Zeeland
mencionava que Lipperhey, um fabricante de óculos de 

Middleburg, queria presentear o conde Maurício de Nassau 
(1604-1679) com “um certo aparato por meio do qual todas 
as coisas que estavam a uma grande distância podiam ser 

vistas como se estivessem próximas”.
(Ambassades du Roy de Siam envoyé a l’ excellence du Prince Maurice, arrivé à la Haye le 10 Septemb

1608, p. Bii, in S. Drake, The Unsung Journalist and The Origin of the Telescope)



“(...) Soube que V. S. viu o óculo (occhiale) do Sr. 
Giovambattista milanês e o louvou. Ora, já faz doze anos 

desde que eu construí um instrumento, mas não com o 
propósito de ver a grandes distâncias e medir as estrelas, 
mas para beneficiar um cavaleiro num torneio e numa 

guerra e o ofereci ao Sereníssimo Grande Duque 
Ferdinando e, ao mesmo tempo, ao Ilustríssimo e 

Excelentíssimo Senhor Duque de Bracciano, Dom Verginio
Orsino (...)”

“Raffaello Gaualterotti a Galileo in Padova (Florence, 24 april 1610)”, 
in G. Galilei, Le opere di Galileo Galilei, Vol. X, no. 300



O instrumento não foi utilizado, em primeira instância, 
pelos astrônomos para observar os céus. 

Foi utilizado na navegação e atividades militares

O instrumento não surgiu por uma demanda da astronomia

Foi só depois da publicação do Sidereus nuncius em 1610 que o 
instrumento chamou a atenção de estudiosos da natureza e 

dos astrônomos 



Na magia natural do século XVI

Óptica tem papel importante e central



A magia influenciou toda uma geração de 
filósofos naturais

Girolamo

Cardano

(1501-1576)

Cornelius 

Agrippa 

(1486-1535)

John Dee 

(1527-1608)

Giambattista

della Porta

(1535-1615)



Francis Bacon (1561-1626) Isaac Newton (1643-1727) 

René Descartes (1595-1650) 

O que atraía as pessoas para estudos em magia era a 

possibilidade de operar os fenômenos



Na magia natural do século XVI

Óptica tem papel importante e central

Há indícios que apontam para a existência de uma teoria 
óptica que explicava o funcionamento do telescópio 



“Recebi o livro contra o Sr. Galileu e nunca vi coisa mais absurda 
no mundo. Nele o autor esforça-se com vários argumentos, que 

não valem nada, a provar o contrário [daquilo que Galileu 
observara]. Mas, enquanto o autor pensa que, com tais 

argumentos, conseguiu refutar as observações, pelo contrário, 
ele as confirmou. A perspectiva (prospettiva) sempre me 

certifica das coisas e nunca oportunamente: isso mostra que 
eles não sabem nada de perspectiva (prospettiva)”.

“Gio. Battista della Porta a Federico Cesi [in Roma] (Nápoles, julho 
de 1611)”, in G. Galilei, Le opere di Galileo Galilei,, Vol. X, no. 559



Começou a ser redigido em 1612

Della Porta tinha 77 anos e a sua saúde encontrava-
se bem debilitada, vindo a falecer em 4 de 

fevereiro de 1615

165 fólios numerados

São rascunhos de uma futura obra



Organizados em 5 livros 

 Livro I: De radijs solaribus perspicua corpora invadentibus

 Livro II: De pila crystallina

 Livro III: De convexis utrinque specillis

 Livro IV: De concavis utrinque specillis

 Livro V: De telescopio



A mesma sequencia de De refractione (1593)

Livro I + Livro II: De refractione
Livro III + Livro IV: Estudo mais profundo sobre lentes
Livro V: Acoplamento das lentes



Livro III e Livro IV



Livro V



Mas, se Della Porta possuía conhecimentos de óptica que explicavam 
o funcionamento do telescópio, por que ele não construiu um tão 

potente quanto o de Galileu?

Lentes côncava e Lentes convexas

"partes de círculos, côncavos e convexos, simultaneamente 
compactadas"



O princípio geral que norteava a composição dessas 
partes era a mesma encontrada em Magia naturalis, isto 

é, que os contrários deveriam concordar 
“amigavelmente entre si”. Aquele que conseguisse 

harmonizar aquelas propriedades contrárias das lentes 
côncavas e convexas obteria assim grandes efeitos

Lente convexa 

Lente côncava

Aumento e desfoque

Diminuição e nitidez



o acoplamento dos dois tipos de lentes deveria ser feito de 
tal modo que “coincidissem uma sobre a outra”. 

Mas, o que significava fazer 
“coincidir uma lente  sobre a outra”? 

“(...) deve ser executado com 
muito cuidado, pois, se não 
coincidir exatamente um sobre o 
outro e uma única linha [não] 
atravessar os seus centros, farás o 
trabalho em vão”.

De telescopio, V, “proêmio”, p. 156. 



O segredo do acoplamento

A potência do telescópio era determinada pela razão 
do comprimento focal da lente objetiva (convexa) e da 

ocular (côncava)



3 razões

1. Aumento da imagem depende só da lente convexa 
(a côncava apenas corrigia a imagem truvada)

2. A lente côncava não possuía ponto focal

3. O aumento da imagem nas lentes convexas estava 
associado apenas ao raio de curvatura



Assim, segundo os cânones da óptica quinhentista, a lente 
côncava não possuía foco.

Lente convexa 

Lente côncava

Ateava fogo num único ponto

Não causava combustão

Ponto de inversão

Não tinha ponto de inversão



Della Porta não tinha como saber que os pontos focais das duas 

lentes deveriam coincidir, visto que, segundo seus estudos sobre 

lentes, a lente côncava não tinha ponto de inversão.

Isso, entretanto, não o impediu de posicionar adequadamente a 
lente côncava antes do ponto de inversão da convexa, visto que era a 

lente convexa que apresentava as imagens invertidas em 
determinadas circunstâncias.

Mas isso significa que o inventor do telescópio é Della Porta, visto 

que ele tem uma teoria óptica que o explica?

Não



Curioso: 

Entre 1589 e 1593 Della Porta não mencionou em nenhum 

momento o telescópio

“(...) e eu me queixo que a invenção do óculo (occhiale) 
dentro do tubo é uma invenção minha; e Galileu, Lettor di 
Padua, o ajustou; com o qual encontrou 4 outros planetas 
(pianeti) no céu e milhares de estrelas fixas e, no círculo 
lácteo, outras tantas ainda não vistas e grandes coisas no 

globo da lua, que enchem o mundo de espanto (...)”.

“Giovambattista della Porta a Federico Cesi, em Roma (Nápoles, 1610)”, 
in G. Galilei, Le opere di Galileo Galilei, Vol. X, no. 450



Dois aspectos impotantes

(...) “invenção do óculo (occhiale) dentro do tubo é 
uma invenção minha” 

Galileu o teria “ajustado”, possibilitando-lhe, desse 
modo, as suas descobertas

Della Porta clamava pela prioridade da “invenção 
da combinação de lentes”, visto que ele diz: “óculo 

(occhiale) dentro do tubo”



Em suma, o instrumento provavelmente já existia nas 
oficinas que fabricavam óculos e outros tipos de 

instrumentos de vidro. Isso significa que o telescópio não 
surgiu por uma necessidade científica, mas prática. Assim, 
a explicação de sua invenção que busca associá-lo apenas 

aos diferentes desenvolvimentos metodológicos acaba 
reduzindo a uma visão muito simplista o rico contexto 

social e intelectual do século XVI. É necessário, portanto, 
ampliar o foco e reavaliar os instrumentos de análise de 

modo a fazer emergir no contexto o real significado 
histórico do conhecimento de uma época.



Obrigado !


