
O cientista e as fases da deusa da beleza...  
 
“Fechado numa casca de noz  
eu poderia julgar-me rei  
de um espaço infinito...” 
William Shakespeare (trecho no livro Hamlet) 
 

Olá!!! Estrela D’alva... Estrela vespertina... Estrela matutina... 
Nindaranna, para os Babilônios... Tlahuizcalpantecuhtli para os 
Astecas... Chak ek, a grande estrela, para os Maias... Vênus para 
os romanos... Afrodite para os gregos... A deusa do amor e da 
beleza... Luz intensa... Iluminando o firmamento... Aguçando a 
imaginação da humanidade...  
Em um texto da biblioteca de Ashurbanipal, datado como sendo de 
1600 A.C., há o registro de uma observação sistemática desse astro 
pelos Babilônios. No passado, sem luzes artificiais, Vênus 
provavelmente apresentava um destaque maior do que o que 
percebemos hoje em dia. Quando nos afastamos dos grandes 
centros urbanos, é possível ter uma idéia de como era a sua 
visualização na antiguidade. No início, imaginava-se serem dois 
pontos luminosos distintos. Surgia ao amanhecer ou ao entardecer. 
Não eram visíveis de forma simultânea. Aos poucos foi possível 
perceber que se tratava do mesmo astro. Astro errante. Planeta.  
Vênus possui um grande véu escondendo os seus mistérios. Está 
sempre coberto por espessas nuvens. A pressão causada por sua 
atmosfera em sua superfície é noventa vezes maior do que a que 
sentimos na superfície da Terra!!! Lá seríamos rapidamente 
esmagados. A temperatura em sua superfície pode chegar a mais 
de 460oC. Um grande efeito estufa. É a mais alta temperatura na 
superfície de um planeta do sistema do solar. O planeta possui um 
diâmetro de 12.103 km, aproximadamente 95% do diâmetro da 
Terra. O seu ano tem aproximadamente 225 dias terrestres de 
duração. Possui movimento de rotação em sentido contrário ao da 
Terra, gira de leste para oeste. 
Vênus foi observado com auxílio de um telescópio, segundo a maior 
parte das fontes, pela primeira vez por Galileu Galilei em 1610. Ele 
percebeu que o planeta aparecia em fases, como a nossa Lua. Um 
fato interessante era que, mesmo sendo observado com uma luneta 
com a mesma ampliação, o diâmetro aparente do planeta mudava 
com o tempo. Nas suas fases, quanto mais fina era a parte 
iluminada, maior era o tamanho aparente do planeta. Quanto maior 
era a parte iluminada, menor era o tamanho aparente do planeta. 
Essa observação o auxiliou em sua defesa da teoria heliocêntrica 
de Copérnico. Quando se considera que Vênus está em uma órbita 



interior, entre a Terra e o Sol, fica fácil imaginar porque vemos o 
planeta em fases. Quanto mais próximo da Terra se encontra 
Vênus, menor a parte iluminada do planeta visível a partir da Terra 
e por estar mais próximo o vemos com um diâmetro  maior. Quanto 
mais distante o planeta se encontra da Terra, maior a parte 
iluminada do planeta visível por nós e por estar mais distante o 
vemos com um diâmetro menor. O mesmo ocorre com o planeta 
Mercúrio.   
O curioso em relação a observação realizada por Galieu foi que ele 
não a divulgou imediatamente. Galileu incluiu em uma carta enviada 
para Giuliano de Médici o seguinte anagrama em latim: “Haec 
immatura, a me, iam frustra, leguntur – o.y.” . A tradução desse 
anagrama é: “Estas coisas imaturas são lidas por mim – o.y.”  É 
uma frase misteriosa. Guardava um segredo. Somente em 1611 
Galileu desvendou o anagrama. As letras “y” e “o” haviam sido 
colocadas no final da frase porque eram necessárias para a solução 
do anagrama e ele não havia conseguido incluí-las na frase. A 
seguinte frase é a solução do anagrama: “Cynthiae figuras 
aemulatur Mater Amorum”. A sua tradução é: “A Mãe do Amor (o 
planeta Vênus) imita as fases de Cíntia (a nossa Lua)”. Para que 
tanto mistério??? Nesse exemplo percebe-se todo o cuidado 
tomado por Galileu na defesa do modelo heliocêntrico. Naquele 
período, naquela região, a Itália hoje em dia, a defesa do modelo 
heliocêntrico resultava em problemas com a inquisição.  
As descobertas das fases de Vênus foram mencionadas em 1612 
no livro “Discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua” 
(“Discurso sobre as Coisas que estão sobre a Água”) e em 1613 no 
livro “Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solares”  (“História 
e demonstração em torno das manchas solares”). Em 1623 no livro 
“Il Saggiatore” (“O Ensaiador”, ou como alguns autores preferem, “O 
Experimentador”) Galileu divulga as suas observações do planeta 
Vênus com ilustrações.  
“A filosofia está escrita neste enorme livro que constantemente está 
aberto diante de nós (que eu chamo Universo) e que não se pode 
compreender sem aprender a língua, e conhecer as letras, em que 
está escrito: ele está escrito na língua matemática, as letras são 
triângulos, círculos e outras figuras geométricas sem o 
conhecimento das quais é impossível compreendê-lo.”  
Galileu Galilei (trecho do livro “Il Saggiatore”). 
Céu Limpo para Todos 


