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Resumo 

A exploração de literatura relacionada com a Ciência na educação em Ciências é justificada com o potencial 

contributo na compreensão do conhecimento científico, do processo de construção da Ciência, e na promoção da 

motivação e interesse dos alunos pela Ciência. É neste âmbito que se equaciona a análise do contributo de literatura 

infantil e juvenil acerca da vida e obra de Galileu na construção do conhecimento científico e na compreensão da 

natureza da Ciência. O corpus de análise é constituído por seis obras de literatura infantil e juvenil, identificadas 

no mercado livreiro português. A metodologia de investigação adotada consiste na aplicação da técnica de análise 

de conteúdo, consubstanciada na identificação das ideias veiculadas acerca da vida e obra de Galileu em função 

das seguintes dimensões: 1) Identidade de Galileu; 2) Ciência produzida por Galileu e 3) Processos de construção 

da Ciência adotados por Galileu. Galileu é identificado através da enumeração de carateres biográficos como são 

as datas de nascimento e de falecimento, a naturalidade, a atividade científica, as capacidades científicas, as 

funções, a identificação religiosa e o contexto familiar. A Ciência de Galileu veiculada aponta para uma visão da 

Ciência como um produto que integra conhecimentos acerca do Universo, do movimento dos corpos, e do som, e 

que integra tecnologias destinadas à investigação científica mas também ao uso em contextos não científicos. A 

visão da Ciência como um processo aponta para a mobilização de processos diversificados mas com o predomínio 

da observação e da experimentação, veiculando uma imagem da Ciência que se aproxima de uma perspetiva 

epistemológica de cariz empirista. A literatura infantil e juvenil apresenta o trabalho de Galileu com níveis de 

detalhe diferenciados, sendo alguma consistente com a informação histórica. Pode contribuir para uma iniciação 

à compreensão de fenómenos científicos e dos processos envolvidos na construção do conhecimento científico. 
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Introdução 

 

A exploração de literatura relacionada com a Ciência, em que esta ocupa uma posição 

marginal ou é imprescindível para a compreensão da narrativa em que está inserida, tem vindo 

a ser recomendada quer de modo integrado no contexto de sala de aula quer em contextos não 

formais e informais (Dagher & Ford, 2005; Galvão, 2006). É justificada com o potencial 

contributo na compreensão do conhecimento científico, do processo de construção da Ciência, 

e na promoção da motivação e interesse dos alunos pela Ciência (Galvão, 2006). O poema 

“Galileu” de António Gedeão (pseudónimo de Rómulo de Carvalho (1906-1997), poeta, 

professor de Físico-Química, historiador e divulgador da Ciência em Portugal) é um exemplo 

de como a Ciência e a literatura se enriquecem mutuamente (Galvão, 2006). Nele, é evidenciada 

a relevância do conhecimento científico na interpretação do mundo, destacada a diferença entre 

este conhecimento e o senso comum, e abordada a influência da sociedade no desenvolvimento 
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da Ciência. A valorização educativa deste tipo de literatura é também reforçada pelas políticas 

educativas portuguesas, patente na proposta de exploração de biografias de cientistas no âmbito 

do Plano Nacional de Leitura (2015) e na proposta de exploração da História da Ciência, através 

de biografias de cientistas, nos documentos oficiais orientadores dos processos de ensino e de 

aprendizagem como um recurso na aprendizagem das Ciências. Por exemplo, as Orientações 

Curriculares de Ciências Físicas e Naturais (Galvão, 2001) e as Metas Curriculares do 3º ciclo 

de Ciências Físico-Químicas (Fiolhais, 2013) assinalam o papel de Galileu Galilei na 

construção do conhecimento acerca do Universo. Sublinha-se, ainda, o papel dos manuais 

escolares de Ciências na construção de imagens acerca da identidade e da Ciência dos cientistas 

(ex.: Coelho da Silva & Afonso, 2015). É neste cenário que se equaciona a análise do contributo 

de literatura infantil e juvenil acerca da vida e obra de Galileu Galilei na construção do 

conhecimento científico e na compreensão da natureza da Ciência como o objetivo de 

investigação que preside a este estudo. 

 

Metodologia de investigação 

 

O enfoque do presente estudo conduziu à formação de um corpus de análise que é 

constituído por seis obras de literatura infantil e juvenil, identificadas no mercado livreiro 

português, acerca da vida e obra de Galileu Galilei. São obras da autoria de vários escritores 

que se distinguem primariamente pela nacionalidade. Neste conjunto é a nacionalidade 

portuguesa que predomina, representada por quatro autores (Guilherme de Almeida, José Jorge 

Letria, Margarida Fonseca Santos e Paula Cardoso Almeida). As outras nacionalidades que 

marcam presença são a inglesa e a italiana, representadas, cada uma, por um único autor 

(respetivamente, Philip Steele e Luca Novelli). Estas duas últimas obras estão traduzidas em 

língua portuguesa. No livro de Nuca Novelli é afirmado a tradução das suas obras em vinte 

línguas. Assinala-se, em particular, o livro de Guilherme de Almeida por se ter identificado 

uma tradução em língua espanhola, comercializada pela editora Parramón. A obra de José Jorge 

Letria - Galileu à luz de uma estrela - e a obra de Luca Novelli - Galileu e a primeira guerra das 

estrelas - integram a lista de livros recomendados no Plano Nacional de Leitura (2015), na 

categoria “Apoio a projetos - Temas científicos” para os 3º, 4º, 5º e 6º anos de escolaridade 

(níveis etários: 7 a 10 anos). A obra de Philip Steele - Galileu. O génio que enfrentou a 

Inquisição - também integra a lista de livros recomendados no Plano Nacional de Leitura (2015) 

mas na categoria “Temas científicos - Apoio a projetos/Leitura autónoma” para o 3º ciclo do 

ensino Básico (níveis etários: 12 a 15 anos) e para o ensino Secundário (níveis etários: 15 a 18 
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anos). Os livros apresentam extensões variadas, desde 31 páginas a 127 páginas, e níveis de 

aprofundamento distintos. 

A metodologia de investigação adotada consistiu na aplicação da técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (2014), consubstanciada na identificação das ideias veiculadas acerca da 

vida e obra de Galileu em função das seguintes dimensões: 1) Identidade de Galileu; 2) Ciência 

produzida por Galileu e 3) Processos de construção da Ciência adotados por Galileu. A análise 

de conteúdo foi, num primeiro momento, realizada individualmente pelos dois autores do 

presente texto, seguida da comparação das análises efetuadas e da categorização definitiva dos 

segmentos de texto ilustrativos de cada uma das dimensões. 

 

Resultados 

 

Galileu é identificado pelo seu nome duplo - Galileu Galilei - e através da enumeração 

de carateres biográficos como são as datas de nascimento e de falecimento, a naturalidade, a 

atividade científica, as capacidades científicas, as funções, a identificação religiosa e o contexto 

familiar. Destaca-se a identificação como Matemático, Físico e Astrónomo em 50% dos livros. 

Contudo, historiadores da Ciência referem que Galileu deverá ser reconhecido primordialmente 

como físico, reforçando a visão de Stillman Drake: “o retrato mais fiel de Galileu como cientista 

é aquele em que o mostra no papel de físico moderno pioneiro e não no de astrónomo 

copernicano excessivamente fervoroso” (Sharratt, 2010: 4). Galileu é, ainda, assinalado como 

sendo católico na maioria dos livros. A função de professor é explicitamente referida e a função 

de disseminador e divulgador da Ciência está implícita na indicação dos vários livros por ele 

produzidos. A obra Sidereus Nuncius (Mensageiro das Estrelas ou Mensageiro Sideral), 

publicado em 1610, é referida em todos os livros. 

A Ciência de Galileu veiculada aponta para uma visão da Ciência como um produto e um 

processo. É um produto que integra conhecimentos acerca do Universo, do movimento dos 

corpos, e do som, e que integra tecnologias destinadas à investigação científica mas também ao 

uso em contextos não científicos. As ideias científicas predominantes são acerca do Universo. 

Todos os livros mencionam a existência de dois sistemas cosmológicos incomensuráveis para 

explicar o Universo, defendendo Galileu o sistema de Nicolau Copérnico, e referem 

observações telescópicas para refutar o sistema de Ptolomeu. A luneta (telescópio) é a 

tecnologia enfatizada, sendo referida em todos os livros como tendo sido aperfeiçoada por 

Galileu. O livro Eureka! Eureka! Galilei Galilei. ‘E no entanto ela move-se’ é o único que 

atribui, erradamente, a invenção do telescópio a Galileu. Embora Galileu não tenha sido o 
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inventor do telescópio, foi ele quem o tornou um instrumento científico como resultado de 

sucessivos aperfeiçoamentos (Willach, 2001) e o utilizou pela primeira vez como meio de 

observação astronómica (Battaner López, 2015). Uma análise mais detalhada da explicitação 

do processo de aperfeiçoamento do telescópio, veiculada pelos livros Chamo-me... Galileu 

Galilei e Galileu - O génio que enfrentou a Inquisição, está patente em Afonso & Coelho da 

Silva (2015). A relevância da tecnologia para a sociedade está limitada à indicação da utilidade 

no contexto militar de apenas dois instrumentos - compasso e luneta - e unicamente em dois 

livros - Chamo-me… Galileu Galilei e Galileu - O génio que enfrentou a Inquisição -, através, 

respetivamente, dos seguintes segmentos de texto: 

 

“Em 1596 inventei um instrumento de grande sucesso, que permitia fazer diversos cálculos como 

uma máquina de calcular. Chamei-lhe ‘compasso geométrico e militar’. Servia também para medir 

rapidamente o ângulo de tiro de um canhão, ou seja, o ângulo entre o canhão e a horizontal, 

indispensável para que os artilheiros pudessem saber o alcance aproximado dos projécteis 

disparados. Para facilitar o uso deste instrumento, acabei por escrever um manual de instruções e 

também organizei um conjunto de lições onde explicava o seu uso.” (Almeida, 2009: 15) 

 

“As autoridades venezianas pensavam sobretudo na utilidade destes telescópios para os marinheiros 

e soldados.” (Steele, 2008: 28) 

 

A visão da Ciência como um processo aponta para a mobilização de processos 

diversificados mas com o predomínio da observação e da experimentação. O papel deste último 

processo na construção do conhecimento é reforçado pelo número de exemplos de experiências 

indicadas como tendo sido realizadas por Galileu. A principal experiência referida é a 

demonstração realizada na Torre inclinada de Pisa e no âmbito da queda dos corpos, experiência 

que alguns historiadores referem nunca ter sido realizada mas apenas pensada (Sherman, 1974; 

Koyré,1978). Neste sentido, é veiculada uma imagem da Ciência que se aproxima de uma 

perspetiva epistemológica de cariz empirista. Esta visão é reforçada no livro Chamo-me… 

Galileu Galilei com a identificação de Galileu como físico experimental. 

 

Considerações finais 

 

A literatura infantil e juvenil apresenta o trabalho de Galileu Galilei com níveis de detalhe 

diferenciados, sendo alguma consistente com a informação histórica. Pode contribuir para uma 

iniciação à compreensão de fenómenos científicos e dos processos envolvidos na construção do 

conhecimento científico. Embora não seja de esperar que a literatura infantil e juvenil apresente 
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um nível de detalhe aprofundado quer em relação ao conhecimento científico quer em relação 

aos processos científicos e às características da Ciência decorrentes da mobilização desses 

processos, dado o tipo de leitores a que se destinam, seria importante que contemplasse uma 

exploração mais clara das observações efetivamente realizadas por Galileu e uma abordagem 

dos processos de trabalho adotados por Galileu mais consistente com as visões atuais, que se 

afastam de uma perspetiva epistemológica única e de cariz empirista (v. Zylbersztajn, 1988). 
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