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RESUMO
Há algumas décadas a formação de professores tem sido foco de pesquisas das mais diversas temáticas, quase sempre
com a intencionalidade de propor caminhos para melhoria na qualidade do ensino. Em relação ao ensino de Ciências
muito se tem refletido sobre a necessidade de um pluralismo de métodos, que assegurem a aprendizagem significativa
de conteúdos complexos e controversos relacionados à essa área do conhecimento. Consoante à problemática, em tela,
este artigo apresenta os resultados de uma revisão de mapeamento, de viés qualitativo, em que os objetivos visam a
renovação do pensamento holístico e a construção de pontes interdisciplinares entre as Ciências Humanas e as Ciências
Naturais.   
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1 INTRODUÇÃO

A  existência  de  temas  controversos  no  ensino  de  Ciências  tem  suscitado  um  conjunto
significativo de pesquisas, que visam compreender como, por exemplo: a formação religiosa e a
formação científica se relacionam na formação inicial de professores (SEPULVEDA; EL-HANI, 2004;
HENRIQUE, 2011; SAUCEDO, 2013, para mencionar alguns). 

A  Religião  muitas  vezes  apontada  como  um  fator  de  resistência  a  compreensão  de
determinados modelos explicativos da Ciência, no Brasil, tem ganhado novos contornos nas obras
de  Rayes  e  Carvalho  (2005),  Bizzo;  Gouw  e  Pereira  (2013)  e  Mota  (2013).  Estes  estudos
apresentam resultados instigantes, a ponto de encontrar respostas entre alunos de Psicologia, que
permitem a seguinte conclusão: “[...] a ciência não interfere nas crenças mais arraigadas e profundas
do aluno” (RAYES; CARVALHO, 2005, p. 132). Já em relação a alunos protestantes de um curso de
Ciências Biológicas, Sepulveda e El-Hani (2004) identificaram que “[...] alunos protestantes reagem
de diferentes maneiras ao discurso científico” (p. 137) alguns manifestam uma recusa sistemática as
explicações científicas;  enquanto outros buscam aproximações entre sua cosmovisão teísta  e o
conhecimento científico. No entanto, entre 2365 jovens estudantes brasileiros os resultados indicam
a “[...]  discordância de 80% dos católicos [1.237] e de 67 % dos evangélicos [679] da afirmação
“minha religião me impede de acreditar na evolução biológica” (BIZZO; GOUW; PEREIRA, 2013, p.
13).  Essa resposta  foi  assinalada com maior  frequência em um questionário  de 245 itens,  que
permitia aos alunos registrarem seu grau de interesse em diferentes tópicos das Ciências. 

Essas pesquisas são relevantes e confirmam a existência de diferentes posicionamentos em
relação a Ciência e Religião, ainda que em contextos educacionais e faixas etárias pouco distintas.
Enquanto a nova geração de estudantes,  de nível  Médio,  “[...]  não demonstra total  adesão aos
dogmas  religiosos,  pelo  menos  no  que  diz  respeito  a  questões  científicas”  (BIZZO;  GOUW;
PEREIRA,  2013,  p.  31)  entre  jovens  estudantes  de  licenciatura  a  resistência  às  explicações
científicas tem predominado. Fato que aponta para o seguinte questionamento: De que maneira a

1 Este artigo aborda em termos os resultados obtidos com a elaboração da dissertação de Mestrado em Educação,
defendida em fevereiro de 2015, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, sob orientação do professor Vilmar
Malacarne,  intitulada “A formação do professor de Ensino Religioso dos anos iniciais:  conversas sobre o  ântropos,
thréskeia e epistême”.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

formação inicial pode contribuir para construção de novos olhares e reflexões quanto a Ciência e a
Religião, reduzindo obstáculos a aprendizagem em denominados temas controversos? 

O caso de Galileu Galileu (1564-1642) é um exemplo clássico de como as relações entre
Ciência e Religião podem ser mal compreendidas, quando não exploradas em profundidade no meio
acadêmico, ou quando sua abordagem é limitada a versões de conflito entre essas duas áreas do
conhecimento. Por meio de uma pesquisa bibliográfica em profundidade, este evento é apresentado
neste artigo com o propósito de empreender reflexões para o ensino de Ciências, na formação de
professores. 

2 CIÊNCIA E INTERPRETAÇÃO NO CONTEXTO DA ASTRONOMIA

Os primeiros ensaios em busca de respostas a respeito do homem e do universo parecem
estar,  intimamente,  relacionadas ao campo da Religião. Na sociedade ocidental,  a Filosofia e a
Ciência  surgiram posteriormente  e,  portanto,  era e é natural  que estas formas de produção do
conhecimento dialoguem com a Religião (DRAKE, 1981). Esse padrão oscilou de forma e conteúdo
conforme o contexto histórico e a interpretação de textos sagrados ao longo dos séculos. Sobre o
assunto um marco é destacado, em meio a tantas possibilidades e omissões, refere-se aos debates
em torno da astronomia e da interpretação bíblica, sucedidos entre os séculos XVI e XVII.  Esse
período registra alguns dos principais acontecimentos, que definiram muitos aspectos do que hoje
denominamos  de  Ciência  Moderna.  Foi,  também,  nesse  contexto  que  surgiram  dois
posicionamentos  divergentes  sobre  a  função  e  o  método  da  Ciência.  De  acordo  com Alfonso-
Goldfarb (1995) para alguns pesquisadores ela deveria continuar associada ao modelo clássico, a
Ciência dos antigos, apenas agregando a nova forma do fazer científico. Para outros, toda Ciência
deveria ser revista, só assim esta poderia explorar a existência de culturas, que existiam no Mundo
Novo. Estes últimos pesquisadores foram chamados de modernos.

Durante o século XVI emergia um novo modelo de universo, o heliocentrismo, em oposição ao
modelo geocêntrico de Cláudio Ptolomeu [ca. 100-178 d.C.]  amplamente difundido e aceito no início
da Idade Média. Ptolomeu vivia em Alexandria na primeira metade do século II, suas concepções a
respeito da organização dos cosmos podem ser sintetizadas pelas seguintes premissas: 

(1) A terra é o centro do universo.
(2) Todos os corpos celestes circulam ao redor da terra. 
(3) Essas rotações são circulares, o centro das quais se movem também em outro
círculo. Essa ideia central, originalmente de Hiparco, baseia-se na noção de epiciclos
–  determinado  movimento  circular  impõe-se  sobre  outro  movimento  circular
(McGRATH, 2005, p. 19-20). 

Esse modelo era também aceito pela Igreja Católica que postulava a interpretação da Bíblia a
partir  dessa visão de mundo. O método de interpretação bíblica nos primeiros séculos da Idade
Média era conhecido como Quadriga caracterizado pela distinção entre o sentido literal e o espiritual
dos escritos. Uma possibilidade de romper com esse modelo vinha pela retomada de explicações
dadas por  Aurélio  Agostinho  (354-430  d.C),  conhecido  como Santo  Agostinho.  Este  revisitando
estudos  de  Orígenes  [ca.  185-254  d.C.],  bispo  de  Alexandria,  afirmou  ser  possível  interpretar
qualquer passagem bíblica, apenas usando o método alegórico. Entendia que não haveria com isso
um  prejuízo  da  fé,  mas  tal  procedimento  poderia  evitar  que  conclusões  apressadas  fossem

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

confrontadas pelo eminente progresso das pesquisas (McGRATH, 2005). Em relação ao livro de
Gênesis, Agostinho2:

Acreditava que certas passagens abriam-se genuinamente a diversas interpretações;
devia-se, pois, incentivar a pesquisa científica para ajudar os intérpretes no caminho
dos modos mais  adequados de compreensão de determinados textos (McGRATH,
2005, p. 18).

A defesa pela adoção de novos modelos de interpretação, inclusive o alegórico, foi retomada
por vários teólogos romanos do século XVI. A pressão exercida por filósofos e teólogos resultaria na
incursão  de  modelos  diferentes  que  confrontavam  a  tradição  literal  de  interpretação  bíblica.
Entretanto, nada interferiu tanto no modelo de interpretação bíblica como o surgimento do modelo
copernicano de universo e o desenvolvimento da teoria heliocêntrica. Na história esse período ficou
conhecido como revolução copernicana,  em atribuição à  construção de um modelo  matemático
preditivo do sistema heliocêntrico por Nicolau Copérnico (1473-1543), que recuperou premissas da
teoria formulada pelo astrônomo grego Aristarco de Samos (310-230 a.C.). A estruturação da teoria
envolveria,  ainda,  o  trabalho  de diferentes  estudiosos,  tais  como:  Giordano  Bruno  (1548-1600);
Tycho Brahe (1546-1601); Johannes Kepler (1571-1630) e Galileu Galilei. 

Da observação do movimento aparente dos planetas e das estrelas  Copérnico atribuiu  a
órbita da Terra em torno do Sol, assim como, os demais planetas. O modelo representava uma
alteração substancial aos argumentos apresentados pelo modelo geocêntrico, no entanto, Copérnico
não conseguiu apresentar dados que sustentassem sua teoria. 

Giordano Bruno apresentou algumas rupturas com a base teórica de Copérnico ao introduzir a
premissa de um universo infinito, com vida em mundos finitos inumeráveis (BRUNO, 1978). Para
defender  sua teoria  Bruno confrontou a  Igreja  Católica.  Entre  as  polêmicas por  ele  provocadas
estavam:  a alegação de que o Sol permanecia estático no centro do universo enquanto a Terra
girava no seu entorno (LOPES, 2010) e a associação de “[...]  elementos de hermetismo, magia
natural e filosofia neoplatônica” (JAPIASSU, 2005, p. 119-120). Com inúmeras publicações, Bruno
foi forçado a fugir de Roma para Suíça ao retornar foi julgado e condenado a fogueira após oito anos
de reclusão, morreu em 17 de fevereiro de 1600. 

Novas contribuições ao heliocentrismo vieram de Brahe. O cientista dinamarquês registrou
várias observações “[...]  sobre o movimento dos planetas entre 1576 e 1592. Suas observações
fundamentaram o modelo modificado do sistema solar de Kepler” (McGRATH, 2005, p. 20-21). 

Kepler baseando-se em estudos de Copérnico, Bruno e do seu mestre Brahe, elaborou uma
síntese sobre as concepções do universo, que foi assumida por adeptos do mecanicismo. Segundo
Rossi  (1992)  esse  modelo  explicativo  passou  a  orientar  os  estudos  sobre  a  natureza,  Deus  e,
também, o funcionamento do corpo humano. Após observar durante anos o planeta Marte, Kepler
reformulou evidências que o afastariam, ainda, mais dos estudos gregos e do próprio Copérnico. 

Galileu Galilei, também, dedicou esforços para o desenvolvimento da teoria heliocêntrica. É
reconhecido como um dos principais expoentes para formação da Ciência Moderna empreendeu
trabalhos  no  ramo  da  Física,  Astronomia  e  Matemática.  Convém  mencioná-lo  justo  por  sua
proximidade com a Cúria Romana e as relações deflagradas entre a Ciência e Religião, em virtude
de suas publicações; sem, que para isso, entremos no extenso debate sobre a natureza do método
de Galileu e o papel da experimentação em seus trabalhos (SEGRÉ, 1980; KRAGH, 2001). Galileu
chegou a estudar em colégios da Companhia de Jesus, tornando-se noviço aos 14 anos, mas seu
pai resolveu enviá-lo a Universidade de Pisa para estudar medicina. Entretanto, Galileu preferiu a

2 De acordo com Mcgrath  (2005,  p.  18)  o  comentário  de Agostinho  sobre o  livro  de Genesis,  também,  “[...]  teria
influenciado o desenvolvimento da interpretação bíblica de Galileu”. 
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Matemática e a Física. Conhecido pela formulação da lei da queda dos corpos  dedicou-se a estudos
de Matemática a partir de pesquisas desenvolvidas por Euclides  e Arquimedes . 

Segundo Koyré  (1982)  a partir  da  reflexão galileana ocorreu um corte  epistemológico na
maneira  do  homem refletir  sobre  o  cosmos à  procura  de  respostas  mensuráveis,  distintas  das
respostas qualitativas dadas pelos teóricos aristotélicos. 

Os impasses com a Igreja avultaram a partir da construção do perspicilli (telescópio), depois
que Galileu provocou teólogos e filósofos a utilizarem cientificamente o instrumento para observação
e descrição do céu, além da já propagada função comercial atribuída ao aparelho. Suas opiniões
sobre física e astronomia explicitavam sua “[...] recusa em permitir que a Ciência continuasse a ser
guiada pela filosofia.  [...]  a  rejeição que fez da autoridade dos filósofos,  há muito  estabelecida,
induziu-o a apelar para a Bíblia, em busca de apoio [...]” (DRAKE, 1981, p. 98).

Tanto Galileu, quanto outros filósofos3, que procuravam fundamentar o sistema astronômico
copernicano eram acusados pela Cúria Romana de participar de práticas místicas como a cabala e a
numerologia e, portanto, eram classificados como hereges (CHASSOT, 2004). 

Entre 1610 e 1615 novas publicações de Galileu4 reacenderam a oposição das autoridades
eclesiásticas,  de astrônomos e de filósofos às teses do pesquisador  e ao sistema copernicano.
Essas ocorrências e o interesse de manter uma posição conciliatória com a Igreja levaram Galileu a
escrever  um  conjunto  de  cartas.  O  objetivo  das  correspondências  era  o  de  esclarecer  seus
pensamentos quanto às suas declarações de independência  da Ciência em relação à Religião.
Camerota (2009) analisando esses pequenos tratados escritos por Galileu declarou:

Galileu chegou à conclusão de que os registros bíblicos não tinham qualquer jurisdição
em  assuntos  que  poderiam  ser  determinados  cientificamente.  A  autoridade  das
Sagradas Escrituras teriam expressão, de acordo com Galileu, somente no domínio
daqueles  discursos  que  estão  além da  nossa  capacidade  de  resposta  empírica  e
racional.  A este respeito,  ele  afirmava que a  Bíblia:  “tinha somente  a intenção de
persuadir os homens em relação àqueles artigos e proposições em que não haveria a
defesa necessária para a sua saúde e, assim superando o discurso humano, não se
firmariam em outra  Ciência  ou outros  meios  credíveis,  senão  pela  voz  do  próprio
Espírito Santo” (s.p., tradução livre)5.

Com tais argumentações Galileu procurou harmonizar a polêmica acentuada por algumas
declarações feitas em relação ao livro de Josué6 em que defendeu a distinção entre Ciência e
Religião:  “[...]  a  Igreja  seria  soberana em assuntos  morais  e  religiosos,  e  a Ciência basearia  a
construção do conhecimento na experiência e na razão” (GIOIA, 2007, p. 184). Muitas vezes, essas
afirmações são interpretadas pelos historiadores da Ciência quase como uma luta entre Ciência e
Religião, sem revelar o contexto da situação, ou seja, as disputas da Igreja,  em torno de quem
caberia a ‘correta’ interpretação da Bíblia. Para compreender esse ponto é necessário um breve
retrocesso  histórico  em  questões  que  levantaram  extensas  polêmicas  entre  teólogos  católicos,
reformadores e astrônomos nos séculos XVI e XVII. 

3 Entre eles, já foram mencionados Bruno, Brahe, Kepler.
4 Destaca-se: O mensageiro das Estrelas (1610); História e Demonstração de manchas no entorno do sol (1613). 
5 “Galileo può concludere che il dettato scritturale non ha giurisdizione alcuna nell’ambito delle questioni che possono
essere determinate scientificamente. L'autorità delle Sacre Lettere possiede valore, secondo Galileo, solo nel dominio di
quei discorsi che esulano dalla nostra capacità di riscontro empirico e razionale. In tal senso, egli affermava di ritenere
che la Scrittura “avesse avuto solamente la mira a persuader a gli  uomini  quegli  articoli  e proposizioni,  che,  scudo
necessario per la salute loro e superando ogni umano discorso, non potevano per altra scienza né per altro mezzo farcisi
credibili, che per la bocca dell’istesso Spirito Santo”. (CAMEROTA, 2009, s.p.).
6 Refere-se à passagem bíblica em que Josué ordenara a parada dos movimentos do Sol. 
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João Calvino (1509-1564), reformador protestante, está entre os que influenciaram o campo
de  interpretação  bíblica  e,  consequentemente,  a  relação  com  o  estudo  científico  da  natureza.
Calvino defendia o modelo do tipo acomodação7 para interpretação da Bíblia. Nessa perspectiva, o
mundo físico e o corpo humano contribuiriam para o entendimento do caráter divino. Calvino (2003)
em trecho, originalmente publicado em 1559 expressa:

Inumeráveis  são,  tanto  no  céu  quanto  na  terra,  as  evidências  que  lhe  atestam a
mirífica  sabedoria.  Não apenas aquelas  coisas  mais  recônditas,  a cuja  penetrante
observação se destinam a astronomia, a medicina e toda a Ciência natural,  senão
também aquelas que saltam à vista a qualquer um, ainda o mais inculto e ignorante,
de sorte que nem mesmo podem abrir  os olhos e já se veem forçados a ser-lhes
testemunhas.  [...]  Sem  dúvida  que  para  investigar  os  movimentos  dos  astros,
determinar-lhes  as posições,  medir  as distâncias,  notar  as propriedades,  requer-se
arte e a mais rigorosa aplicação. [...] De igual modo, perscrutar na estrutura do corpo
humano, com essa perspicácia que Galeno aplica a correlação, a simetria, à beleza, o
funcionamento, é tarefa de exímia habilidade (p. 53).

A abertura para o aprofundamento de estudos de astronomia e medicina, por Calvino, era
justificada como necessidade para exploração de “[...]  novas evidências a respeito da ordem da
criação e da sabedoria do criador. Pode-se dizer, pois que Calvino deu nova motivação religiosa à
investigação científica da natureza” (McGRATH, 2005, p. 24).

Diante  da  possibilidade  de  discernir  aspectos  de  Deus  pelo  estudo  da  criação,  seria
necessária  a  substituição  do  estudo  literal,  de  algumas  passagens  bíblicas,  pelo  modelo  de
acomodação. A concepção calvinista permitia a distinção epistemológica entre Ciência e Religião,
por  meio  da interpretação bíblica.  Um exemplo  da disseminação das ideias  calvinistas  sobre  o
modelo  do  tipo  acomodação está  presente  nos  argumentos  do  frei  carmelita  Paolo  Antonio
Foscarini8:

Quando as Sagradas Escrituras atribuem algo a Deus ou a qualquer de suas criaturas
que  pareça  impróprio  ou  incomensurável,  tal  atribuição  deve  ser  interpretada  e
explicada por meio de um dos [...] modos a seguir. Em primeiro lugar, pode-se dizer
que  se  trata  de  metáfora  ou  de  proporcionalidade  ou,  ainda,  de semelhança.  Em
segundo lugar, o que se diz aí [...] é dito segundo o nosso modo de consideração,
apreensão, compreensão, conhecimento, etc. Em terceiro lugar, tal atribuição está de
acordo com a opinião vulgar e a maneira comum de se falar [...] (FOSCARINI, 1615
apud BUCCIANTINI; CAMEROTA, 2009, p. 127, tradução livre)9. 

O  emprego  do  método  de  acomodação  para  reanalisar  passagens  bíblicas,  até  então
interpretadas  literalmente,  remetia  a  possibilidade  de  aceitação  da  teoria  heliocêntrica.  Tanto

7 Três tipos de interpretação, da Bíblia, caracterizavam a tradição cristã, nesse período: a) o modo literal: considera o
texto ao pé da letra; b) o modo alegórico: defende a existência de narrativas poéticas, sem valor histórico, mas que tem
princípios  para  regras  éticas  e  teológicas;  c)  o  modo de acomodação:  fortemente  disseminado entre  os  cientistas
naturais,  admite  a  ideia  de que  a interpretação  ocorre  segundo maneiras  e  formas culturais  e  antropológicas  que
interferem na compreensão do texto (McGRATH, 2005). 
8 Foi  um teólogo carmelita, tinha amizade e apreço por Galileu isso o levou a elaborar um panfleto em defesa do
copernicanismo, semelhante às teses apresentadas por Galileu. Esse documento foi endereçado ao cardeal Roberto
Bellarmino (PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE, [entre 2003 e 2013]). 
9 “Quando dalla Scritura Sacra viene attribuita a Dio, o ad alcuna criatura, alcuna cosa che (per altro) si vide essergli
disconveniente et improportionata, allhora s’interpreta e si explica com uma o più dele seguenti [...] glosse. La prima
dicendo competerli metaforicamente e proportionalmente, o per similitudine. La seconda la dirò meglio in língua latina:
sedundum nostrum modum considerandi, apprehendendi, concipiendi, intelligendi, cognoscendi, etc. La terza: secundum
opinionem vulgi et communem loquendi modum [...]” (FOSCARINI, 1615 apud BUCCIANTINI; CAMEROTA, 2009, p.
127)
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Foscarini quanto Galileu, e até mesmo Kepler, foram alvo de críticas dos teólogos literais, dadas as
suas afirmações sobre os métodos de interpretação bíblica.

A  questão  é  que  o  embate  acerca  da  interpretação  bíblica  entre  a  Igreja  Católica  e  os
protestantes estava apenas iniciando, viria a ser um longo e austero confronto que, ficou conhecido
como Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). 

A pauta das discussões conferia a confessa imutabilidade da tradição católica frente ao que a
Igreja acusava ser uma mera inovação do protestantismo. Os protestantes defendiam-se, afirmando
que  suas  interpretações  levariam  a  recuperação  do  cristianismo  primitivo.  Uma  síntese  desse
período foi elaborada pelo teólogo católico Bossuet (1627-1704),

O ensinamento da Igreja é sempre o mesmo. [...] se em qualquer época alguém diz
que a fé inclui algo que anteriormente não fazia parte da fé, será heterodoxia, que é o
nome que se dá a qualquer doutrina diferente da ortodoxia. Não há dificuldades para
se  reconhecer  doutrinas  falsas,  não  é  preciso  discutir  essas  doutrinas.  Elas  são
reconhecidas  imediatamente  quando  aparecem  simplesmente  por  serem  novas
(BOSSUET apud McGRATH, 2005, p. 28).

A retomada do contexto histórico da época agregada ao discurso de Bossuet colabora para
compreensão de tamanha resistência da Igreja Católica contra a teoria heliocêntrica e aqueles que a
defendiam. 

Abdicar  da  tradição  de  interpretação  bíblica  e  aceitar  a  postura  assumida  por  Foscarini,
Galileu e outros filósofos adeptos das ideias copernicanas seria um retrocesso em relação a crítica
declarada  as  novas  interpretações  originadas  no  protestantismo.  Interpretações  essas  que  o
Tribunal do Santo Ofício10 já havia declarado como falsas e erradas. 

Segundo Mcgrath  (2005)  a  situação da Igreja  Católica  era  bastante  complexa:  “Qualquer
aceitação  da  possibilidade  de  mudanças  significativas  no  ensinamento  católico  romano  abriria
potencialmente fronteiras capazes de conduzir inevitavelmente ao reconhecimento da ortodoxia dos
ensinamentos básicos do protestantismo [...]” (p. 28-29). 

Destarte, não há obstante para o entendimento das críticas oficiais dirigidas a Galileu. Em
1632 explicitou-se a rejeição as suas atividades, mesma época em que seu amigo e informante o
sacerdote Giovanni Battista Ciampoli11, foi exilado de Roma. 

Em 1633, acusado de “heresia por inovação” Galileu foi torturado, interrogado e, compareceu
a várias audiências com o Papa Urbano VIII.  Acabou recitando em praça pública uma retratação
com a Igreja. Depois disso, passou a viver em prisão domiciliar, sob o acompanhamento constante
da Inquisição florentina. Nesse período escreveu a obra  Discursos e demonstrações matemáticas
sobre  as  duas  novas  Ciências  (1638), na  qual  retomou  estudos  de  estática,  dinâmica  e  da
Matemática  para  descrição  geométrica  do  movimento. Galileu  morreu  em  janeiro  de  1642
(CHASSOT, 2004; GIOIA, 2007). 

Em síntese, os principais embates desse período podem ser registrados pela oposição entre o
modelo geocêntrico de universo e o modelo heliocêntrico e suas implicações para os tipos de 
interpretação bíblica. 

10 “[...] o Tribunal do Santo do Ofício tinha como principal atribuição perseguir as heresias – sobretudo o judaísmo,
protestantismo e feitiçarias [...]” (MOTT, 2010, p. 19). 
11 Ciampoli foi transferido para Cúria Romana, em 1614, a partir desse momento como demonstração de sua fidelidade
a  Duquesa  Cristina  da  Toscana,  escrevia  regularmente  ao  amigo  Galileu  sobre  suas  publicações,  relatando  a
repercussão e a evolução das discussões no interior da Igreja Católica. Galileu contava ainda com o apoio de dois
grandes duques e outros cardeais  e  teólogos ligados a Igreja  Católica,  tais  informações podem ser  conferidas em
DRAKE (1981).
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3 CONCLUSÃO 

Para compreender as opções investigativas de Galileu é preciso olhar para as características
do seu tempo histórico. A concepção filosófica difundida entre os estudiosos da natureza era de que
todas as formas de conhecimento poderiam colaborar para o estudo dos fenômenos naturais. 

Nesse período foram recuperados os estudos desenvolvidos por Aristóteles, Galeno [ca. 130-
201  d.C.]  e  Ptolomeu,  além  de  textos  neoplatônicos,  cabalísticos  e  de  alquimia,  escritos  na
antiguidade tardia (DEBUS, 1996).  Notadamente, tais campos do conhecimento não eram distintos,
ou mesmo separados e,  costumeiramente,  mais de um deles compunha as obras dos filósofos
naturais (ALFONSO-GOLDFARB, 2001). 

O desencantamento dos críticos do cristianismo em muitos casos tinha poucas raízes com a
Ciência,  estando  mais  fortemente  embasadas  no  abuso  do  poder  político  das  igrejas.  Para
compreender o tema, vale recuperar a indicação de Sepulveda e El-Hani (2001; 2004) quanto ao
ensino da História da Ciência, por meio das cartas12 escritas por Galileu a Grã-duquesa Cristina de
Lorena  ([1615]1988),  devido  seu  potencial  para  o  estabelecimento  de  diálogos  entre  Ciência  e
Religião.  

Em relação ao ensino da temática, do professor – e não só o professor de Ciências –, se
espera que ele domine um conjunto de saberes, que lhe permitam no planejamento de suas aulas
articular os conhecimentos prévios dos alunos aos conhecimentos científicos. Nessa perspectiva os
cursos de formação inicial  e continuada de professores para o ensino de Ciências são lugares
propícios para o diálogo e o aprofundamento de reflexões sobre Ciência e Religião. Uma vez que a
aprendizagem não se restringe a um modelo único, mas é um processo cerceado por concepções
plurais, que podem provocar o fenômeno da distorção (BASTOS et. al., 2004), gerando significativas
consequências, que exigem a reflexão sobre o ensino escolar das Ciências. 
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