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Considerações iniciais 

A figura de Galileu, como astrónomo e como iniciador da ciência moderna, teve um 
papel extremamente importante na época em que viveu. O estudo desta figura permite 
analisar e abordar com os alunos os problemas que ultrapassam o quadro científico das 
suas descobertas. 

A maior parte dos alunos recebe informações relativas ao céu e aos corpos celestes 
pelos média (rádio, televisão, Internet), informações essas que interpretam à luz dos 
conhecimentos já adquiridos. Por vezes, as crianças constroem os seus conhecimentos 
sem ter observado realmente o céu, é, por isso, muito importante habituá-los a uma 
observação directa e sistemática do céu, como aquela que Galileu fazia no seu tempo. 
Esta atitude permitir-lhes-á prestar uma maior atenção ao que se passa em volta deles e 
conduzi-los-á a fazer uma análise critica do mundo que os rodeia. Por exemplo, muitas 
vezes os alunos consideram a Lua como o « astro nocturno », tendo raras vezes reparado 
que podemos, por vezes, vê-la ao mesmo tempo que o Sol. Uma observação atenta 
durante alguns dias fá-los-á descobrir que o nosso satélite é, às vezes, visível em pleno 
dia.  

A observação da Lua feita por Galileu pode servir como ponto de partida aos alunos do 
1º Ciclo, para que compreendam como é que o procedimento científico se processa 
desde há séculos : isto poderá constituir um dos objectivos nocionais das suas pesquisas. 
Se é verdade que Galileu não inventou a sua luneta, nem estudou óptica, é também 
verdade que soube fabricar duas lunetas diferentes e aperceber-se que a imagem 
observada dependia das lentes utilizadas. É por isso que aconselhamos vivamente o 
professor a incitar os alunos a fabricar a sua própria luneta, utilizando, também eles, 
lentes diferentes para obter instrumentos que permitam aumentar mais ou menos os 
objectos observados. 

A descrição e o estudo da Lua e dos satélites de Júpiter feitos por Galileu serão uma 
oportunidade para os alunos observarem o céu e interpretarem alguns fenómenos 
simples. 

Uma primeira observação feita em aula permitirá iniciar os alunos na análise de 
variáveis pertinentes que intervêm na observação astronómica : o telescópio deve estar 
estável, o céu límpido e, se procedermos a observações nocturnas, suficientemente 
luminoso. Relembraremos algumas regras elementares de segurança (nunca observar o 
Sol através de uma lente – luneta, binóculos, telescópio -, nem sequer a olho nu). 
 
Observação da Lua 

A observação da Lua é uma actividade particularmente bem adaptada a um projecto 
pedagógico : sendo visível mesmo durante as horas diurnas, a Lua é um objecto celeste 
facilmente observável durante as horas de aula, e tanto mais que está relativamente 
próxima de nós.  

Podemos começar na aula pela leitura do Mensageiro Celeste e propor aos alunos a 
reprodução das observações de Galileu com uma pequena luneta (podemos encontrar à 
venda lunetas muito simples por 10-15 euros).  

Uma discussão prévia com as crianças permitirá fazer o ponto da situação sobre os 
seus conhecimentos : « A Lua parece ter olhos. Ela só lá está durante a noite. Ela está a 



crescer porque está escondida pela Terra. É verdade que ela mostra sempre o mesmo 
lado?» 

Com a luneta fixa sobre um tripé (os alunos devem poder segurá-la firmemente), 
poderemos reproduzir com os alunos o procedimento seguido por Galileu com a sua 
luneta : ele observava a Lua e depois desenhava-a. É muito importante que os alunos 
desenhem o que vêem – devem efectivamente localizar correctamente os vales e as 
montanhas – para que possam comparar os seus desenhos com os de Galileu. É 
evidente que esta actividade exige tempo : cada um deve proceder às suas próprias 
observações e depois desenhar o resultado.  

Pode-se, também, verificar com os alunos que vemos sempre a mesma face da Lua, 
procedendo da seguinte forma : 

– escolher uma característica particular evidente do solo lunar (pode-se utilizar a 
grande mancha que Galileu desenhou, constantemente visível); 

– desenhar a Lua como a vimos, evidenciando a característica escolhida; 
– proceder a outras observações nos dias seguintes, de forma a verificar que a 

característica observada continua no mesmo lugar;  
– comparar os desenhos com os de Galileu; 
– interpretar as observações efectuadas num breve texto;  
– comparar os resultados obtidos com os de Galileu : discussão colectiva e elaboração 

de um painel de recapitulação;  
– pesquisar, na Internet ou em livros, o estado dos conhecimentos na época de Galileu 

para confrontá-los com as conclusões a que ele chegou. 
Depois destas fases de observação, a utilização do instrumento não deixará de suscitar 

novas questões : «como funciona a luneta ? Mas o que é que está lá dentro?»  
 
Construir uma luneta 

Para responder a esta última questão, tentaremos abrir, se possível, as lunetas que 
comprámos. Obtemos assim dois tubos que deslizam um dentro do outro : o mais longo 
dotado de uma lente com um diâmetro maior (a objectiva) e o outro com uma lente mais 
pequena (o ocular).  

Os alunos poderão aproximar ou afastar as lentes do olho, olhando na direcção de um 
objecto simples. Veremos que o objecto nos vai parecer maior ou mais pequeno segundo 
a distância entre a lente e os nossos olhos. Podemos voltar a colocar a lente no tubo e 
observar: veremos assim os objectos aumentarem e inverterem-se (se utilizarmos uma 
lente convergente). Poderemos fazer passar um feixe de luz solar através do vidro, depois 
moveremos o ecrã (um cartão branco) atrás deste, até que a marca do feixe se reduza a 
um ponto, ou seja a mais pequena possível (este ponto é o centro da lente, a distância 
entre este ponto e a lente é chamada distância focal). Mostraremos também, nesta altura, 
que se dispusermos de folhas secas ou de pequenos bocados de papel e os colocarmos 
no centro, onde a marca do feixe se reduz a um ponto, conseguiremos incendiá-los (os 
alunos conhecem bem este fenómeno). 
 
O material necessário 

O material pode ser trazido pelos alunos. Para construir uma luneta que dê uma boa 
imagem, é preferível utilizar dois vidros diferentes : um vidro convergente (para 
presbíopes) de 0,75 δ (dioptria) para o tubo mais longo, e um vidro divergente (para 
míopes) de – 5 δ para o ocular (a dioptria é uma unidade de medida que caracteriza uma 
grandeza inversamente proporcional à distância focal. Quanto maior for o valor, mais 
pequena a distância. Esta grandeza é positiva para as lentes convergentes e negativa 



para as lentes divergentes.). O vidro convergente deve estar disposto na extremidade de 
um tubo de cartão com 70 cm de comprimento, para o ocular escolheremos um tubo de 
20 cm de comprimento, os dois tubos devem deslizar um dentro do outro sem deixar 
passar luz. Com um destes dispositivos poderemos ver a Lua, os satélites de Júpiter e as 
manchas solares (projectadas). 

Para a lente convergente, os alunos podem então pôr em evidência o centro e, 
eventualmente, medir a distância entre o centro e a lente (não se pode determinar o 
centro de uma lente divergente nem a sua distância focal por este método). Mais vale 
deixá-los trabalhar com autonomia e não discutir os resultados colectivamente antes do 
fim da actividade. Para isto, propomos resumir todas as soluções numa tabela. Nessa 
altura uma discussão colectiva poderá levar a escolher determinados vidros em vez de 
outros. 

Numa das nossas turmas-piloto, escolhemos uma outra opção : « Façamos duas 
lunetas com vidros diferentes, assim, depois, poderemos ser mais a olhar ! O importante é 
saber que numa veremos melhor e na outra não tão bem !» 
 
O fabrico propriamente dito 

Material necessário: 
– Os dois vidros escolhidos; 
– Dois tubos de diâmetros que permitam deslizar directamente um dentro do outro 

(podemos fabricá-los enrolando cartão preto suficientemente espesso mas podemos 
também utilizar dois rolos de cartão – estojos de mapas geográficos por exemplo); 

– Cola, fita adesiva preta, tesouras e … muita atenção ! 
Quando tivermos todo o material, os dois vidros devem ser fixados com fita-cola na 

extremidade dos dois tubos. As dificuldades encontradas pelos alunos são 
essencialmente de ordem manual – utilização correcta das tesouras, da fita adesiva, da 
cola… - é o que nos dizem alguns dos testemunhos que recolhemos: 

«Um dos maiores problemas que nós encontrámos foi colar o vidro no fundo do tubo. A 
cola, que estávamos a usar, parecia colar os dedos em vez do cartão ! Não devemos ter 
as mãos peganhentas quando pomos o vidro no fundo do tubo de cartão, é uma 
precaução cientificamente importante ! E sobretudo, parece que a cola gosta de contrariar 
e por isso cola onde não deve !» 

Os professores confirmam que a utilização de um instrumento construído pelos alunos 
torna a observação muito mais difícil, mas o facto de terem sido eles próprios a fabricar 
leva-os a uma maior participação e crítica em relação ao seu trabalho - faz notar um dos 
professores que participou na nossa experiência - e isto incita-os sobretudo a melhorar o 
seu produto. Mesmo que a actividade esteja terminada, as crianças continuam as suas 
observações da Lua emprestando uns aos outros as lunetas que construíram. 

Quando os alunos, em grupo, terminaram o fabrico das suas lunetas, pode começar a 
fase de observação da Lua, a mais importante na experiência de Galileu. Graças à 
observação e à comparação entre o que se passava na Terra e o que se passava no céu, 
conseguiu explicar os fenómenos sofridos pelos corpos celestes (durante a observação 
feita pelos alunos, será importante tentar explicar o que está no céu com « explicações 
terrestres»).  
 
Observação dos satélites de Júpiter 

A observação dos satélites de Júpiter, sobretudo se for feita no início do ano (de 
Janeiro a Março), pode ter lugar nas primeiras horas da noite, o que a torna muito menos 
problemática. Os alunos constatarão, rapidamente, que a luneta que construíram, 



sobretudo se os vidros foram escolhidos ao acaso, não permite uma observação muito 
exaustiva. Sugerimos, então, para prosseguir a experiência, utilizar uma luneta que esteja 
à venda ou uns bons binóculos. 

A metodologia será a mesma seguida para as observações da Lua e os alunos podem 
constatar que a posição dos satélites no céu varia ao longo dos dias. Proceder a resumos 
pode-se revelar particularmente interessante : será preciso para isso observar os satélites 
de Júpiter e indicar, num desenho, a sua posição em relação ao este e ao oeste antes de 
comparar os resultados obtidos com os de Galileu. Novamente a leitura do Sidereus 
Nuncius (O Mensageiro Celeste), com os desenhos do autor, será particularmente 
significativa e importante para os alunos, em relação às suas próprias observações : «  
Nós, mesmo assim, vimos muito menos : se o telescópio de Galileu era como o nosso, 
porque não vemos tão bem?» 

Substituir os tubos de cartão por tubos de metal completamente pintados de preto 
(preparados por um pai que tinha seguido a actividade na aula) permitiu que houvesse 
uma melhoria da imagem obtida e levou as crianças a tentar a construção de um outro 
telescópio mas, desta vez, depois de ter pintado completamente de preto a parte interna 
do tubo. Esta actividade trouxe dificuldades notáveis ; não é fácil encontrar pincéis com 
um cabo suficientemente comprido para pintar de negro a parte interna e há partes que 
não são pintadas…  
 
Observação indirecta das manchas solares  

Como para a observação da Lua, uma discussão inicial permitirá avaliar os 
conhecimentos dos alunos sobre o Sol e a sua superfície : « É evidente que o Sol não se 
mexe, é a Terra que gira. E depois o Sol está sempre igual, nunca muda» - é 
particularmente interessante ver até que ponto esta ideia está generalizada junto das 
crianças. Poderemos novamente recolher as suas respostas num quadro afixado na aula, 
para poder comparar com as conclusões que surgirão no fim da actividade. 

Para proceder à observação das manchas solares, vamos utilizar o telescópio 
fabricado pelos alunos, colocando-o no tripé, depois seguiremos o seguinte protocolo: 

– fazer entrar a luz do Sol pelo vidro maior; 
– colocar num segundo tripé, colocado de forma adequada no lado oposto à luneta, um 

ecrã rígido com uma folha de papel branco, para que se projecte a luz solar. Os alunos 
devem compreender que a imagem no ecrã é uma imagem da superfície do Sol e que, 
assim, todas as « asperezas » ou « imperfeições » que aparecem, existem realmente na 
superfície do Sol ; 

– introduzir o tubo do telescópio num quadrado de cartão negro, que produza uma 
sombra no ecrã, para distinguir melhor as manchas escuras visíveis sobre a imagem 
luminosa do disco do Sol. 

Convém advertir que este tipo de observação só pode ser indirecta, uma vez que a luz 
do Sol que penetra no sistema de vidros do telescópio é focalizada num ponto do nosso 
olho e isso pode cegar-nos. Pode ser útil relembrar os alunos da fase de medição da 
distância entre o centro e a lente e o momento em que fizemos inflamar as folhas, 
chamando a atenção que no lugar das folhas está um olho, por isso há que ser prudente. 

O momento da observação das manchas solares representa um ponto crucial
da actividade. Os alunos podem, certamente, não distinguir as zonas sombrias mas 
acontece por vezes que, já convencidos de que de qualquer maneira não se pode ver 
nada, porque «o Sol está sempre igual», eles não observam realmente o que há para ver! 
Este é um momento muito delicado e é preciso convidar os alunos a observar bem, a 
limpar os vidros – a sujidade pode falsificar a experiência-, e por fim propor-lhes repetir as 



suas observações, para observar se as manchas que aparecem provêm dos vidros do 
telescópio ou existem realmente na superfície Solar : «Limpa bem o vidro, porque acho 
que está sujo… vêem-se pequenos pontos. Porque não consignar a sua instalação ?» 

 Sugerimos que o telescópio fique no local durante a discussão : os alunos poderão 
assim notar que a imagem do Sol se move rapidamente e que « sai » do cartão que faz 
de ecrã. É conveniente, então, determinar as condições em que poderemos continuar a 
actividade. Estas podem variar de uma turma para outra ; é melhor deixar os alunos 
escolher (assim que compreendam melhor o que se passa, o que fazer e como fazer) e, 
eventualmente, modificar os parâmetros da experiência. 

Numa das turmas que executaram a experiência, os alunos deixaram de desenhar uma 
imagem do Sol que estava sempre a mover-se ; decidiram antes proceder de outra forma. 
Eis o que contou o professor aos seus colegas que queriam propor a mesma actividade 
às suas turmas: 

«Cada observador preparou diferentes círculos de papel brilhante, de diâmetro igual 
àquele da imagem do Sol. 

«Cada criança, uma após a outra, colocou o seu círculo sobre a imagem do Sol e 
desenhou o que via, escrevendo também a hora da observação. Entre a observação do 
primeiro aluno e a do segundo, passou cerca de uma hora. 

«Colocámos então todos os círculos sobre uma mesa por ordem cronológica e 
discutimos o que se tinha passado. Tínhamos gravado a discussão e surgiram certos 
elementos, que deixaram a crianças estupefactas : « As manchas que aparecem não são 
sobre os vidros [eles tinham sido limpos e limpos várias vezes] ; da primeira à última 
observação que fizemos, as manchas moveram-se [tinha sido feita uma verificação 
sobrepondo os diferentes círculos de papel : a deslocação era evidente]. Esta última 
evidência não foi bem aceite e decidimos então recomeçar a experiência. 

«Procedemos a uma segunda observação e a uma segunda análise dos resultados, 
que confirmaram o que já tinha sido assinalado, depois ainda um terceiro ciclo de 
observações e de discussão.  

«No fim da experiência, colocámos as nossas conclusões num painel final : as 
manchas não ficam na mesma posição ; estão situadas na zona equatorial do sol ; e são 
mais sombrias na sua parte central. 
 
Conclusões 

Seja qual for o percurso que escolhermos seguir, é importante que as turmas possam 
comparar as imagens de Galileu com aquelas tiradas pelos telescópios claramente 
maiores (e assim mais eficazes), assim como com as imagens tiradas por satélite. Isto vai 
permitir aos alunos ter uma ideia clara sobre as mudanças surgidas, graças à melhoria 
das técnicas de observação e ao progresso tecnológico. 

«As descobertas [de Galileu] e as suas invenções científicas são verdadeiramente 
excepcionais, exclusivamente graças ao seu talento. Hoje ainda, as suas intuições 
encontram aplicações em diversos sectores científicos ; basta pensar no microscópio, que 
é outra das suas invenções» 

«Depois de Galileu, a forma de estudar as ciências mudou : começa-se pela 
observação, depois formulam-se hipóteses. Experiências, repetidas vezes e vezes, 
permitem testar a validade das hipóteses. Por fim, enuncia-se uma teoria que todos 
podem tentar verificar. Foi esta a mudança mais importante para o mundo da pesquisa 
nos séculos que se seguiram. Devemos a Galileu, e ao seu telescópio, a nova maneira de 
fazer ciências. As nossas tecnologias são muito mais refinadas, mas procedemos como 
Galileu nos ensinou há mais de quatrocentos anos…»  


