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deltaKappa                        Conversa ao sábado de manhã: Livros para férias 

No final daquela bela manhã de Julho, depois da Rita e colegas terminarem o pequeno programa em JustBasic e acabarem 

com os cafés e os pastéis de nata, a conversa mudou de rumo (pode ver aqui). Pois é a parte final dessa conversa que 

relatamos agora. 

Bernardo (B): - Professor, e o que é que nos sugere para ler nas férias? 

Professor Antunes (PA) (depois de refletir um pouco): - Vocês sabem que uma entidade viva, pessoas, animais, empresas, 

instituições, nações só sobrevive se conseguir detetar, a tempo, as ameaças fatais que se lhe deparam e se for bem-

sucedida a encontrar forma de as ultrapassar. Ora a Humanidade está confrontada com duas enormes ameaças: as 

alterações climáticas e as crises pandémicas. 

E para as vencer só tem dois aliados: a Ciência e a Tecnologia. 

Pois eu sugiro-vos um livro de Bill Gates, muito bem feito, onde ele define muito bem o problema das alterações 

climáticas, indica o que está a gerar a crise, mostra o que nos pode acontecer se nada for feito e estabelece o que há a 

fazer para evitar a catástrofe:  

Passar da emissão de 51 biliões de toneladas de gases com efeito de estufa para a atmosfera em cada ano para zero 

toneladas até 2050.  

É um projeto gigantesco que requer ciência, muita inovação tecnológica e habilidade política. Não só vão apreciar como 

se prepara um programa desta envergadura e se ultrapassam os enormes desafios se deparam, como podem depois, ao 

longo dos anos, ir acompanhando o que os vários governos e empresas a nível mundial estão a fazer, verificando se vão 

estando à altura da dimensão da ameaça. E, quem sabe, se algum de vós será mais um obreiro dessa tarefa fazendo um 

trabalho gratificante e bem remunerado com a feliz sensação de estarem a contribuir para salvar a humanidade! 

Vão ver como uma forte preparação em Ciência ajuda a pensar bem, a definir os problemas certos e, com coragem, 

imaginação e empenho encontrar as melhores soluções. Uma forte motivação para vocês e um exemplo. 

Querem ver um exemplar? 

Rita (R): - Só esse ou pode dar-nos mais uma pista? 

PA (depois de pensar um largo momento): - A negação que alguns sectores fazem da importância e causas das alterações 

climáticas lembra-me de como, tantas vezes, a sociedade reage fortemente contra as inovações científicas e os avisos da 

ciência. Vejam o que se passa com a pandemia e as vacinas. 

Um exemplo lapidar de alguém vítima da irracionalidade que o rodeava é o grande Galileu, o Pai da Ciência Moderna, um 

pioneiro no uso da experiência para formular e testar as suas ideias sobre como a Natureza se comporta.  Se quiserem 

conhecer com profundidade as extraordinárias circunstâncias da sua vida não deixem de ler este livro que, por acaso, 

trouxe comigo, escrito pelo astrofísico Mario Livio depois de exaustiva e rigorosa pesquisa histórica: 

E vão ver como o homem, apontando um telescópio construído por ele para o espaço, começa a fazer descobertas, como  

as luas de Júpiter, as duas “orelhas” de Saturno, as fases de Vénus, que o levaram a favorecer o proscrito modelo 

Coperniciano, que retirava a Terra do centro do Universo, em desfavor do modelo Ptolomaico no qual esta estava fixa e 

estrelas e planetas estavam incrustados em esferas que rodavam em seu torno.  

Ora a Igreja achou que essas ideias não podiam ser divulgadas por parecer contrariarem as Escrituras. 

https://clube.spm.pt/files/Prob_03_Res_2021_07%20(1).pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu_Galilei
https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_Livio


Mas vocês sabem, Galileu era altivo na defesa daquilo em que acreditava… e gostava de arrasar os seus adversários.  

Publicou o livro Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo Ptolomaico e Coperniciano, onde não só dava 

entender estar do lado do modelo de Copérnico como, através de um dos personagens, Simplício, retratado como um 

idiota, ridicularizava os seus detratores. Ora isso valeu-lhe ver-se a braços com a Inquisição.  

                                                                                         Diálogo di Galileo Galilei 

O Papa Urbano VIII, que parece que nutria admiração por Galileu, sentiu-se retratado e esse sentimento foi acicatado 

pelos inimigos de Galileu na Cúria, que eram muitos e acirrados. Para mais escreveu o livro em italiano para todos 

poderem ler, o que lhe tinha sido proibido, nomeadamente pelo Cardeal Belarmino que anos antes o tinha intimado a 

não divulgar as ideias de Copérnico que achava que contrariavam as Escrituras Sagradas e não estavam suficientemente 

provadas, e neste último ponto tinha razão. O Cardeal Belarmino, no seu curriculum, tinha a condenação à fogueira, vivo, 

de Giordano Bruno, por ter admitido que havia mais sóis no universo com planetas girando em volta que até podiam ter 

vida1. 

Galileu foi preso, julgado e, sob ameaça de tortura, obrigado a abjurar as suas ideias: o texto que foi obrigado a ler, de 

joelhos, e que consta no livro, deve ter-lhe causado um sofrimento inimaginável. Mas nem isto evitou que passasse os 

últimos anos de vida em prisão domiciliária. 

Fica para a posteridade a frase com que procurou traçar a fronteira entre Ciência e Religião: “A religião ensina como se 

vai para o céu e não como o céu funciona”. Se foi uma tentativa de separar as águas não resultou! 

João (J): - E o livro fala só das descobertas astronómicas? 

PA: - Claro que não, fala sobre a sua vida e a sua obra de forma atraente com grande rigor e abrangência. Entre outras 

coisas podem ficar a saber que o lançamento de corpos do alto da Torre de Pisa para ver que corpos de pesos diferentes 

levam iguais tempos a cair provavelmente nunca ocorreu. A conclusão de Galileu deve-se a uma experiência pensada2. 

R: - Pensada? 

PA: - Pensada sim, o tipo de experiências usadas, de forma genial, por Einstein por não serem realizáveis.  

A de Galileu era assim e visava contrariar a ideia de Aristóteles de que corpos mais pesados caem mais rapidamente: 

Unindo um corpo C mais leve a outro A mais pesado, C, caindo mais devagar, atrasa o movimento de A de forma que o 

conjunto cai mais lentamente do que A. Mas o conjunto é mais pesado do que A logo cai mais rapidamente!  

B (fascinado): - Genial! 

J: - Ó Professor e algo mais levezinho, não se lembra? 

PA (depois de breve hesitação): - Lembro sim senhor, um fantástico livro de banda desenhada de Larry Gonick: História 

do Universo, contada de forma crua e divertida, desde o Big Ban aos nossos dias. São vários volumes editados em três 

livros.  

 

Carl Sagan disse sobre o Volume I, o da formação do Universo: “É uma delícia”. Bom, já têm que ler. Divirtam-se e passem 

umas ótimas férias.  

Nota Final: Os nossos efusivos parabéns à SPM pela forma admirável como celebrou o seu 80º aniversário. Pela 

extraordinária qualidade dos participantes, pelo nível das apresentações e pela organização de excelência. Não deve haver 

muitas Sociedades de Matemática à face da Terra a realizar celebrações de aniversário a esta altura.  

 
1 O Cardeal Belarmino foi canonizado por Pio XI em 1930. 
2 Pode conhecer uma dessas experiências no deltaKappa de Março de 2019 neste link. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Urbano_VIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Belarmino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
http://www.larrygonick.com/
https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2019_03%20(2).pdf

