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Copernicanismo e autonomia científica:  
notas sobre o debate cosmológico e teológico de Galileu 

Paulo Tadeu da Silva * 
 A contenda protagonizada por Galileu acerca da realidade das hipóteses advogadas por Copérnico quanto à centralidade do Sol e o movimento da Terra nos colocam diante de aspectos concernentes aos campos da metodologia científica e dos valores científicos que devem fundamentar a investigação do mundo natural. Como sabemos, ao defender o sistema copernicano, Galileu enreda-se em uma disputa marcada pela intersecção entre a filosofia natural, a cosmologia e a teologia. Em linhas gerais, é possível identificar na postura adotada por Galileu a defesa de que a filosofia natural não pode ser adequadamente construída e avaliada na ausência de critérios estritamente científicos. Nesse sentido, aos olhos do autor, não é possível sustentar qualquer forma de avaliação do conhecimento científico que não esteja ela mesma imbuída de valores dessa mesma natureza. É precisamente nesse contexto que pretendo analisar alguns aspectos da polêmica galileana. O físico florentino procurou sustentar que, no âmbito exclusivo da filosofia natural, não é possível utilizar argumentos fundamentados no princípio de autoridade, seja aquela oriunda de certa interpretação da Escritura, seja aquela proveniente da filosofia de Aristóteles. A verdade de uma hipótese só pode ser medida através de dois expedientes conjuntamente articulados: observações sensíveis e demonstrações necessárias. Essa famosa receita de Galileu não é certamente desconhecida por qualquer um que tenha se dedicado ao estudo de algumas obras do autor ou tenha se debruçado sobre comentários acerca dela. Trata-se de um preceito largamente discutido ao qual, em alguns casos, é quase inevitável encontrarmos a associação da famosíssima passagem do autor, presente em O Ensaiador, na qual ele afirma que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos e geométricos. Evidentemente não é preciso voltar mais uma vez a um trecho tão amplamente conhecido. Entretanto, como faz Nascimento ao tecer alguns esclarecimentos sobre a célebre frase de Galileu (Nascimento, 1998, p. 176), vale a pena chamar a atenção para o trecho que antecede o preceito formulado por Galileu: 

Parece-me também perceber em Sarsi sólida crença que, para filosofar, seja necessário apoiar-se nas 
opiniões de algum célebre autor, de tal forma que o nosso raciocínio, quando não concordasse com as 
demonstrações de outro, tivesse que permanecer estéril e infecundo. Talvez considere a filosofia como um livro e fantasia de um homem, como a Ilíada e Orlando Furioso, livros em que a coisa menos importante é a 
verdade daquilo que apresentam escrito. Sr. Sarsi, a coisa não é assim. (Galilei, 1978, p. 119) 

A presente passagem nos coloca inevitavelmente diante de uma situação que, numa leitura mais apressada, poderia escapar ao leitor e que, contudo, parece-me fundamental no contexto da defesa do copernicanismo que, num âmbito mais geral, tem como conseqüência o problema da autonomia e da imparcialidade científicas. A crítica de Galileu está dirigida a um critério que não pode ser tomado como expediente seguro para a escolha entre teorias concorrentes. Ao reportar-se ao preceito segundo o qual a filosofia deveria apoiar-se nas opiniões de autores célebres, Galileu procura colocar em evidência o papel que se procurava atribuir à filosofia aristotélica. Nesse sentido, sustentar uma posição em franca 
                                                      
* Universidade Estadual de Santa Cruz. Av. Lomanto Júnior, 572 apto 302 CEP 45654-000, Ilhéus/Bahia, Brasil. E-mail: 

paulotadeu@uesc.br.   



 366 

dissonância com o pensamento de Aristóteles significava propor algo que feria o princípio de autoridade. Mais do que isso, é com base nesse princípio que tal resultado deveria ser tomado como inócuo e destituído de relevância científica. Ora, para Galileu isso é inaceitável. Uma situação bastante parecida pode ser verificada em algumas cartas escritas entre 1613 e 1615, particularmente aquelas endereçadas a Benedetto Castelli, Piero Dini e Cristina de Lorena. Nesses documentos é possível detectar a mesma exigência de autonomia e imparcialidade. Nessas cartas o debate gira em torno da compatibilidade entre as hipóteses copernicanas e a Escritura. A estratégia de Galileu consiste em mostrar que os argumentos levantados contra o movimento terrestre, amparados na interpretação literal de certas passagens bíblicas, não podem ser admitidos. Pelo contrário, como dito anteriormente, a fim de avaliar teorias científicas é preciso proceder segundo critérios de igual natureza, ou seja, a avaliação deve estar pautada por critérios de ordem científica. Tendo em vista tais objetivos, vejamos alguns aspectos fundamentais de algumas dessas cartas. A carta endereçada ao padre Benedetto Castelli é datada de 21 de dezembro de 1613. O contexto no qual a argumentação de Galileu se desenvolve está relacionado com a compatibilidade entre a hipótese da mobilidade da Terra e a famosa passagem bíblica na qual Josué pede a Deus que o Sol se detenha em Gabaon (Josué, 10, 12-13). O primeiro passo adotado por Galileu consiste em garantir que a Escritura não pode errar ou mentir, preservando assim sua verdade inabalável. Contudo, e aqui encontramos um dos aspectos centrais da estratégia do autor, é possível que seus intérpretes incorram em erro ao interpretarem o texto sagrado. Diz Galileu: 
Eu acrescentaria somente que, se bem que a Escritura não possa errar, os seus intérpretes e expositores 
poderiam, entretanto, incorrer por vezes em erros, e de várias maneiras. Entre esses erros, um seria gravíssimo e freqüentíssimo, ocorrendo sempre que tais intérpretes quisessem ater-se ao mero significado 
das palavras, porque assim produziriam não só diversas contradições, mas graves heresias e também 
blasfêmias. Pois, se assim fosse, seria necessário então dar a Deus pés, mãos e olhos, e também 
sentimentos materiais e humanos como a ira, o arrependimento, o ódio, e por vezes também o esquecimento das coisas passadas e a ignorância das coisas futuras. (Galilei, 1988, p. 18) 

Ora, o principal argumento de Galileu nesse momento consiste em mostrar o perigo e a possível incorreção de uma interpretação literal da Escritura. No presente contexto isso está claramente associado a uma interpretação que não extrai da letra sagrada o sentido que lhe é próprio. Galileu pretende mostrar, portanto, que a passagem de Josué não deve ser entendida tal como se encontra escrita; impõe-se interpretar o texto desvendando-lhe o verdadeiro sentido. Evidentemente isso preserva a Escritura naquilo que lhe é fundamental, sua verdade. Todavia, é interessante notar qual é o papel que Galileu confere à Escritura quando o debate gira em torno da filosofia natural. 
Visto, pois, que a Escritura, em muitas passagens não apenas permite, mas necessariamente exige 
exposições diferentes do aparente significado das palavras, parece-me que nas discussões naturais ela 
deveria ser citada somente em última instância. (Galilei, 1988, p. 19) 

A advertência de Galileu quanto ao uso da Escritura no debate científico está, por sua vez, relacionada com o único preceito que garante a autonomia e a imparcialidade científicas. Com efeito, algumas linhas adiante, o autor enuncia claramente os critérios que devem ser empregados quando o assunto é a filosofia natural. 
Porque, procedendo igualmente do Verbo divino a Sagrada Escritura e a natureza, aquela como palavra 
escrita do Espírito Santo e esta como perfeitíssima executora das ordens de Deus, sabendo-se agora, ainda mais, que as Escrituras dizem muitas coisas diferentes da verdade absoluta, quanto ao aspecto e significado 
das palavras, a fim de adaptarem-se ao entendimento de todos, e sendo, todavia, a natureza inexorável, 
imutável e indiferente a que suas recônditas razões e modos de operar sejam acessíveis ou não ao 
entendimento dos homens, razão pela qual jamais transgride os termos das leis a ela impostas, parece-me que o concernente aos efeitos naturais, que a experiência sensível coloca-nos diante dos olhos, ou que as 
necessárias demonstrações comprovam, não deva de maneira alguma ser colocado em dúvida pelas 
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passagens da Escritura devido ao fato de haver nas palavras uma aparência de significado diferente. Pois nem toda afirmação da Escritura amarra-se a uma obrigação tão severa como cada efeito da natureza. 
(Galilei, 1988, p. 19) 

É possível perceber aqui exigências muito próximas daquelas presentes em O ensaiador, publicado dez anos após a redação da presente carta a Benedetto Castelli. Para Galileu, a filosofia natural está assentada em experiências sensíveis e demonstrações necessárias, pilares cuja autonomia não pode ser desautorizada nem mesmo pelos textos sagrados. É precisamente nesse sentido que o autor recomenda, nessa mesma carta, que os intérpretes procurem estabelecer o verdadeiro sentido das passagens sagradas. Tal recomendação indica de modo claríssimo a independência entre filosofia natural e fé exigida por Galileu. Em linhas gerais, é possível perceber aqui alguns compromissos muito claros. Em primeiro lugar, natureza e Escritura provêm de um mesmo princípio criador, a saber, Deus. Cabe notar, todavia, que a palavra escrita, ainda que isenta de erro, encontra-se adequada ao entendimento comum, ao passo que a natureza é compreendida como a perfeitíssima executora das ordens divinas. Nesse sentido, não compete a ela qualquer liberdade ou vontade. A natureza é pautada por uma necessidade cega. Em segundo lugar, é justamente em virtude dessa diferença de gênero que não devemos antepor a 
Escritura ao mundo natural, preterindo os únicos meios pelos quais a verdade sobre os fenômenos naturais pode ser obtida com êxito. É exatamente nesse sentido que as experiências sensíveis e as demonstrações necessárias devem ser tomadas como os únicos juízes capazes de determinar a verdade, garantindo igualmente os princípios de imparcialidade e autonomia científicas. Esses princípios podem ser definidos tal como Mariconda e Lacey os apresentam: 

A imparcialidade baseia-se na distinção entre os critérios para a avaliação epistêmica de teorias científicas e 
os valores e crenças sociais, culturais, religiosos, metafísicos e morais. [...] A autonomia refere-se à carência (ou ausência) de um papel legítimo para os fatores de fora (externos) (tal como valores sociais, crenças 
religiosas e ideológicas e o “testemunho de autores”) para as práticas internas da metodologia científica, 
não só com relação à escolha de teorias, mas também com relação à determinação das abordagens de 
pesquisa. A autonomia acarreta, portanto, que as práticas científicas devem ser conduzidas livres de qualquer interferência de fora (externa) [...] (Mariconda & Lacey, 2001, p. 50) 

Diante de tudo isso e, por outro lado, sustentando que os sábios devem esforçar-se em revelar o real sentido da Escritura demonstrando a sua concordância com as conclusões de ordem científica, Galileu inicia um novo movimento argumentativo. Esse movimento consiste na realização de uma parte dessa tarefa. Colocando-se no terreno de seus adversários, o autor procura mostrar que a passagem presente em Josué não concorda com o sistema de Ptolomeu, mas com aquele advogado por Copérnico. Certamente isso causa profunda estranheza ao leitor, uma vez que Galileu, ao invés de apresentar uma interpretação que não se atenha ao sentido literal do texto sagrado, toma-o justamente dessa maneira. 
Posto e concedido ao adversário, por ora, que as palavras do texto sacro devem ser tomadas exatamente 
em seu sentido literal, isto é, que Deus, atendendo às preces de Josué, detivesse o Sol e prolongasse o dia, 
em virtude do que este conseguiu a vitória, mas exigindo eu, ainda que idêntica determinação de ater-se ao significado literal vigore também para mim, a fim de que o adversário não presuma uma possível liberdade 
de poder alterar ou mudar os significados das palavras: afirmo que esta passagem nos mostra 
manifestamente a falsidade e a impossibilidade de sistema de Aristóteles e Ptolomeu e que, ao contrário, se 
adapta perfeitamente ao de Copérnico. (Galilei, 1988, p. 22) 

Certamente a exigência de Galileu parece conflitar com tudo aquilo que ele mesmo havia defendido até esse momento da carta. Com efeito, vimos todo o seu esforço em defender uma interpretação não literal da Escritura e agora, para nosso espanto, ele se propõe a demonstrar a concordância entre letra sagrada e natureza valendo-se da mesma interpretação literal que criticara com tanta veemência. Ocorre, entretanto, um detalhe que não devemos deixar escapar: Galileu utiliza a expressão “por ora”. Isso indica que o caminho adotado nesse momento não parece ser definitivo. A estratégia de Galileu 
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consiste em atacar seus adversários no terreno que lhes é próprio, mostrando quão equivocada é a opinião que defendem, isto é, de que a Terra se mantém imóvel.  Supondo o sistema ptolomaico, Galileu mostra que o prolongamento do dia não depende do movimento do Sol, mas do primeiro móvel. Segundo o autor, caso Deus tivesse detido o Sol, o dia não seria prolongado, mas diminuído. Assim, a passagem bíblica em questão não pode ser explicada pelo sistema de Ptolomeu. Além disso, Galileu, valendo-se do princípio de harmonia e ordenação do universo, afirma que se Deus tivesse retardado apenas o movimento do Sol (supondo-se evidentemente o modelo ptolomaico), ele teria modificado toda a estrutura do universo. 
Acrescenta-se a isto que não é crível que Deus detivesse somente o Sol, deixando prosseguir o movimento de outras esferas, porque então teria, sem necessidade alguma, alterado toda a ordem, os aspectos e as 
disposições das demais estrelas em relação ao Sol, e teria perturbado gravemente todo o curso da natureza. 
É crível, entretanto, que ele houvesse detido todo o sistema das esferas celestes, as quais, cessada a 
paralisação, retornariam coordenadamente à sua tarefa sem confusão ou alteração alguma. (Galilei, 1988, p. 23) 

O estabelecimento do princípio de ordem e harmonia configura-se como um elemento fundamental para a introdução da alternativa proposta pelo autor. Fiel ao que fora anteriormente estabelecido (não alterar o sentido das palavras da Escritura), Galileu procura mostrar agora se uma outra disposição do universo resolveria o problema de maneira mais eficiente. É com base nesses dois requisitos que ele conclui a carta expondo a sua alternativa explicativa. 
Tendo eu, portanto, descoberto e logicamente demonstrado que o globo do Sol se movimenta em torno de si mesmo, fazendo uma inteira evolução em um mês lunar, aproximadamente na exata direção em que 
se processam todas as outras evoluções celestes; e sendo, ainda mais, muito provável e razoável que o Sol 
como instrumento e regente máximo da natureza, quase coração do mundo, dê não somente, como 
claramente dá, a luz, mas também o movimento aos planetas que giram em torno dele; e se, conforme a tese de Copérnico, atribuirmos principalmente à Terra a evolução diurna; quem não vê que para deter todo 
o sistema bastou deter o Sol, como exatamente indicam as palavras do texto sagrado, sem alterar o restante 
das recíprocas relações dos planetas, alterando somente o espaço e o tempo da iluminação diurna? (Galilei, 
1988, p. 24) 

Essa passagem é extremamente significativa. Em primeiro lugar, ainda que Galileu tenha aquiescido, numa estratégia provavelmente retórica, e interpretado o texto sagrado em seu sentido literal, ele não abre mão dos dois preceitos que devem fundamentar o conhecimento científico, indicados nessa mesma carta: as experiências sensíveis e as demonstrações necessárias. De fato, logo no início do trecho transcrito acima ele afirma ter “descoberto e logicamente demonstrado”. Ora, a descoberta não é resultado de outra coisa senão da observação, a qual se encontra aliada à demonstração necessária. Desse modo, mesmo que o terreno no qual o debate se desenrola seja precisamente o da teologia, Galileu não abre mão de ferramentas científicas. É importante notar que a carta data de 21 de dezembro de 1613. Em 1609 Galileu aperfeiçoa o telescópio e começa a utilizá-lo na observação dos fenômenos celestes. Em 1610 ele descobre os satélites de Júpiter e escreve o Mensageiro celeste e, em 1612, publica a História e demonstrações sobre as manchas solares, descoberta duramente criticada pelos teólogos uma vez que põe por terra a perfeição do céu e a distinção aristotélica entre mundo sublunar e supralunar. Ora, é bastante provável que sejam exatamente a esses resultados que Galileu esteja fazendo referência nesse momento final da carta a Castelli. Um segundo aspecto importante diz respeito ao argumento apresentado pelo autor. Na verdade Galileu está sustentando a existência de dois movimentos. O primeiro deles é central para a explicação da Escritura, o outro é decisivo para a adequação da mesma ao sistema de Copérnico. O primeiro movimento é o do Sol, que ordena e determina todos os outros movimentos. Por essa razão, uma vez detido o Sol, todo o restante do sistema é paralisado; o que significa que a ordem e a disposição das esferas celestes mantêm-se inalterada, como requer o princípio de harmonia e ordenação. O segundo é o movimento diurno da 
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Terra suposto por Copérnico. Ora, se deter o Sol significa deter todas as outras esferas, então o movimento diurno da Terra também é paralisado. O que não está explícito aqui, mas é exatamente o que podemos concluir, é que o movimento que determina o dia e a noite não é propriamente aquele realizado pelo Sol nem aquele supostamente e erroneamente atribuído à esfera das estrelas fixas, mas o movimento realizado pela Terra. Tal movimento, todavia, só pode ser interrompido, preservando-se, além disso, a ordem do universo, se o Sol deixar de realizar o seu próprio movimento. Desse modo, a passagem de Josué está devidamente explicada. Por outro lado, a hipótese de Copérnico encontra-se perfeitamente adequada ao texto sagrado. Um ano e dois meses depois da redação da carta a Benedetto Castelli, em 16 de fevereiro de 1615, Galileu redige uma carta ao Monsenhor Piero Dini. A carta endereçada a Dini não possui a mesma natureza daquela enviada a Castelli. Enquanto a carta a Castelli é notadamente marcada pelo esforço em demonstrar a compatibilidade entre o sistema copernicano e a Escritura, a carta a Dini contém uma defesa de Copérnico numa perspectiva bastante política. Nesse sentido, ela nos aproxima do contexto social, político e religioso com o qual a contenda teológica e cosmológica de Galileu está inevitavelmente vinculada. O contexto da carta a Dini está assentado em dois fatores. O primeiro diz respeito à carta discutida anteriormente, da qual, segundo Galileu, fora feita uma cópia alterada. O segundo está relacionado com o frade Dominicano Tommaso Caccini que, em 20 de dezembro de 1614, por ocasião do quarto domingo do advento, tece algumas críticas a Galileu e seus seguidores. Diante desses fatos, a carta endereçada a Piero Dini é uma tentativa de arregimentar, no interior da estrutura eclesiástica, senão adeptos claramente declarados, pelo menos pessoas suficientemente confiáveis que pudessem avaliar imparcialmente a doutrina copernicana. Reencontramos aqui alguns dos elementos defendidos por Galileu em sua carta a Castelli: as experiências sensíveis e as demonstrações necessárias como fundamentos da filosofia natural, e o requisito da autonomia e da imparcialidade científicas. O primeiro aspecto comparece no seguinte trecho da carta: 
Mas estas últimas agitações e os motivos que estes padres aduzem para mostrar os deméritos desta doutrina – donde merecer ela ser supressa – me fizeram ver algo a mais escrito em semelhantes matérias. 
Verdadeiramente, não só reconheço que tudo o que eu escrevi foi dito por eles, mas muito mais ainda. 
Mostrando com quanta circunspecção é necessário proceder no que se refere às conclusões sobre a 
Natureza que não são “de Fé”, às quais podem chegar as experiências e as demonstrações necessárias e quão pernicioso seria afirmar como doutrina definida nas Sagradas Escrituras alguma proposição da qual 
se pudesse ter alguma vez demonstração em contrário. (Galilei, 1988, p. 26-27) 

Como podemos perceber, o plano ainda é teológico e cosmológico. Veja-se, nesse contexto, que Galileu separa dois domínios distintos: fé e filosofia natural. É com base nessa distinção e, por outro lado, procurando garantir a confiabilidade nos relatos bíblicos, que o autor chama a atenção para os perigos oriundos do confronto entre essas duas verdades (a bíblica e aquela obtida pela filosofia natural). Entretanto, o posicionamento de Galileu no tocante a esse assunto parece ser muito claro, embora não totalmente explícito: atente-se para o fato de que ele afirma que o perigo surge a partir do momento em que temos uma demonstração conflitante com aquilo que se encontra expresso na 
Escritura. Desse modo, a experiência e a demonstração impõem-se nas questões naturais, aquelas que não são de fé, como juízes inquestionáveis. Nenhuma autoridade exterior à filosofia natural pode sobrepor-se a elas. É em virtude desse compromisso que ele solicita a avaliação de pessoas indubitavelmente católicas e solidamente versadas em filosofia natural1. 

Posto que eles procuram proibir um livro aceito tantos anos pela Santa Igreja sem o terem eles não só 
jamais visto como também nem lido ou entendido. Eu não faço outra coisa senão clamar que se examine a 

                                                      
1 Em apoio à presente interpretação, é importante chamar a atenção para o pós-escrito que acompanha a carta a Piero Dini. 

Nele Galileu faz referência aos padres jesuítas que, segundo ele, são os mais autorizados para fazer a avaliação requerida. 
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sua doutrina e se ponderem suas razões por pessoas muitíssimo católicas e entendidas, que se confrontem suas posições com as experiências sensíveis e que, em suma, não seja condenado se, primeiramente, não 
for julgado falso, se é verdade que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e errada. 
(Galilei, 1988, p 27) 

O pedido feito por Galileu pressupõe duas condições. A primeira delas consiste na avaliação daqueles cujo perfil religioso esteja isento de qualquer questionamento e que, por outro lado, detenham conhecimento e entendimento necessários e suficientes acerca do problema em questão. A segunda condição não é outra coisa senão a reafirmação da utilização de indicadores claramente científicos (no caso, as experiências sensíveis). É a partir delas que o julgamento da verdade ou da falsidade do sistema copernicano deve ser feito. Ao requisitar essas duas condições Galileu pretende, a meu ver, preservar a autonomia e a imparcialidade científicas que marcam sua defesa do copernicanismo. A exigência de tais critérios articula-se, por sua vez, com outro aspecto presente na carta a Cristina de Lorena, Grã-Duquesa Mãe de Toscana, escrita em 1615. Tendo em vista os limites do presente texto, não será possível apresentar aqui uma análise mais profunda do documento em questão, não obstante sua importância para o contexto que estou discutindo. Entretanto, gostaria de chamar a atenção para o aspecto que, nesse momento, me interessa particularmente. Reafirmando todos os compromissos indicados nas cartas a Castelli e Dini, Galileu escreve: 
Mas não pretendo com isso concluir que não se deve ter suma consideração pelas passagens das Sagradas 
Escrituras. Pelo contrário, tendo chegado à certeza de algumas conclusões concernentes à Natureza, 
devemos servir-nos delas como meios muito adequados para a verdadeira exposição destas Escrituras e para a investigação dos sentidos que nelas estão necessariamente contidos, pois elas são perfeitamente 
verdadeiras e concordes com as verdades demonstradas. (Galilei, 1988, p. 50) 

Ora, encontramos aqui uma conseqüência que até agora o autor não havia afirmado. O jogo entre as verdades científicas e a interpretação da Escritura muda completamente. Como podemos ver, são precisamente as verdades demonstradas pela filosofia natural que devem orientar a interpretação dos textos sagrados e não o contrário, ou seja, não é a interpretação dos últimos que deverá, em instância final e definitiva, estabelecer qual deve ser a teoria a ser defendida no campo científico. Tal mudança parece-me importantíssima, pois, nesse caso, a autonomia da filosofia natural vai além daquilo que anteriormente pudemos verificar nas cartas endereçadas a Castelli e Dini. A certeza do conhecimento científico, obtido por meio de experiências sensíveis e demonstrações necessárias, é tão inabalável que conclusões desse porte servem como expediente para a exegese bíblica. Portanto, cabe afirmar que, para Galileu, quando as proposições não são de Fide, não há outra autoridade senão os critérios enfaticamente defendidos por ele, os quais são guias absolutamente seguros para a correta interpretação de passagens presentes nas Sagradas Escrituras e que, em alguma medida, refiram-se à Natureza. As cartas analisadas certamente não esgotam tudo aquilo que está presente no debate teológico e cosmológico no qual Galileu se envolve, nem tampouco outros tantos aspectos relacionados com sua defesa da mobilidade terrestre. Contudo, elas indicam com extrema clareza aspectos centrais da concepção de filosofia natural do autor, demarcando dois planos distintos: aquele concernente à metodologia científica propriamente dita e, por outro lado, o contexto social, político e religioso com o qual a defesa do copernicanismo encontra-se vinculada. Isso nos mostra que, em alguns casos, a ciência não pode ser compreendida sem algum entendimento do recorte social no qual ela encontra-se inserida. Parece-me que o caso de Galileu deve, em determinadas situações, como aquela aqui discutida, ser analisado nesses termos.   
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