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Resumo 

 

Inserido no campo da Didática das Ciências, este trabalho propõe uma abordagem para 

a introdução da História da Ciência no ensino científico, em nível médio. Foi elaborada e 

aplicada uma seqüência de atividades contemplando a história do Princípio da Inércia. 

Procurou-se, com tal abordagem, dar mais significado ao ensino científico e, ao mesmo 

tempo, abrir novas vias para uma melhor compreensão dos processos de construção do 

conhecimento científico. A preparação das atividades envolveu um estudo do 

desenvolvimento histórico do conceito de movimento, desde a física aristotélica, passando 

pela física do movimento medieval, por Galileu, Gassendi, Descartes, até alcançar a primeira 

lei de Newton. A estratégia de ensino foi aplicada a três turmas do ensino médio noturno de 

uma escola da rede pública estadual da cidade de Natal (RN). A análise dos resultados indicou 

a dificuldade de superação de concepções alternativas acerca de movimento pelos estudantes. 

Apesar disso, avaliamos que a aplicação dessa estratégia de ensino tanto representou ganhos 

para a aprendizagem dos estudantes, como contribuiu para o redimensionamento da prática 

pedagógica do professor-pesquisador. 

 

Palavras-chave: Princípio da Inércia; História da Ciência; Ensino de ciências. 



Abstract 

  

Placed in the field of Didactic of Science, this paper proposes an approach to the 

introduction of the History of Science in science education, at high school level. It was 

designed and implemented a series of activities regarding the history of the Principle of 

Inertia. The aim of this approach was to give more meaning to scientific education, while 

opening new avenues for a better understanding of the processes of construction of scientific 

knowledge. The preparation of the activities involved a study of the historical development of 

the concept of motion, from the Aristotelian physics through physical movement concepts at 

medieval period, from Galileo, Gassendi, Descartes, until the first law of Newton. The 

strategy of teaching was applied to three classes of high school (night period) of a state public 

school at the city of Natal (RN). The results indicated the difficulty of overcoming alternative 

conceptions about movement by students. Nevertheless, we consider that the implementation 

of this strategy of teaching both represented gains for the learning of students, and contributed 

to the resizing of pedagogical practices of the teacher-researcher. 

 

Keywords: Principle of Inertia; History of Science; Science Education.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

No segundo semestre de 2005, ingressei no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

procurando melhorar minha prática pedagógica. Nesse período, estava iniciando meus 

primeiros passos no ensino de Física na rede pública. Até então, minha experiência 

profissional limitava-se a pouco mais de cinco anos na função de professor de Física na rede 

particular. 

Minha prática desenvolve-se no turno da noite, cujo horário de cada aula não passa 

de 35 minutos. A escola não disponibiliza livros-textos de Física para os estudantes. Em sua 

biblioteca estão disponíveis apenas três exemplares de um volume único de um livro-texto de 

Física1. 

Mediante as inúmeras dificuldades encontradas no ensino, principalmente na rede 

pública, percebi que muitos desafios teriam de ser enfrentados. Certamente não pretendemos, 

com este trabalho, solucionar as várias dificuldades presentes no ensino, mas, pelo menos, 

esperamos que ele seja útil para melhorar a formação científica básica dos estudantes do 

ensino público. 

Não podemos deixar de considerar que apenas uma pequena parcela dos estudantes 

que conclui o ensino médio consegue ingressar na universidade. Mesmo assim, boa parte dos 

que o fazem não optam por uma carreira na área de Ciências Naturais. Portanto, podemos 

pensar que eles podem estar estudando Física pela primeira e última vez. Dessa forma, 

precisamos avivar nossos estudantes para que construam um conhecimento científico que 

realmente tenha significado para eles. 

Autores como Matthews (1995); Vannucchi (1996); Barra (1998); Baptista (2000); 

Peduzzi (2001); Lima, Paulino Filho e Nuñez (2004); Guerra (2004); Pietrocola (2005); 

Martins (2007); entre outros, defendem que uma abordagem histórica no ensino de Ciências 

pode 

considerada, na literatura da área de Didática das Ciências, uma importante estratégia 

didática. Portanto, mesmo diante de outras abordagens possíveis, minha escolha foi de fazer 

uso da História da Ciência no ensino científico. 

Meu interesse por essa abordagem nasceu a partir de uma disciplina que cursei na 

graduação. A disciplina de História e Filosofia da Ciência, como era chamada, foi a primeira 
                                                 
1 De acordo com o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), a partir do ano letivo 
de 2009 todos os estudantes da rede pública de educação básica estarão atendidos com livros-textos de Física. 
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e a única disciplina oferecida dentro da grade curricular do curso de licenciatura em Física 

(durante minha formação de 2000.1 a 2003.2 - UFRN) que abordou a produção científica a 

partir de uma outra ótica, como defendem alguns epistemólogos (Kuhn, Lakatos, Feyerabend 

e Bacherlard) que fazem uso da História da Ciência para argumentarem acerca da natureza da 

ciência. Essa disciplina foi oferecida no último semestre do curso.  

Os conhecimentos adquiridos nessa disciplina e em outras leituras conduziram-me 

a uma reflexão acerca de minha docência. Diante desse conjunto de conhecimentos, senti a 

necessidade de redimensionar minha prática pedagógica. Assim, procurei desenvolvê-la de 

forma a atender às necessidades de uma formação crítica tanto social quanto da produção do 

próprio conhecimento científico. Dessa forma, procuramos desenvolver uma unidade didática 

a partir da História da Ciência. 

Uma vez ciente de minha escolha, procurei aprofundar-me em alguns trabalhos 

que defendem o uso da História da Ciência no ensino científico. Nisso vimos que o professor 

de ciências precisa desenvolver certas competências. Para Matthews (1995), o professor de 

ciências necessita de pelo menos três competências para desempenhar seu papel na sala de 

aula: (i) o conhecimento da ciência que ensina; (ii) uma visão educacional que informe/oriente 

suas atividades na sala de aula; (iii) alguma compreensão da História e Filosofia da Ciência. 

Portanto, para esse autor, é indispensável que o professor tenha alguma compreensão mesmo 

que modesta da História da Ciência. 

Podemos dizer que os aspectos da atividade pedagógica, tradicionalmente 

presentes na maioria dos livros didáticos de ciências, que omitem os processos de produção 

científica, assemelham-se à Ciência Normal de Thomas S. Kuhn. Ou seja, tradicionalmente, a 

atividade pedagógica, ancorada na maioria dos livros-textos de Física, é desenvolvida de 

forma que não nos traz novidades inesperadas. Constitui-se apenas num conjunto de 

representações compartilhadas e reproduzidas pelos autores, revestida de um paradigma2, 

podendo tornar a prática pedagógica em atividades inertes ao desenvolvimento crítico da 

construção da ciência. Por tais razões, o professor deve ser crítico de sua própria prática, 

procurando fazer dela uma constante prática de pesquisa, conforme afirmou Paulo Freire: 

 

                                                 
2 Desde que escreveu The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn reconheceu que, originalmente, utilizou 

-escrito à edição de 1970, ele distingue um sentido geral do 
termo, ao qual ele passou a se referir matriz disciplinar

exemplar  (CHALMES, 1993, p. 126). Empregamos o termo ral, 
com referência ao que Kuhn passou a chamar de matriz disciplinar . 
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A introdução da História da Ciência tem importante papel na superação de 

obstáculos epistemológicos3 

2004, p. 17), mas podem ser encontrados também na sala de aula.  

 
Assim, uma das funções da História da Ciência na educação científica seria 
a de combater a arrogância e autoridade da ciência, evidenciando-se suas  
características de construção humana, sua falibilidade, o impacto de 
interesses políticos, sociais e individuais (VANNUCCHI, 1996, p. 11). 

   

A não inserção de discussões históricas no ensino de ciências pode deixar de fora 

do processo de ensino-aprendizagem diferentes pontos, como: diversidade de opiniões 

distintas, empobrecimento da aprendizagem, pois os estudantes não dispõem de elementos 

que os tornem críticos da prática científica. Não questionam a veracidade das observações e 

subestimam outras formas de conhecimento, principalmente por desconhecer como a ciência é 

produzida. 

Quanto ao conteúdo de Física, escolhi abordar  por meio da História da Ciência  

o Princípio da Inércia. Essa escolha deve-se estrategicamente a pelos menos dois motivos: 

primeiro, interpretamos que a História do Princípio da Inércia demarca uma das maiores, 

senão a maior revolução científica vivenciada na ciência até hoje; segundo, como esse 

conteúdo geralmente é ministrado na primeira série do ensino médio, entendemos que esse é 

um bom momento para inserirmos discussões da natureza da ciência, procurando estimular, 

desde cedo, o desenvolvimento de uma visão crítica da atividade científica. Portanto, 

aproveitaremos esse momento para introduzir elementos que levem os estudantes a uma visão 

de como a ciência é construída. Esperamos que essa abordagem aproxime a produção do 

conhecimento científico da produção dos saberes vivenciados pelos estudantes. Ao mesmo 

tempo esperamos que eles estabeleçam correlações com suas dificuldades de aprendizagem. 

Além disso, tem-se no Princípio da Inércia um conteúdo que estabelece a mudança 

entre modelos na ciência. Dito de outra forma, o Princípio da Inércia demarca o surgimento de 

um novo paradigma, que veio a se opor ao paradigma do movimento Aristotélico. 

O ensino do Princípio da Inércia, ancorado na história da construção desse 

conhecimento, torna-se indispensável ao desenvolvimento do estudante no que se refere a sua 
                                                 
3 Quando falamos em obstáculo epistemológico, referimo-nos à noção Bachelardiana discutida na obra: A 
Formação do Espírito Científico As dificuldades encontradas pelo sujeito, no contato com o real imediato, 
tendem 

 17). 
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dimensão social, isto é, sua construção e suas influências nos rumos que a ciência, 

principalmente a mecânica clássica, tomaria a partir daquele momento. 

A 1ª lei de Newton estabelece a criação de sistemas especiais de referência, nos quais as leis 

da Mecânica Clássica são válidas. A solidez desse conhecimento é fundamental ao estudante 

da 1ª série do ensino médio (BAPTISTA, FERRACIOLI,1999). 

Fazendo referência à história, vemos que a busca para compreensão do movimento 

nasce de especulações filosóficas na Grécia, antes mesmo da física Aristotélica. Entretanto, é 

na física aristotélica que encontramos uma maior discussão na tentativa de explicar o 

movimento. Tais explicações encontravam coerência com a astronomia geocêntrica de 

Ptolomeu e a geometria Euclidiana. 

A proposta de um novo modelo de mundo heliocêntrico revolucionaria a física 

existente, deixando os cientistas diante de questões do tipo:  

Por que uma pedra arremessada para cima volta às mãos sendo que, segundo o 

modelo heliocêntrico, a Terra está em movimento? 

Ao responder a tal questão, Galileu fornece indícios à construção do princípio da 

inércia. 

Os professores de ciências sabem que a tentativa de responder a essa questão pode 

trazer elementos indispensáveis para ajudá-los a localizar as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes. Dessa forma, as dificuldades enfrentadas pelos cientistas assemelham-se àquelas 

com as quais os professores se deparam na sala de aula, pois a física do senso comum para o 

movimento é essencialmente uma física não inercial (LIMA; PAULINO FILHO; NUÑEZ, 

2004). Pesquisando na literatura científica (PIETROCOLA; 2005), verifica-se que elementos 

da física do movimento de Aristóteles estão fortemente presentes no imaginário dos nossos 

estudantes, comportando-se como um obstáculo epistemológico (BACHELARD, 1996) para a 

compreensão do Princípio da Inércia. 

Portanto, a História da Ciência pode ser a ferramenta pedagógica utilizada para 

uma melhor compreensão de tais dúvidas. Ela pode contribuir para uma visão multidisciplinar 

do professor, Já que nesse enfoque pedagógico o ele navegará pelos mais distintos campos do 

conhecimento. 

O conhecimento da Filosofia é inerente à própria construção do conhecimento 

científico, assim como: contextualização histórica da época, interesses políticos e pessoais 
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envolvidos numa geografia delimitada, em parte, por dogmas religiosos, até uma 

matematização das leis científicas elevando-as a bases epistemológicas deterministas.  

Dito de outra forma, tal matematização estabelece certa rigidez, estruturada a partir 

de leis mecanicistas de causas e efeitos, ou seja, uma vez conhecidas as condições iniciais 

estarão determinados os efeitos. Assim, levada às últimas conseqüências, o determinismo leva 

o conhecimento humano à impossibilidade de liberdade. 

instituição, desconsiderando outras formas de conhecimentos que não sejam científicos. 

Esse fato dificulta a aprendizagem dos alunos, pois despreza o conhecimento 

advindo de sua experiência pessoal, válida em sua vivência extra-escolar, tida como 

infundada, desconsiderada, muitas vezes, pelos professores (LIMA; PAULINO FILHO; 

NUÑEZ, 2004). 

A historicidade do Princípio da Inércia ajuda ao professor de Física perceber que 

muitas das idéias surgidas ao longo de sua construção estão arraigadas em crenças religiosas e 

mitos cosmogônicos. Nem sempre essas idéias estão presas a um formalismo excessivamente 

racional. Quem defende que Descartes não enunciou o Princípio da Inércia, por exemplo, 

argumenta que isso não foi possível de ser realizado por ele estar muito preso a essa 

racionalização excessiva, cabendo tal desfecho a Newton, homem mítico e de crenças 

religiosas (PONCZEK, 2002). 

O panorama traçado nos parágrafos anteriores me levou a propor a produção de 

um material didático que fornecesse uma abordagem histórica do Princípio da Inércia. Esse é 

o objetivo deste trabalho que também espera alcançar o desenvolvimento crítico, intelectual 

dos estudantes e, claro, a melhoria da minha prática pedagógica no ensino de Física. 

O trabalho é constituído de uma pesquisa qualitativa iniciada a partir de pesquisa 

de natureza bibliográfica, que procurou esclarecer aspectos ligados à 1ª lei de Newton, 

apresentados pelos principais pensadores. 

A partir disso, elaboramos (a partir dos referenciais bibliográficos), aplicamos e 

analisamos os resultados de atividades de ensino que trabalham o Princípio da Inércia do 

ponto de vista histórico.  As atividades foram aplicadas aos alunos de três turmas da primeira 

série do ensino médio noturno da Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga, em que desenvolvo 

minhas atividades docentes. Escolhi aplicar essas atividades nas turmas da primeira série do 

ensino médio, pois é nessa série que os estudantes têm contato mais aprofundado com as leis 

de Newton. 
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A instituição escolhida para a realização da pesquisa está localizada na região 

oeste de Natal/RN, atendendo a uma clientela de baixa renda, que geralmente procura esse 

turno por precisar trabalhar durante o dia. 

A análise e a avaliação dos resultados da aplicação das atividades terão o objetivo 

de proporcionar uma cuidadosa reflexão para que este trabalho possa tanto ser útil em sua 

aplicação nas aulas de Física, como também possa servir de temas para trabalhos posteriores. 

No segundo capítulo desta dissertação, busquei aprofundar questões relativas ao 

uso da História da Ciência no ensino de Física. Procurei diferenciar este trabalho de uma 

pesquisa em História da Ciência. 

Também faz parte desse capítulo abordar alguns temas presentes nos mais diversos 

trabalhos de pesquisa na área de educação científica, relacionados ao uso de História da 

Ciência no ensino científico, tais como: 

 

a) História da Ciência como estratégia para compreensão do papel dos modelos 

presentes na produção científica; 

b) paralelismo das concepções alternativas dos estudantes com as encontradas 

ao longo da História da Ciência; 

c) estudos sobre a natureza das ciências e tentativas de promover sua 

humanização; 

d) a História da Ciência no ensino científico segundo os documentos legais de 

educação. 

 

No terceiro capítulo, procuramos traçar um breve percurso ao longo da história do 

Princípio da Inércia, iniciando com a história do movimento para Parmênides, passando por 

Aristóteles, Galileu, Descartes, entre outros, tendo desfecho com Newton. Finalizando esse 

capítulo, procuramos fazer uma discussão acerca dos aspectos teóricos relativos à inércia, 

como por exemplo, o referencial inercial. 

No quarto capítulo, descrevemos o percurso metodológico, assim como o contexto 

da pesquisa. Já no quinto capítulo, analisamos dados da pesquisa ao mesmo tempo em que 

conversamos com os resultados obtidos com a aplicação das atividades. Finalizando, no sexto 

capítulo, traremos nossas considerações que pretendem sistematizar os principais pontos 

discutidos neste trabalho. 
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2 HISTÓRIA DA CIÊNCIA E A SALA DE AULA 

 

Neste capítulo serão analisadas as bases teóricas envolvendo a aproximação entre a 

História da Ciência e o ensino de ciências. 

Mesmo que as considerações aqui presentes sejam voltadas para o 

desenvolvimento de atividades do Princípio da Inércia, elas podem ser pensadas para qualquer 

outro conteúdo de física. 

 

 

2.1 HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO CIENTÍFICO 

 
O uso da história da ciência para enriquecer o ensino de Física e tornar mais 
interessante seu aprendizado, aproximando os aspectos científicos dos 
acontecimentos históricos, possibilita a visão da ciência como uma 
construção humana (BRASIL, 2006, p. 64). 

 

Defendemos que uma abordagem histórica dos conteúdos de ciência no ensino 

científico se constitui numa inegável ferramenta pedagógica para a compreensão do fazer 

científico, mesmo que não seja fácil a forma de inserir tópicos de História da Ciência na sala 

de aula. 

A importância da História da Ciência para a educação científica de qualidade tem 

sido defendida na literatura, como, por exemplo, em: Matthews (1995); Vannucchi (1996); 

Barra (1998); Baptista (2000); Lima, Paulino Filho e Nuñez (2004); Guerra (2004); Pietrocola 

(2005); Martins (2007); entre outros. 

É sabido que a partir da defesa do uso da História da Ciência para educação 

científica, tem-se traçado a construção das chamadas abordagens contextuais do ensino de 

ciências (MATTHEWS, 1995), as quais propõem que a aprendizagem de ciências deve ser 

acompanhada por uma aprendizagem sobre a natureza das ciências, procurando tornar o 

conhecimento científico significativo para os estudantes. 

Nesse contexto, uma série de documentos internacionais de reforma curricular tem 

dado destaque à compreensão da natureza da ciência como elemento central para 

alfabetização científica, conforme veremos neste capítulo. 

 
É preciso enfatizar, ainda, que não se trata somente de incluir uma 
abordagem dos processos de construção do conhecimento científico no 
ensino de ciências, mas de considerá-los no contexto histórico, filosófico e 
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cultural em que a prática científica tem lugar. Ou seja, não é o caso de 
enfocar-se somente a participação de alunos e professores em atividades 
simuladas de investigação científica, sem tratamento explícito e crítico das 
dimensões histórica e filosófica envolvidas em tal investigação (EL-HANI, 
2006, p. 4).   

 

O historiador da ciência Roberto Martins nos diz que a História da Ciência não 

pode substituir o ensino comum das ciências, mas pode complementá-lo de várias formas. 

A História da Ciência apresenta-nos uma visão a respeito da natureza do 

desenvolvimento científico que não costumamos encontrar nos livros didáticos (MARTINS, 

2006). 

Um estudo adequado da História da Ciência permite compreender as inter-relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), além de fornecer elementos para a compreensão 

do processo gradativo da construção do conhecimento, entendendo que a ciência não é o 

resultado da aplicação de um método científico único e rígido que permite chegar a uma 

a, é 

importante não só a compreensão dos conceitos científicos, mas também como o 

conhecimento científico é produzido. 

Apesar de muitos estudos apontarem um esforço para reaproximação entre 

História da Ciência e o ensino de ciências, observa-se que o fruto de tal esforço, normalmente, 

ainda encontra-se distante do que se vê nas salas de aulas. 

 

Há outros elementos que apontam para essa reaproximação. O primeiro 

Filosofia, Sociolog
Flórida, em novembro de 1989. O segundo foi uma série de conferências 

 cidade ao sul de Milão  (1983), 
Munique (1986), Paris (1988) e Cambridge (1990). O terceiro foi a 

Universidade de Oxford em 1987 com apoio da Sociedade Britânica de 
História da Ciência (MATHEWS, 1995, p. 166). 
 

 

Mesmo com os avanços científicos e tecnológicos influenciando as estruturas 

sociais, culturais e a vida cotidiana, El-Hani (2006) afirma que pouca ou quase nenhuma 

mudança chegou aos currículos de ciências. Esses currículos continuam retratando a prática 

científica como se ela fosse separada da sociedade, da cultura e da vida cotidiana, sem 

dimensão histórica. 
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Neste empobrecer, situações e equações padronizadas passam a não traduzir 
aquilo que definimos como realidade (ou que interpretamos como 
realidade), esquematizando excessivamente as ciências, que, postas em 
compartimentos estanques, passam a adquirir ares de (pseudo) ecletismo e 

altos púlpitos e discursando como gralhas (NEVES, 1998, p. 74). 
 

A partir da vivência em sala de aula, é que percebemos que falar de Newton, 

Einstein, Galileu, entre outros (da forma como é cansativamente explorada nos livros e 

revistas de divulgação científica), provoca-nos certo afastamento desses.  

Segundo Ponczek: 

 
Grande parte dos textos de Física que foram adotados nas escolas e 
universidades brasileiras, no pós-guerra, em sua maioria, traduções de 
textos de autores norte-americanos, apresenta a Física, e em particular a 
Mecânica, como simples e intuitiva, sendo inventada por Newton, sem 
maiores dificuldades, e tendo em Galileu uma espécie de coadjuvante 
esforçado, porém pouco eficiente. Kepler e Copérnico são agraciados com 
uns poucos parágrafos e Descartes quase nunca é mencionado. Já as idéias 
de Aristóteles e Ptolomeu são comentadas  quando são  de forma que 
pareçam tolas ou então reacionárias (PONCZEK, 2002, p. 21). 

 

Assim, parece- -

forma que não nos conforma a sensação de término intuída por essa abordagem.  

É contra essa visão de ciência que este trabalho caminha, isto é, apostamos que os 

elementos de História da Ciência presentes neste trabalho carreguem consigo contribuições, 

tanto para combater essa visão de ciência, como também para resgatar a construção e a 

produção do conhecimento científico dentro de nossa prática pedagógica. Por meio de uma 

visão histórica, pretendemos mostrar não só as teorias que culminaram, mas também aquelas 

que não obtiveram sucesso e que, mesm

Newton, Einstein, entre outros. 

Nesse sentido, faremos uso da História da Ciência numa abordagem humanística 

da ciência, acreditando no imenso potencial deste trabalho.  

As salas de aula de ciências, com trabalhos voltados para repetições de fórmulas e 

memorização de conceitos, muitas vezes sem sentido, parecem ser um tormento para a 

maioria dos estudantes (FLÔR, 2005). 

Nesse sentido, vêm intensificando-se os esforços para que haja um diálogo entre as 

ciências ensinadas na sala de aula e suas raízes, ou seja, a inserção da História da Ciência no 
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ensino científico busca superar as inúmeras barreiras para que esse conhecimento desempenhe 

efetivamente o papel que pode e deve ter no ensino. 

De acordo com Martins: 
 
 
As três principais barreiras são (1) a carência de um número suficiente de 
professores com a formação adequada para pesquisar e ensinar de forma 
correta a história das ciências; (2) a falta de material didático adequado 
(textos sobre história das ciências) que possa ser utilizado no ensino; e (3) 
equívocos a respeito da própria natureza da história da ciência e seu uso na 
educação (MARTINS, 2006, p.23). 

 
 

Deixemos claro que este trabalho não se propõe a um estudo específico da História 

da Ciência, mas preocupa-se com sua introdução no ensino de ciências. Conforme afirma 

Matthews: 

 

Não se trata aqui de mera inclusão da história, filosofia e sociologia (HFS) 
da ciência, como um outro item do programa da matéria, mas trata-se de 
uma incorporação mais abrangente de tema de história, filosofia e 
sociologia da ciência na abordagem do programa e do ensino dos currículos 

-se atenção especial a esses itens e, paulatinamente, se 
reconhece que a história, a filosofia e a sociologia da ciência contribuem 
para uma compreensão maior, mais rica e mais abrangente das questões 
neles formuladas (MATTHEWS, 1995, p.165). 

 

A educação tem por um dos objetivos a introdução do estudante no meio social. 

Ela deve atender à possibilidade de fornecer elementos para que o estudante desenvolva seu 

domínio conceitual e procedimental. Nesse contexto, a História da Ciência deve ampliar essas 

possibilidades. 

Consultando os documentos legais da educação brasileira, fica claro que o ensino 

científico deve ir além do aprendizado de suas leis e teorias. Perpassa pela compreensão dos 

processos de seu desenvolvimento, e isso implica a inclusão da História da Ciência no ensino 

de ciências. Enquanto isso, a ciência tem maior importância, para o professor, na 

construção de sua concepção de ciência, com reflexos na hora de abordá-

(BRASIL, 2006, p. 64). 

Por tudo isso, a História da Ciência, no ensino, atua como facilitadora, devendo 

propiciar uma visão crítica da construção científica, pois os grandes eventos do 

desenvolvimento científico estão intimamente ligados ao desenvolvimento cultural do mundo: 

-geocêntrica do 
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universo, 

(VANNUCCHI, 1996, p. 14). Dessa forma, buscamos uma educação científica que seja 

significativa para nossos estudantes, que fortaleça seu desenvolvimento cultural, inserindo-os 

num panorama abrangente, relacionando ciências à ética, política, religião e economia. 

O ensino de todas as disciplinas sofre uma influência muito forte e deformadora do 

vestibular. No ensino de ciência, isso contribui para uma formação  de saberes fragmentada, a 

qual pode ser percebida  até mesmo dentro de uma mesma área de conhecimento.  

Conforme afirmou Neves: 

 
O que temos visto nas últimas décadas é a ciência sendo aprendida como 
um dado e não como uma possibilidade de construção e integração com as 
demais ciências e com as necessidades diárias do cidadão comum. Assim, 
currículos progressistas, órfão de mudanças político-econômicas também 
necessárias assim como o aval de uma comunidade científica desinteressada 
pelos problemas da educação, acabam sendo relidos, quando muito, sob a 
ótica de uma ciência como descoberta, onde reduzimos sua essência quase à 
crença religiosa, no sentido de uma verdade absoluta, imutável (NEVES, 
1998, p. 74). 
 
 

Debruçar-se sobre a ciência isentando-a de seu processo histórico, sem repreensões 

de suas contingências, é condená-la a um destino que se assemelha aos dogmas religiosos. 
 

Copérnico haja sido posta em causa, submetida a um debate democrático e 
então aprovad
são copernicanos e porque lhes aceitamos a cosmologia tão arcaicamente 
quanto, no passado, se aceitou a cosmologia de bispos e cardeais 
(FEYERABEND, 1985 apud NEVES, 1998, p. 75). 

 

Portanto, a educação científica presente nas escolas é bastante eficaz para uma 

ciência dogmática em sua falsa-essência (NEVES, 1998), isto é, a prática da educação 

científica geralmente inibe aspectos socioculturais, característicos de sua própria produção. A 

essência desse conhecimento é muitas vezes canalizada apenas para os aspectos técnicos, 

desprezando os aspectos humanos, culturais, éticos e sociais. 

 

científica. Igualmente, o estudante de ciência não é encorajado a ler os 
clássicos de história do seu campo  obras onde poderia encontrar outras 
maneiras de olhar as questões discutidas nos textos, mas onde também 
poderia encontrar problemas, conceitos e soluções padronizadas que a sua 
futura profissão há muito pôs de lado e substituiu (KUHN, 1974 apud 
NEVES, 1998, p. 75). 
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Conforme visto, além dos currículos atenderem a uma formação baseada numa 

falsa-essência, ainda se encontram abarrotados de uma extensa lista de conteúdos que 

procuram atender as necessidades exigidas pelos exames vestibulares. Acreditamos  ser esse, 

nos dias atuais, um dos fatores preponderantemente ineficiente para aqueles que procuram 

uma boa educação, não só para o vestibular, mas para uma formação cidadã. 

Nesse contexto, a História da Ciência não é proposta como um tópico a mais nessa 

extensa lista, mas como característica dos cursos de ciências. 

Para Ziman, 1995 (apud Vannucchi, 1996, p.11). 

atualmente, melhor formados para suas vidas se lhes houvesse sido ensinado um pouco menos 

Assim como também Ernst Mach 

[...] é 

muito pequena [...] Não conheço nada mais deplorável que as pobres criaturas que 

aprenderam além do que deviam [...] , 1943 apud MATTHEWS 1995, p. 168). De 

fato, esse sentimento é uma síntese da angústia presente em nossa prática pedagógica. 

Na medida em que o ensino não contextualizado, comumente presente no ensino 

de física, não contribui para a reflexão de questões que remetam à natureza da atividade 

científica, ele torna-se comprometedor de uma formação crítica cidadã. 

De certa forma, isso acaba sendo reproduzido tanto pelos meios de comunicação, 

como jornais, revistas e a televisão, como também na educação escolar, que muitas vezes 

omite o conhecimento histórico e metodológico da ciência, podendo conduzir na mente dos 

estudantes ao desenvolvimento de uma visão de ciência puramente racional, única, capaz de 

expressar a verdade derradeira. Aliada aos insatisfeitos com essa visão de ciência, está a 

História da Ciência. 

A contra-visão de categorização da verdade racional da ciência é facilmente 

encontrada na História da Ciência, a qual está repleta de situações em que determinados 

modelos científicos eram incontestadamente absolutos naquele período e, mais tarde, caíram 

por terra.  

por quase dois milênios, assim como o modelo geocêntrico de mundo, entre tantos outros 

exemplos. 

A visão estritamente racional de ciência é fortemente criticada também por 

sociólogos e filósofos da Ciência como Thomas Kuhn, Gaston Bachelard, Paul Feyerabend, 

entre outros epistemólogos. 
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2.2 CONTRIBUIÇÕES E OPOSIÇÕES DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA PARA O ENSINO 

CIENTÍFICO 

 

Durante todo este trabalho usamos o termo História da Ciência, embora se entenda 

que a História da Ciência está intimamente ligada à Filosofia da Ciência, pois não existem 

escolhas neutras, como re

 

É sabido que documentos legais da educação, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2006), acenam para o uso da História da Ciência no ensino de ciências 

em nível médio. Embora entre os pesquisadores do ensino científico haja certo consenso dessa 

idéia, há também aqueles que apresentam argumentos desfavoráveis à inserção da História da 

Ciência no ensino de ciências. 

Alguns aspectos são apontados por Peduzi (1992); Vannucchi (1996); Teodoro e 

Nardi (2001); Matthews (2005); Peduzzi (2005); El-Hani (2006) e Martins (2006), que 

assinalam as contribuições, como também as oposições da História da Ciência para a 

educação científica. 

 

Listaremos agora algumas contribuições da História da Ciência para a educação 

científica presentes nesses trabalhos: 

 

 a) a humanização da ciência através de sua história. A ciência, mostrada como 

uma construção veiculada às questões pessoais, éticas e políticas, torna-se mais 

atrativa para os estudantes, que passam a tê-la como uma construção acessível. 

Ao mesmo tempo em que se espera que essa abordagem propicie subsídios para 

tornar o estudante crítico do seu próprio aprendizado científico; 

 

 b) a História da Ciência como elemento de manifestação interdisciplinar, isto é, 

ela pode contribuir para proporcionar a interação entre diferentes disciplinas e 

seus aspectos intelectuais e culturais, evitando, assim, que o estudante tenha uma 

formação fragmentada dos saberes escolares. A História da Ciência pode 

fornecer elementos para que o estudante possa desenvolver uma visão de mundo 

coletiva e interdependente dos empreendimentos humanos; 
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 c) a História da Ciência vincula o pensamento individual ao desenvolvimento e 

construção do pensamento científico, o que pode auxiliar na compreensão das 

dificuldades encontradas pelos alunos, mostrando que essas dificuldades também 

foram obstáculos para a produção da ciência. Nesse sentido, a História da 

Ciência pode ser bastante útil para lidar com a problemática das concepções 

alternativas; 

 

d) a História da Ciência apresenta sua importância também quando é encarada 

como uma herança cultural que fornece bases para debates educacionais e seus 

métodos de ensino, contemplando aspectos metodológicos e epistemológicos; 

 

e) a História da Ciência pode contribuir para uma melhor compreensão dos 

conteúdos específicos, proporcionando a superação da ausência de sentidos das 

fórmulas e equações que muitas vezes o estudante repete sem ter o verdadeiro 

conhecimento do seu significado. Entende-se que a História da Ciência também 

pode introduzir aos estudantes o método de investigação científica e, ao mesmo 

tempo, proporcionar uma variação de interpretações, trazendo nomes que 

prestaram grandes contribuições para a ciência, mas que foram omitidos nos 

livros didáticos; 

 

f) a História da Ciência, como elemento de compreensão da natureza científica, 

explicita elementos até então desconhecidos na construção científica, tais como: 

as idealizações das experiências; o papel político  ao qual ela muitas vezes se 

destina  assim como a importância das crenças religiosas; além de fatores 

econômicos, sociais e filosóficos; 

 

g) a História da Ciência pode contribuir para desmistificar o método científico, 

dando ao aluno os subsídios necessários para que ele tenha um melhor 

entendimento do trabalho do cientista; 

 

h) a História da Ciência pode mostrar como o pensamento científico modifica-se 

com o tempo. Evidenciando que as teorias científicas não são definitivas e 

irrevogáveis, mas objeto de constante revisão. 
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Assim, o ensino de ciências/física deverá enfrentar o desafio de incrementar a 

cultura geral do aluno, admitindo a existência de um valor intrínseco em se compreender 

certos episódios que ocorreram na história do pensamento científico. 

Mach ressaltava a importância dessas contribuições ao afirmar que: 
 
A investigação histórica do desenvolvimento da ciência é extremamente 
necessária a fim de que os princípios que guardam como tesouros não se 
tornem um sistema de preconceitos apenas parcialmente compreendidos ou, 
o que é pior, um sistema de preconceitos. A investigação histórica não 
somente promove a compreensão daquilo que existe agora, mas também nos 
apresenta novas possibilidades (Mach, 1883/1960 apud MATTHEWS, 
2005, p. 169). 
 

 
Listaremos agora algumas oposições à História da Ciência para a educação 

científica: 

 

a) fazer História da Ciência nos cursos de ciências é fazer pseudo-história. A 

afirmação é de Martin Klein durante um simpósio realizado em 1970 no 

Massachusetts Institute of Techonology (MIT). Acreditam, os que defendem 

História, correm o risco de fazer uma abordagem seletiva e parcial da História da 

Ciência, condicionada por objetivos pedagógicos ou até mesmo científicos, 

levando, para o ensino, um resultado seletivo (VANNUCCHI, 1996); 

 

b) quando escrita com propósitos específicos, a história fica comprometida, 

portanto, qualquer que sejam os critérios aplicados à produção da história, os 

professores de ciências a utilizam com propósitos específicos, o que difere do 

propósito utilizado pelos historiadores (VANNUCCHI, 1996). 

 

É necessário ressaltar que até mesmo os historiadores especializados não estão 

isentos de fazerem uma abordagem seletiva, portanto não há pesquisa totalmente isenta da 

participação humana. Isso precisa ser levado ao estudante de ciências. 

Matthews (1995) não vê problema nessa simplificação. Desde que ela leve em 

consideração a faixa etária dos alunos e todo o currículo a ser desenvolvido. História e 
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ciência podem tornar-se mais e mais complexas à medida que assim o exija a situação 

 

A sistematização dos conteúdos científicos ignora a dimensão histórica da ciência, 

favorecendo uma visão distorcida baseada em concepções empírico-indutivistas, a ciência 

composta por verdades inquestionáveis (VANNUCCHI, 1996). A intolerância e a rigidez 

dessa perspectiva criam obstáculos para o ensino de ciências, moldando o comportamento do 

estudante. 

Acreditamos na importância da História da Ciência, tanto por entendê-la como 

indispensável ao desenvolvimento do estudante, quanto pela sua dimensão social para 

formação do cidadão. Assim, uma das funções deste trabalho é ampliar o significado do 

Princípio da Inércia com a introdução de atividades que abordem a historicidade de seu 

processo de construção. 

Mesmo com toda argumentação favorável à introdução da História da Ciência no 

ensino científico, é bom ter a conciência de que ela não resolverá todos os problemas do ensino.  

Não é por isso que cruzaremos os braços diante dos problemas da educação. 

Defendemos que novas estratégias educacionais devem ser pensadas, repensadas e adotadas no 

sentido de ampliar a compreensão dos estudantes. Não basta simplesmente apresentar a História 

da Ciência como algo introdutório, servindo somente como plano de fundo, pois acreditamos 

que essa abordagem não é capaz de alcançar nossos objetivos pedagógicos. Defendemos que a 

História da Ciência deve estar presente durante todo conteúdo a ser trabalhado em sala de 

aula. 

 

 

2.3 UTILIZANDO A HISTÓRIA DA CIÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

A História da Ciência apresenta, inequivocamente, potencialidades pedagógicas. 

Porém, é importante apontar dificuldades na utilização pedagógica da História da Ciência. A 

começar pela escassez de bibliografia específica, a dificuldade de acesso a fontes primárias, 

assim como o grande tempo necessário tanto para que o professor desenvolva sua pesquisa 

quanto para aplicá-la em sala de aula. 
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Segundo Martins (2006), a História da Ciência apresenta uma metodologia 

própria, que não é nem a metodologia da História e nem a metodologia da Ciência, uma vez 

que é um tipo de estudo diferente dos dois anteriores. 

Embora esse autor esteja falando da História da Ciência em si, entendemos que a 

característica colocada por ele, interfere diretamente na introdução da História da Ciência no 

ensino científico. 

Portanto, para fazer um trabalho de História da Ciência, assim como promover a 

melhoria da prática pedagógica, Martins (2006) defende que é preciso conhecimento tanto em 

História da Ciência como em epistemologia.  

A História da Ciência pode ser abordada sob diversos enfoques. Geralmente os 

mais presentes nas pesquisas científicas são dois: História Internalista e História Externalista 

(MARTINZ, 2006). O primeiro, procura analisar os episódios científicos relacionados a 

determinados assuntos, considerando os conceitos científicos da época, isto é, essa abordagem 

concentra-se nos fatos históricos específicos da área científica. Assim, despreza a descrição 

contextual, social e política, em que esses fatos da História da Ciência estavam inseridos na 

época. O segundo, a História Externalista, procura analisar os episódios científicos a partir de 

um contexto externo, extra-científico, em que apresenta fatos sociais, políticos e geográficos 

do período. Martins (2006) aponta ainda que para se fazer um estudo completo de História da 

Ciência é necessário o envolvimento dos dois tipos de abordagem. Até porque essas duas 

formas de abordagem estão correlacionadas, não existindo uma demarcação rígida entre elas. 

Nesse último parágrafo abrimos um parêntese apenas para tornar do conhecimento 

do leitor a existência de diferentes enfoques no estudo da História da Ciência, embora esses 

enfoques sejam específicos da pesquisa em História da Ciência e não do uso dela para o 

ensino, como é o caso deste trabalho. 

Voltando às potencialidades pedagógicas, vemos que tanto os livros-texto quanto a 

própria estrutura curricular têm negligenciado o valor pedagógico da História da Ciência 

(PEDUZZI, 2005). Este autor afirma ainda que aspectos voltados unicamente para a 

apresentação e aplicação de conceitos, leis e teorias, ocultam o valor dinâmico da ciência, 

enquanto enfatizam o produto do conhecimento, passando ao estudante a idéia de ciência 

tirar de princípios definitivamente adquiridos é uma idéia absolutamente errada, que põe em 

perigo o valor educat
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(LANGEVIN, 1992 apud PEDUZZI, 2005, p.156). 

É necessário harmonizar as reflexões sobre a natureza do conhecimento científico 

com o ensino de ciências em sala de aula. Acreditamos que para isso ocorrer, é preciso que a 

elaboração dos materiais didáticos, livros, textos, contemple elementos das correntes de 

pensamento de autores como: Kuhn, Lakatos, Bachelard, entre outros, procurando mostrar por 

meio do uso da História da Ciência (fator comum entre tais pensadores) que as concepções 

científicas do passado não foram nem mais nem menos importantes do que as atuais. 

 

[...] em vez de procurar as contribuições permanentes de uma ciência mais antiga 
para a nossa perspectiva privilegiada, devemos atentar para a integridade histórica 
daquela ciência, a partir de sua própria época. Por exemplo, não devemos 
perguntar pela relação entre as concepções de Galileu e as da ciência moderna, 
mas antes pela relação entre as concepções de Galileu e aquelas partilhadas por 
seu grupo, isto é, seus professores, contemporâneos e sucessores 
imediatos nas ciências. [...] devemos procurar estudar as opiniões desse grupo 
e de outros similares a partir da perspectiva que dá a essas opiniões o máximo de 
coerência interna (KUHN, 1987 apud  PEDUZZI, 2005, p. 157). 

 

É com esse espírito que abordaremos o Princípio da Inércia. A introdução histórica do 

Princípio da Inércia no ensino, proposta por este trabalho, possibilita o acesso às dificuldades 

impostas aos cientistas ao longo do desenvolvimento desse princípio.  

Tais dificuldades tornam-se importantes ferramentas pedagógicas, pois podem 

assemelhar-se àquelas enfrentadas pelos estudantes no ensino científico. O diagnóstico dessas 

semelhanças, por parte do professor, pode contribuir para que ele compreenda as dificuldades 

enfrentadas pelos os estudantes. 

in

nascem e evoluem as idéias científicas, mas sim, como aplicá-las e produzirem efeitos 

 

Segundo Ponczek (2002) essa ideologia surgiu logo após a Segunda Guerra 

Mundial e é mantida nos dias atuais em plena era de globalização, omitindo dos estudantes de 

ciências o humanismo necessário para a construção de uma sociedade mais justa e menos 

tecnocrática. 
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A História da Ciência no ensino de física pode contribuir para mostrar a ciência 

como uma construção humana que nega essa ideologia neutra e tecnocrática.  

Já se fazendo necessária uma melhor compreensão e construção dos conceitos 

científicos, verifica-se, segundo Laranjeiras (1994, apud VANNUCCHI, 1996), pelo menos 

duas fortes tendências de abordagem da História da Ciência no ensino de ciências. Uma 

entende a História da Ciência como elemento auxiliar à compreensão conceitual dos conceitos 

e teorias. Na segunda, a História da Ciência é entendida enquanto elemento constituinte da 

própria ciência, parte integrante, portanto do ensino de ciências.  

Nesse ponto, é importante fazer um paralelo com outras áreas de conhecimento e 

verificar que a História da Ciência está para o ensino científico assim como a crítica literária 

está para o ensino da literatura, enquanto elemento constituinte da própria ciência. 

Aproveitamos o momento para deixar o leitor ciente que não defendemos o uso da História da 

Ciência como papel auxiliar no ensino, mas sim constituinte do próprio ensino científico. 

Matthews (1995, p. 177) resume os valores pedagógicos da história da ciência da 

A tarefa da pedagogia é, então, a de produzir uma história simplificada que 

lance uma luz sobre a matéria, mas  

Feita a defesa da História da Ciência vamos trabalhar alguns elementos para 

produção de uma unidade didática. 
 
 

  

2.3.1 História da Ciência como elemento facilitador na compreensão do papel dos 

modelos nas ciências. 

 
Quando um cientista enuncia uma lei ou uma teoria, ele está contando como 
se processa a ordem, está oferecendo um modelo à ordem. Agora ele poderá 
prever como a natureza vai se comportar no futuro. É isto que significa 
testar uma teoria: ver se, no futuro, ela se comporta da forma como o 
modelo previu. (ALVES, 2000, p. 29, grifo nosso). 

 

Assim como o paralelismo que pode ser feito entre as áreas de conhecimento 

através da História da Ciência, esta também pode contribuir para compreendermos a natureza 

do conhecimento científico. A natureza da ciência é uma das inquietações mais visíveis no 

campo da filosofia, sociologia e educação. 

No campo da filosofia tem-se uma ampla discussão nesse sentido, principalmente 

apontando as diversas formas de conceber o conhecimento científico (MATTHEWS, 1995). 
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No âmbito da sociologia, diversos sociólogos discutem as influências que o 

conhecimento da natureza da ciência ou falta dele provoca na sociedade (MATTHEWS, 

1995). 

Em relação à educação, particularmente o ensino de ciências, a questão é 

extremamente significativa, pois para muitos alunos, e até mesmos professores de diferentes 

PAULINO FILHO; NUÑEZ, 2004). 

Em outra direção, a literatura científica aponta para concepções diferenciadas 

dessa -se-iam do 

que chamamos de verdades absolutas, porém seriam representações do mundo real. 

Com efeito, podemos dizer que a ciência constitui-se numa forma coletiva e 

organizada de produzir representações sobre o mundo. Então, poderíamos dizer que esse 

descrever os fenômenos que a ciência se propõe a estudar.  

O estudo acerca da modelização presente na produção científica define bem esse 

jogo entre a realidade e a realidade científica. Esta última é construída a partir do 

conhecimento revestido de um caráter conceitual, aparentemente sem vínculos, com o que 

comumente chamamos de realidade palpável (PIETROCOLA, 2005). 

É fácil perceber, por exemplo, que o Princípio da Inércia não se aplica diretamente 

ao mundo das coisas. Conforme afirma Pietrocola: 

 

Os objetos em geral não se comportam seguindo a premissa de manterem 
seu movimento na ausência de resultante de forças agindo sobre eles. 
Porém, podemos imaginar estes objetos como pertencentes às realidades 
cotidianas e são dotados de probabilidades condizentes com este mundo; 
objetos físicos pertencem às realidades físicas e são dotados de 
propriedades físicas (PIETROCOLA, 2005, p.30). 

 

Os modelos são formas de expressar o conhecimento científico. A partir deles, são 

desenvolvidas leis e teorias, assim como formulações de questões acerca do mundo para 

descrevê-lo e interpretá-lo (PIETROCOLA, 2005). 

Lima, Paulino Filho e Nuñez (2004, p. 246) elaboram um resumo (a seguir) de 

algumas diferentes contribuições presentes na literatura educacional, as quais servirão de 

aporte para nossa compreensão acerca do que representam os modelos. 
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Castro (1999) 

 
Os modelos representam uma imagem 
particularizada de um aspecto da 
realidade e por definição seriam 
incompletos, em relação ao sistema que 
pretende representar (referente ou sistema 
objeto) que normalmente é um sistema 
complexo. 
 

 
 
 
 
 

Pozo e Crespo (1998) 

 
Os modelos são um processo 
representacional que faz uso de imagens, 
analogias e metáforas, para auxiliar o 
sujeito (aluno ou cientista), visualizar e 
compreender o referente que pode se 
apresentar como de difícil compreensão, 
complexo e abstrato, e/ou em alguma 
escala perceptivelmente inacessível. 
 

 
Galagovsky 

e Adúriz-Bravo (2001) 

 
Os modelos são considerados ferramentas 
de representação teórica do mundo, 
auxiliando a sua explicação, predição e 
transformação. 
 

Quadro 1 - Contribuições de alguns autores para a compreensão do conceito de 
modelos. 

 

Portanto, quando discutimos a natureza da ciência durante nossas aulas, não 

estamos elegendo especificamente o modelo de Castro, de Pozo ou de qualquer outro, mas 

sim a relativização existente entre esses modelos, isto é, usamos a idéia de modelo, não como 

uma definição fechada correspondente a uma dessas definições do quadro acima, mas como 

idéias comuns entre elas. 

Resumidamente, podemos afirmar que as teorias científicas são estruturadas por 

modelos, que envolvem a simplificação do objeto de estudo. Exemplo: deseja-se determinar a 

velocidade média de um ônibus que se desloca entre duas cidades, usa-se o modelo da 

descrição matemática do movimento, sendo que, para isso, são feitas algumas aproximações. 

Primeiro, tanto o ônibus quanto a cidade são aproximados a um ponto sem dimensão. 

Segundo, é feito um conjunto de simplificações, desconsiderando fatores considerados não 

influentes tais como: a cor do ônibus, a massa, o desgaste mecânico da viagem, entre outros. 

Entretanto, tanto a atividade científica como o ensino de ciências estão baseados 

em modelos que devem ser considerados no processo de ensino-aprendizagem de física. Isso 

oportuna a compreensão das limitações que o conhecimento científico carrega tanto na sua 

produção quanto na sua difusão. 
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Segundo Pietrocola (2005), no ensino de física, a alusão aos modelos é 

apresentada de duas maneiras: modelo como algo de estruturação sem história e modelo como 

espelho fiel da realidade. O primeiro enfatiza a produção científica como sendo gerada na 

mente de um gênio, enquanto o segundo fornece elementos para elevar a ciência ao status de 

detentora de uma verdade única, expressando a realidade. 

Como afirmam esses autores, em ambos os casos, parece haver uma 

supervalorização da capacidade de matematizar as situações, quantificar as grandezas físicas 

envolvidas. 

Para o estudo científico, a realidade começa com a idealização. É sabido que toda 

idealização é recorrente de limitação (PIETROCOLA, 2005). Nesse momento é estabelecido 

o modelo conceitual como representação conceitual esquemática de uma situação 

supostamente real. Assim, a construção de uma teoria requer uma idealização ancorada em 

um modelo, estabelecendo assim uma relação entre o teórico e o real (BUNGE, 1974 apud 

PIETROCOLA, 2005). Há uma diferença entre os objetos do mundo real e os objetos da 

ciência. Confundir os primeiros com os últimos é confundir a ciência de Aristóteles com a 

Newtoniana  

É nesse sentido que Kneller (1980 apud PIETROCOLA, 2005) classifica o modelo 

em: representacional, imaginário e teórico. O primeiro, também chamado de maquete, é uma 

representação tridimensional, como por exemplo, o modelo do sistema Solar. O segundo, 

modelo imaginário, é um conjunto de pressupostos que procura propor uma estrutura 

imaginária semelhante à estrutura real. Dito de outra forma, procura apresentar uma descrição 

de como o objeto seria se satisfeitas determinadas condições, como por exemplo, a 

propriedade corpuscular da luz explicada pelas leis da mecânica de Newton, isto é, o modelo 

imaginário fez uso das condições impostas pela mecânica clássica para explicar a natureza da 

luz. O terceiro, modelo teórico, é um conjunto de pressupostos que procura explicar um objeto 

ou sistema, atendendo certas propriedades de seu mecanismo interno, devendo ser expresso na 

forma de equações matemáticas, como por exemplo, o modelo de ponto material ou  partícula 

 algo sem dimensão geométrica.  

Esse autor afirma, ainda, que a matemática presente na construção dos modelos 

tem o papel de não só construir o formalismo, mas também de interpretá-lo fisicamente. De 

outra forma a idéia da matemática na construção dos modelos, é evidenciar uma previsão 

sobre o comportamento de determinado fenômeno, objetivando sua representação. Outro 

importante uso da matemática na modelização científica pode ser visto nas equações de 
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Maxwell, as quais indicam a existência de campo eletromagnético, deduzidas a partir de 

idéias previamente estabelecidas. 

A construção de modelos está intimamente ligada ao processo de construção 

científica. A História da Ciência está repleta de inúmeros exemplos de modelização. Dentre 

eles estão a construção atômica, a mecânica newtoniana e outros. 

Esses exemplos quando explorados com fins didáticos, tornam-se potencialmente 

produtivos para o ensino-aprendizagem de ciências, já que a modelização é um processo que 

consiste na elaboração de uma construção mental. 

É importante e necessário, para uma boa formação científica, que nossos 

estudantes não só tenham conhecimento da presença dos modelos na produção científica, mas 

também devam apreendê-los como uma linguagem capaz de expressar um conhecimento. 

O professor de ciência deve conduzir seus estudantes a uma visão crítica da 

ciência, mostrando que ela não expressa uma realidade concluída e que as verdades científicas 

são históricas, transitórias, em constante processo de produção. Ela é fruto de muito trabalho 

humano, proveniente de uma herança cultural, ou seja, a ciência não é um conhecimento 

inquestionável e estático, preso a um método científico e, por isso, não nasce necessariamente 

da observação. Na verdade, a observação já carrega um conjunto de conceitos e modelos não 

isentos, permitindo diferentes interpretações. 

Portanto, é necessário que essa  discussão chegue à sala de aula, pois falar que a 

observação depende da teoria não é o bastante para elucidar a revolução científica. Não é 

simplesmente olhar para a natureza com os olhos da teoria, mas é construir objetos e 

representá-los, manipulá-los matematicamente (modelos). 

plano inclinado como círculos incolores, ele as via como qualquer outra pessoa, porém, 

descreveu de outra forma, a partir de um novo aparato (modelo) teórico. 

extremidade de um fio sem peso. Ele o via como qualquer outro, mas usou uma nova teoria 

para descrevê-lo. 

C A ciência não lida com esses tipos de 

pêndulos que você usa, mas sim com pêndulos ideais para os quais não há atrito e pressão e 

onde o fio não possui peso, etc.  

Em resumo, a física lida com o mundo ideal e, para isso, faz uso de modelos que 

procuram aproximar-
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dado evento, qualquer inferência sobre este estará contaminada de seus desejos e crenças, 

elementos que podem alterar os resultados da observação. Como se não bastasse, esse olhar 

para natureza é sob o prisma do paradigma aceito pela comunidade científica, da qual ele faz 

parte.  

A História da Ciência também se faz necessária para que o estudante perceba que 

os modelos científicos não são facilmente aceitos, eles competem entre si, até que um se 

sobreponha a outro, embora nem sempre fiquem claros os critérios utilizados para hegemonia 

de determinado modelo científico. 

Conforme visto, este trabalho propõe a inserção de História da Ciência no ensino 

do Princípio da Inércia por meio de atividades didáticas a serem aplicadas em sala de aula. 

Dessa forma, espera-se que a História do Princípio da Inércia forneça, dentre outras coisas, 

subsídios para que se perceba e se discuta a modelização presente nesse princípio. 

 

 

2.3.2 Paralelismo entre as concepções alternativas dos estudantes e as encontradas na 

História da Ciência 

 

É do conhecimento científico que os estudantes desenvolvem raciocínios físicos, 

desde a infância, ao procurar explicar o mundo onde vivem. Na escola, esses estudantes vão 

se deparar com o conhecimento tido como cientificamente correto. 

A literatura científica está repleta de trabalhos como por exemplos Matthews 

(1995); Barra (1998); Baptista (2000); Peduzzi (2001); Lima, Paulino Filho e Nuñez (2004); 

Guerra (2004); Pietrocola (2005); Martins (2007) entre outros, que apontam na direção que 

tais conceitos desenvolvidos pelos estudantes dificultam os saberes a serem desenvolvidos na 

escola. Isso leva os estudantes a usarem os conceitos aprendidos na escola apenas nesse 

ambiente, embora, estando diante de situações conflituosas, eles tendam a abandonar esses 

conceitos, voltando a adotar seus conceitos prévios, isto é, os estudantes usam parte dos 

conceitos científicos misturados com sua própria maneira de explicar o mundo. 

Nos estudos presentes na literatura científica, realizados nas últimas décadas, por 

exemplos em: Teodoro e Nardi (2001); Martinz (2004); Peduzzi (2005); Rezende e Barro 

(2008) entre outros, as concepções alternativas que os estudantes apresentam em sala de aula 

têm-se mostrado um tema de fundamental importância a ser discutido. Nesse tópico, não 
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objetivamos fazer um estudo aprofundado desse tema, mas apenas situá-lo quanto à 

problemática do uso da História da Ciência no ensino. 

Como ensinar os conceitos científicos? Como devemos explorar os conhecimentos 

prévios de forma a provocar conflitos cognitivos para as mudanças conceituais? Até onde é 

possível acessar tais concepções na mente de nossos estudantes? 

Na pedagogia atual, é exaustivamente afirmado que a mente do aluno não é um 

quadro branco que o professor possa preencher de conteúdos. A interação do estudante com o 

mundo que o cerca, conduz-no a formular esquemas para explicar os conceitos científicos do 

seu dia-a-dia. 

Para Silva, Silva e Nuñez (2004), essas concepções, em geral, têm origem nas 

atividades cotidianas das pessoas, surgindo da interação do indivíduo com o meio, com 

propósitos principalmente de explicar o comportamento desse meio. 

Pozo (1999) define que as concepções alternativas dos estudantes são 

representações implícitas, construídas a partir de certas unidades de informações e de certas 

estruturas associadas às idéias presentes nessa unidade. 

Segundo Peduzzi (1992), esses processos explicativos construídos pelos alunos 

constituem um esquema conceitual coerente, com amplo poder explicativo, mesmo se 

diferenciando das idéias expressas por meio dos conceitos e teorias científicas. 

Uma das dificuldades enfrentada por esse tipo de esquema explicativo (concepções 

alternativas), no processo de ensino-aprendizagem, é que essas concepções são muito 

persistentes, resistindo, muitas vezes, ao ensino de conceitos que conflitem com elas.  

Peduzzi (1992) afirma também que as concepções alternativas interferem na 

aprendizagem de física, sendo responsáveis, em parte, pelas dificuldades que os estudantes 

encontram na aprendizagem dessa disciplina, acarretando um baixo rendimento quando 

comparado com disciplinas de outras áreas. 

Geralmente essas concepções são facilmente ignoradas, e passam despercebidas na 

sala de aula e, o que é pior, muitas vezes encobertas por uma prática que prioriza a resolução 

de problemas sem questionamento teórico. Por outro lado, um ensino eficiente e produtivo 

passa por uma exploração cuidadosa das concepções que os estudantes possuem.  

 
O sucesso popular destas investigações fará com que os professores 
comecem a perguntar: agora que nós já sabemos que este problema das 
concepções alternativas existe, o que podemos fazer a respeito? Eles irão 
olhar na direção dos pesquisadores em busca de auxílio para encontrar as 
respostas, visto estarem conscientes de que foram os pesquisadores que 
trouxeram o problema à tona (WHITE, 1984 apud PEDUZZI, 2005, p. 62). 
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Uma provável resposta para a inquietação dos professores poderá ser atendida pela 

proposta de mudança conceitual dos estudantes. De acordo com Silva, Silva e Nuñez (2004, p. 

226) para que ocorra a mudança conceitual é necessária uma mudança metodológica e 

 

Os modelos de mudança conceitual esperam que o aluno modifique suas 

representações iniciais  concepções alternativas  por outras mais próximas ao conhecimento 

científico (SILVA, SILVA E NUÑEZ, 2004): 

 
Para tanto, as idéias prévias dos alunos possuem um importante papel nesse 
modelo, já que o ensino de Ciências visa a favorecer a substituição destas 
pelas científicas como novo marco de referência para 
interpretar/compreender a realidade, levando a construir novas 
representações (SILVA, SILVA E NUÑEZ, 2004, p. 227).  

 

Portanto, o aluno deve ser colocado diante de diversas situações nas quais possa 

perceber incoerência entre seu modelo explicativo e o modelo explicativo do conhecimento 

científico sistematizado. 

 Segundo Posner et al. (1982 apud PEDUZZI, 2005, p. 63-64) para haver mudança 

conceitual: 

a) deve haver descontentamento com as concepções existentes. O estudante deve 

perceber que há situações que não são possíveis de serem explicadas com seu 

modelo conceitual; 

b) um conceito ou uma idéia nova deve ser compreendido; 

c) uma idéia ou conceito novo deve parecer plausível; 

d) uma idéia ou conceito novo deve ter utilidade para o estudante. 

 

Um estudo detalhado, acerca de concepções alternativas, realizado por Silva, Silva 

e Nuñez (2004, p. 231) aponta para distintos modelos de mudança conceitual, conforme 

quadro a seguir: 

 

 

 

 



43 
 

NUSSBAUM E 

NOVICK 
DRIVER 

COSGROVE E 

OSBORNE 
POZO 

Exposição dos 

marcos teóricos 

alternativos. 

 

 

 

 

 

 

Criação de conflitos 

conceituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivo à 

acomodação 

cognitiva 

 

 

Identificação das 

idéias dos 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

Questionamento 

das idéias 

mediante contra-

exemplos. 

 

 

 

 

Invenção ou 

introdução de 

novos conceitos. 

 

 

 

 

Utilização das 

novas idéias em 

contextos 

proporcionados 

Preliminar 

preparação da 

unidade pelo 

professor. 

 

 

 

 

 

 

Foco: fixação da 

atenção do aluno 

sobre suas próprias 

idéias. 

 

 

 

 

 

 

Desafio: pôr à prova 

as idéias do aluno. 

 

 

 

 

Aplicação de 

conceitos à solução 

de problemas. 

Preliminar: exposição 

dos objetivos da unidade. 

 

 

Consolidação das teorias 

do aluno. 

 

 

Provocação e tomada de 

consciência de conflitos, 

empíricos. 

 

 

Apresentação de teorias 

científicas alternativas. 

Comparação entre as 

teorias do aluno e as 

teorias alternativas. 

 

 

Aplicação das novas 

teorias a problemas já 

explicados pela teoria do 

aluno e a problemas não-

explicados. 

Quadro 2: Distintos Modelos de Mudanças Conceituais e seus autores 
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Que estratégias devem ser utilizadas para favorecer as mudanças conceituais?  

 

Peduzzi (2005) considera importante que: 

 

a) seja necessário conscientizar o aluno sobre suas idéias não científicas e com 

uma instrução escolar adequada, capacitá-lo para operar com clareza no domínio 

científico dos fatos; 

b) faça análise em sala de aula das concepções alternativas dos estudantes. 

 
Estratégias como o conflito cognitivo, por exemplo, em que as idéias dos 
alunos são explicitadas e confrontadas com experiências ou idéias 
cientificamente aceitas, não levam necessariamente à mudança conceitual. 
Muitas vezes o conflito sequer é reconhecido pelos alunos. Outro problema 
é o desenvolvimento de auto-imagens negativas, devido à ansiedade gerada 
nos alunos diante de uma situação de conflito cognitivo (MARTINS, 2007, 
p. 22). 
 

 Antes mesmo de analisar os resultados construídos na pesquisa em sala de aula 

(respostas dos alunos), vamos procurar conhecer um pouco mais as tendências de suas 

 presentes na literatura do ensino de ciências. 

Para isso, citemos a análise feita por Santos (1998 apud MARTINS, 2007a, p. 50): 

 

A. Pensamento dominado por aspectos óbvios de percepção, havendo uma 
propensão para só considerarem aspectos limitados e características 
particulares de uma dada situação problemática [...]; 

B. 
percepções sensoriais [...]; 

C. Interpretação de fenômenos em termos de propriedades absolutas ou 
qualidades intrínsecas ao objeto, em detrimento de possíveis interações 
entre elementos do sistema (p.ex.: o peso seria um atributo de um 
objeto, independente da interação entre esse e a terra); 

D. Tendência para usar representações diferentes para situações que 
exigem a mesma representação, e a mesma representação para situações 
entre elementos do sistema (p.ex.: usam indiscriminadamente as noções 

 
E. Tendências de usar esquemas de raciocínio lineares causais, em 

seqüência temporal e com uma direção privilegiada, para interpretar 
mudanças [...]; 

F. Tendência para considerar relações causais nas quais um agente e um 
paciente intervêm com papéis assimétricos (p. ex.: atribuições de papel 
ativo ao ácido, numa reação ácido-base); 

G. Maior necessidade de buscar uma explicação causal em situações de 
mudanças do que em situações estáticas (p.ex.: a ação de uma força 
existe quando há movimento). 
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Um exemplo da tendência A: acham que só existe movimento mediante a ação de 

uma força agindo na mesma direção e sentido do movimento. Um exemplo da tendência B: 

 E 

um exemplo da tendência E: se um corpo está em movimento é porque existe uma causa para 

ele permanecer, e esta causa é a força. 

Essas tendências são elementos aglutinadores das diferentes concepções, o que 

ajuda a evidenciar estruturas comuns no pensamento dos estudantes de diferentes idades. 

É necessário fazer uso da apresentação de exemplos que conflitem com sua 

concepção, ou seja, situações em que seu modelo não dá conta de resolver, assim como 

discutir a situação física envolvida nos exercícios propostos. 

Portanto, é necessário que: 

a) o modelo científico e o alternativo sejam comparados pelo estudante quanto ao 

seu poder explicativo e suas limitações; 

b) o modelo científico seja aplicado pelo estudante em situações conhecidas e 

novas. 

 

Insisto em dizer que não pretendemos esgotar o tema, embora não seja possível 

responder a todos esses questionamentos, nisso, defendemos que a História da Ciência 

forneça bases para a apresentação de tais concepções presentes na mente dos cientistas. O que 

já nos conforma em contribuir para que nossos estudantes percebam que suas dificuldades 

assemelham-se, muitas vezes, às dificuldades encontradas pelos cientistas. 

O paralelismo existente entre o desenvolvimento histórico de algumas idéias 

científicas e as concepções alternativas manifestadas por nossos estudantes é um marco na 

visão de Piaget (MARTINS, 2007a). 

 

A hipótese fundamental da epistemologia genética é de que existe um 
paralelismo entre o progresso alcançado na organização lógica e racional do 
conhecimento (história da ciência) e os processos psicológicos formativos 
correspondentes (PIAGET, 1970 apud MATTHEWS, 1995, p. 178) . 
 

Psicólogos obtêm alguma compreensão dos progressos lingüísticos de crianças 

pequenas, estudando as mudanças que ocorrem na história das ciências (KOYRÈ, 1978 apud 

MATTHEWS, 1995). 

Um mecanismo importante na discussão das concepções alternativas dos 

estudantes em sala de aula é estabelecer um paralelismo entre as concepções dos estudantes e 
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as idéias mantidas no passado, para isso entendemos que a História da Ciência pode fornecer 

elementos para tal abordagem.  

Essa ferramenta pedagógica contempla aspectos da construção científica, os erros, 

as concepções superadas e a própria noção de modelo. 

Algumas concepções descritas na literatura científica do ensino de ciências são 

semelhantes a noções presentes na filosofia do movimento de Aristóteles (TEODORO; 

NARDI, 2001). Embora reconheçamos certo paralelismo existente entre as concepções dos 

estudantes e as presentes na História da Ciência (esse é um dos argumentos que defendemos 

neste trabalho), é necessário ressaltar que isso não significa pregar um paralelismo ingênuo 

entre tais concepções e os conceitos historicamente construídos (GAGLIARDI, 1998  apud 

TEODORO; NARDI, 2001). 

Apesar de considerarmos a existência desse paralelismo, é necessário destacar 

certas ressalvas sobre a interpretação das relações entre as concepções dos estudantes e as 

teorias presentes na história da ciência. O fato de não se poder desprezar as diferenças 

culturais, sociais, políticas, econômicas e tecnológicas que nos separam dos nomes que, a seu 

tempo, ajudaram a construir o conhecimento que ora buscam

NARDI, 2001, p. 66), é um forte indicativo que as idéias daquela época podem não 

necessariamente assemelhar-se com as idéias de nossos estudantes, vivendo num outro 

enfoque social, político, econômico e tecnológico. Portanto, o paralelismo direto seria 

ingênuo, o que não nos impede de fazer em nossas atividades docentes uma reflexão que 

mostre o paralelismo entre as idéias presentes na História da Ciência e algumas encontradas 

entre nossos estudantes, levando em conta essas ressalvas. 

Com efeito, podemos afirmar que as investigações acumuladas na literatura 

científica são suficientes para mostrar a importância das concepções alternativas no processo 

de ensino aprendizagem. Negá-las, terá provavelmente como conseqüência o 

desenvolvimento de idéias paralelas e a coexistência de dois modelos conceituais distintos 

(PIETROCOLA, 2005). 

Os estudos realizados sob essa perspectiva revelam que as concepções alternativas 

presentes nos estudos são pessoais, estando fortemente influenciadas pelo contexto do 

problema, sendo bastante estáveis e resistentes a mudanças. 

Mesmo atendendo a algumas condições favoráveis à mudança conceitual, percebe-

se a dificuldade enfrentada pelos estudantes em abandonar suas concepções.  
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Para que seu desenvolvimento escolar não seja afetado, o estudante aceita e  usa o 

referencial teórico apresentado pelo professor na resolução de problemas. Porém, quando está 

diante de situações no seu dia-a-dia, apela para seu senso intuitivo, prevalecendo as 

concepções alternativas, ou seja, os estudantes parecem que tendem a 

protetores4  superar possíveis 

conflitos. Estamos aqui tomando emprestada a expressão 

embora saibamos que o sentido usado por esse epistemólogo se refere à produção do 

conhecimento científico e não à educação científica. Mesmo assim, achamos possível 

estabelecer essa analogia para a resistência que os estudantes apresentam para abandonar suas 

concepções alternativas.  

No lugar de mudanças conceituais, parece haver um desenvolvimento paralelo de 

idéias, constituindo diferentes formas de ver e representar a realidade a sua volta.  

Pozo e Crespo (1998 apud Silva, Silva e Nuñez, 2004, p. 236) afirmam que: 
 

Existe um conhecimento escolar que só circula dentro da escola e o 
conhecimento intuitivo possui uma lógica cognitiva, uma epistemologia 
espontânea, que é efetiva para o desenvolvimento social das pessoas que, de 
um modo inconsciente, é amplamente compartilhada e aceita, o que a faz 
arraigada e de difícil substituição. São sistemas que explicam sua realidade 
(do aluno). Assim, algumas dessas idéias representam verdadeiros 
obstáculos epistemológicos, os quais não são abandonados com facilidade 
pelos alunos durante a aprendizagem escolar. 
 

Segundo Hewson e Thorley (1989 apud MARTINS, 2007a), há concorrência 

existente entre os conteúdos das concepções alternativas e os conhecimentos científicos. 

Desse modo, eles acabariam competindo e convivendo entre si. Os professores devem 

monitorar o status que esses conhecimentos apresentam, procurando promover uma 

diminuição do status das concepções alternativas em detrimento do crescimento do 

conhecimento científico. 

                                                 
4 Um programa de pesquisa constitui-se de um núcleo firme (conjunto de hipóteses ou teoria irrefutável por 
decisão dos cientistas), de uma heurística que instrui os cientistas a modificar o cinturão protetor (conjunto de 
hipóteses auxiliares e métodos observacionais) de modo a adequar o programa aos fatos. (SILVEIRA, 1996, P. 
219). 
O "cinturão protetor" é constituído por hipóteses e teorias auxiliares - "sobre cuja base se estabelecem as 
condições iniciais" (LAKATOS, 1989 apud SILVEIRA, 1996, p. 221)  e também pelos métodos 
observacionais. Ele protege o "núcleo firme", sendo constantemente modificado, expandido, complicado. No 
programa de Newton o "cinturão protetor" continha modelos do sistema solar, a forma e a distribuição de 
massa dos planetas e satélites, a ótica geométrica, a teoria sobre a refração da luz na atmosfera, etc. As anomalias 
levaram a modificações no "cinturão protetor", transformando-as em corroborações, algumas vezes 
espetaculares como no caso da previsão de Netuno (SILVEIRA, 1996, P. 221). 
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Para Villani (1992 apud MARTINS, 2007a), o novo conhecimento científico não 

leva o aluno a abandonar de imediato as concepções alternativas. Essas últimas mantêm-se 

aplicáveis a outras situações, principalmente fora do contexto escolar, ao mesmo tempo em 

que o novo conhecimento começa a ser usado localmente, isto é, em algumas situações faz-se 

uso desse conhecimento, em outras se volta às concepções alternativas. 

Linder (1993 

seria alcançada na modificaçã  

 

Haveria então uma variabilidade conceitual, e diferentes modos de 
percepção estariam relacionados a diferentes domínios do conhecimento, 

ciência, no uso de diferentes conceitualizações , dependendo do contexto) 
(MARTINS, 2007a, p.57). 
 

A idéia de uma mudança conceitual estrita vem sendo substituída, na área de 

ensino de ciências, pela perspectiva de que os alunos usam diferentes concepções em 

diferentes domínios. As concepções alternativas resistem à mudança e continuam a ser 

aplicadas em contextos diversos. 

Depois dessa análise, podemos dizer que as condições presentes na literatura do 

ensino de ciências para promover as mudanças conceituais, podem não ser suficientes para 

alcançar seu objetivo. 

Nesse sentido, a tomada de consciência, pelo estudante, acerca da sua própria 

concepção alternativa, constitui um papel importante no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim os estudantes, conscientes de suas concepções, podem facilitar o desenvolvimento e o 

avanço para alcançar os objetivos da educação científica, mesmo sabendo que tal concepção 

pode permanecer e conviver com as idéias científicas. 

 

 

2.3.3 A introdução da História da Ciência no ensino-aprendizagem de ciências, segundo 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

 

Há muitos elementos envolvidos na introdução da História da Ciência na educação 

científica. Matthews (1995) aponta que o mais importante desses elementos é a inclusão de 

componentes de História da Ciência em vários currículos nacionais, o que já vem ocorrendo 
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na Inglaterra, no País de Gales, Holanda, e nos Estados Unidos da América, através de 

recomendações contidas nos projetos de educação dos respectivos países. 

No Brasil, a inclusão da História e Filosofia da Ciência no ensino de ciências está 

claramente sugerida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

 
Um tratamento didático apropriado é a utilização da história e da filosofia 
da ciência para contextualizar o problema, sua origem e as tentativas de 
solução que levaram à proposição de modelos teóricos, a fim de que o aluno 
tenha noção de que houve um caminho percorrido para se chegar a esse 
saber (BRASIL, 2006, p. 50). 
 

 
Alguns livros didáticos de ciências já trazem, mesmo que timidamente, alguns 

tópicos de História da Ciência, muitas vezes na forma de encartes anexados ao livro ou em 

 

Flôr (2005, p. 28-29) chama atenção para a necessidade de analisar criticamente o 

que os autores de livros didáticos buscam ao propor esse tipo de abordagem, quando afirma 

 

A preocupação de Flôr é pertinente. Basta olhar a capa de alguns livros didáticos 

os livros didáticos são, em muitos casos, a principal ou única fonte de leitura para muitos 

professores. 

Os PCN são, em todos os níveis da educação básica, um documento oficial da 

educação brasileira, elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura, em resposta à lei 

federal número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). Esse documento determina que é uma competência da união, dos estados e dos 

municípios a construção de referências nacionais, embora vise, ao mesmo tempo, respeitar as 

diversidades culturais e políticas existentes, enquanto são capazes de apontar pontos comuns 

que caracterizam a educação brasileira. 

Na área de ciência naturais, os PCN de ensino fundamental propõem uma nova 

abordagem: a estruturação dos conteúdos através de eixos temáticos, possibilitando maior 

flexibilidade tanto na escolha como na metodologia usada na abordagem dos conteúdos. 
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Nas ciências naturais, são esses os eixos temáticos: vida e ambiente, ser humano e 

saúde, terra e universo, e tecnologia e sociedade. Nesses dois últimos encontram-se uma 

maior referência à inclusão da História da Ciência no ensino de ciências. 

Esses eixos temáticos possibilitam o trabalho interdisciplinar, além de trazer 

discussões a respeito dos aspectos sociais, culturais e políticos. Talvez seja esse o ponto pelo 

qual os autores dos PCN sentem maior necessidade de uma abordagem que forneça elementos 

facilitadores para se trabalhar essa gama de sub-temas sem fugir dos propósitos específicos 

das disciplinas científicas. 

 
A interdisciplinaridade não é a busca de uma unificação desses saberes, pois 
admitir isso seria negar aspectos históricos e epistemológicos da construção 
desse conhecimento e negar as características específicas, com objetos de 
estudo bem definidos, como a Física, a Química e a Biologia (BRASIL, 
2006, p. 510) 
 

Conforme citado neste trabalho, o ensino de ciências atualmente encontra-se, 

muitas vezes, centrado na memorização para o vestibular. Esse caráter preparatório é debatido 

pelos PCN como uma questão histórica presente no ensino. 

A oposição dos PCN a essa abordagem é clara e objetiva. A nova forma de 

conceber a educação em ciências engloba também a utilização da História da Ciência no 

ensino. 

 

O uso da história da ciência para enriquecer o ensino de Física e tornar mais 
interessante seu aprendizado, aproximando os aspectos científicos dos 
acontecimentos históricos, possibilita a visão da ciência como uma 
construção humana. 
Esse enfoque está em consonância com o desenvolvimento da competência 
geral de contextualização sociocultural, pois permite, por exemplo, 
compreender a construção do conhecimento físico como um processo 
histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e 
econômicas de uma determinada época. 
Pode-se pensar também na importância de se compreender o 
desenvolvimento histórico da tecnologia nos mais diversos campos e suas 
conseqüências para o cotidiano e as relações sociais de cada época, 
identificando como seus avanços foram modificando as condições de vida e 
criando novas necessidades, como no caso da evolução dos meios de 
comunicação, a partir da compreensão das características das ondas 
eletromagnéticas, do telégrafo ao celular via satélite (BRASIL, 2006, p. 64). 
 

Nesse sentido o PCN sugere a introdução do uso da História da Ciência num 

contexto que não só procure discutir elementos da própria produção científica como também 
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num processo que possibilite incluir o estudante numa formação mais abrangente, que discuta 

ciência tecnologia e suas correlações com o mundo em que vive. 

Ainda acerca da História da Ciência, os PCN destacam a importância da história 

das teorias que não culminaram com o sucesso. Negá-la seria omitir longos anos de 

 

 

Neste capítulo, vimos algumas das contribuições da História da Ciência para o 

ensino científico, assim como oposições ao seu uso em sala de aula. Mesmo defendendo essa 

abordagem (uso da História da Ciência no ensino científico) não nos cabe omitir a existência 

de idéias opositoras ao seu uso, também listadas nesse capítulo. 

A defesa de uma abordagem histórica dos conteúdos científicos, a partir da 

História da Ciência, não é apenas defendida por um elevado número de pesquisadores em 

educação científica, mas também encontra respaldo nos PCN, no intuito de enriquecer e tornar 

mais interessante sua aprendizagem, além de possibilitar a visão de ciência como uma 

construção humana. 

Vimos também que a História da Ciência pode ser um excelente meio de 

estabelecer  claro que não de forma ingênua  certo paralelismo entre as concepções 

alternativas dos estudantes e algumas idéias presentes na história. 

A natureza da ciência também não ficou fora dessa abordagem. Com um olhar 

mais aguçado, a abordagem histórica traz elementos que podem propiciar uma boa discussão 

acerca da idealização dos modelos científicos, além, é claro, de fomentar discussões 

interdisciplinares, sociais, culturais, éticas e políticas. 

Discutida a relevância da História da Ciência para a educação científica, 

apresentaremos, no capítulo seguinte, mesmo que brevemente, um pouco da história do nosso 

objeto de estudo: o Princípio da Inércia. 
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3 HISTÓRIA DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA 

 

Neste capítulo descreveremos uma breve história do Princípio da Inércia, com 

aporte nos principais pensadores, desde os pré-socráticos chegando ao advento do enunciado 

da primeira lei de Newton. 

O estudo do conceito de movimento através de sua evolução histórica, desde os 

primeiros passos da ciência ocidental até o estabelecimento da ciência moderna, pode nos 

mostrar um pouco do esforço e da criatividade humana na construção do conhecimento 

científico (BATISTA; FERRACIOLI, 2000). 

Partindo da física Aristotélica, o conceito de movimento estava arraigado à 

existência de uma ação motora, no caso do movimento violento. A evolução desse conceito 

percorreu um longo caminho, passando pela teoria do impetus até a concepção da 

possibilidade da existência de movimento sem a presença de força motora. 

As contribuições de Buridan (1297  1358) e Oresme (1320  1382) a respeito do 

eterno movimento uniforme da esfera celeste, provocada por um único impulso inicial, podem 

ser consideradas um importante indicativo do caminho que o conceito de movimento iria 

seguir.  

Posteriormente, as contribuições de Galileu (1564  1642), Pierre Gassendi (1592 

 1655) e as pesquisas de René Descartes (1596  1650) construíram o que se pode dizer um 

cenário perfeito para Isaac Newton (1642  1727) formular o seguinte enunciado: Todo 

corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta a menos 

p. 15). 

Esse enunciado ficou conhecido por Princípio da Inércia ou primeira lei de 

Newton, confundida por alguns como um caso particular da segunda lei (F = m.a), quando a 

-se de um simplismo que apaga da vida de Newton vinte anos de 

PONCZEK,  2002,  p. 107). 

A primeira lei de Newton rompe, definitivamente, com todos os resquícios da 

física do movimento Aristotélico, a qual afirmava ser necessária uma ação motora para 

manter um corpo em movimento. Newton estabelece a criação de um sistema de referenciais  

referenciais inerciais, sem os quais as leis da mecânica seriam inválidas. Portanto, conforme 

mencionado, a primeira lei não é um caso particular da segunda lei, conforme veremos ao 

longo da história do Princípio da Inércia. 
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Observando os corpos a nossa volta, podemos ter, intuitivamente, uma idéia do 

que são os estados 

andando, dizemos que ela está em movimento. Assim, quando observamos um prédio, 

afirmamos que ele está em repouso. Mas, na visão conhecimento científico atual, esses dois 

conceitos (movimento e repouso) são relativos. No caso da pessoa, ela está em movimento em 

relação ao prédio, por exemplo. Já  o prédio está em repouso em relação às outras edificações, 

mas está em movimento em relação ao sol, por exemplo. Isso nem sempre é tão claro. Basta 

se imaginar a bordo de um navio em alto mar, onde só é possível ver céu e mar. Como 

podemos afirmar que esse navio está em movimento? Ou repouso?  Tudo isso será discutido 

na evolução das idéias desenvolvidas ao longo da História da Ciência, conforme abordaremos 

adiante. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

A história do Princípio da Inércia está intimamente ligada à idéia geral de 

movimento, estabelecida desde os primórdios do pensamento  científico ocidental. 

Parmênides 

 

Nascido na Eléia, hoje costa da Itália, Parmênides (c. 540-450 a.C.) defendia a 

idéia de universo infinito, único e ilimitado, preenchido pelo Ser. O 

Ser é algo imutável, eterno e imóvel. Para ele, tudo que percebemos 

pelos nossos sentidos é aparência, sendo que a verdade  autêntica é 

imutável e eterna. 

Fenômenos transitórios, mutáveis, como o movimento, 

mutação ou evolução de qualquer coisa, é o Não-Ser, portanto fruto 

da imaginação, longe da realidade, irreal. 

Podemos dizer que, com boa aproximação, essa idéia 

traduz a perfeição almejada pelo pensamento grego. O que é perfeito não precisa mudar, pois 

já atingiu a perfeição. Essa propriedade do Ser implica a negação do movimento. 

 

 

Figura 1 - Parmênides  
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Zenon 

Zenon era discípulo de Parmênides, bastante conhecido pela literatura científica 

por criar paradoxos que buscavam questionar a própria idéia de 

imobilidade das coisas. Dentre os paradoxos de Zenon, um dos mais 

conhecidos é o da corrida de Aquiles contra a tartaruga. 

 

 

 

 
[...] Aquiles é 10 vezes mais rápido do que a tartaruga e, portanto, a 
desafia dando-lhe uma vantagem que lhe permite partir a uma distância 
d à sua frente. Quando Aquiles percorre esta distância, ocupando a 
posição inicial da tartaruga, esta terá se movido de d/10, estando assim à 
sua frente. Quando Aquiles cobre novamente esta distância, a tartaruga 
terá se deslocado de d/100 e, assim sucessivamente, concluindo-se que a 
tartaruga está sem -
importante é a posição inicial dos objetos e não seus movimentos 
subsequentes [...] (PONCZEK, 2002, p. 55). 

 

Esse paradoxo é explicado pelos critérios de convergência de séries, 

desenvolvido bem depois por Cauchy, os quais vêm do fato  de que a soma dos tempos 

necessários para Aquiles percorrer as posições formam uma série convergente do tipo d/v 

+ d/10v + d/(10)10v + ... = d/v(1+0,1+0,01...) = 10d/9v, em que v é a velocidade de 

Aquiles. 

Com esse Paradoxo, Zenon quis provar que Parmênides tinha razão. Para eles, 

o movimento era impensável. 

 

Heráclito de Éfeso 
 

Heráclito (540-480 a.C.) defendia uma idéia contrária à idéia de Parmênides. 

Para ele, o Ser está em constante movimento, evoluindo, nada está 

imóvel. Portanto, ele afirmava que ao contemplar um rio de águas 

correntes, nunca veremos o mesmo rio, pois este está em constante 

renovação. 

Segundo Ponczek (2002), a idéia de Heráclito foi muito 

provavelmente intuída sob influência da filosofia Babilônica, já 

que esse pensamento parece bem mais oriental do que grego. 

Figura 2 - Zenon 

Figura 3 - Heráclito 
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Essa última idéia, movimento, evolução, mutação, permeia o pensamento 

filosófico desde o período pré-socrático.  

O movimento está presente em quase todo pensamento cosmogônico. Quase toda a 

idéia de criação do mundo está relacionada ao movimento.  

Fundamentado no movimento permanente de todas as coisas, Heráclito de Éfeso 

propõe sua filosofia, segundo a qual o Universo encontra-se numa contínua e eterna 

transformação

contrários num processo que culmina com o retorno as coisas ao fogo central, de onde elas 

, p. 188). 

 

Demócrito e Epicuro 

 

Segundo Batista e Ferracioli (1999), Demócrito (c.460-370 a.C.) introduz a idéia 

de vazio, vácuo. Para os átomos inseridos nesse vazio, o vácuo 

possibilita o movimento perpétuo deles, isso deve-se, segundo 

Demócrito, a atributos de sua própria existência. Em outras palavras, 

o vácuo apresenta condição necessária para existência dos átomos em 

movimento perpétuo. 

Dentre outros atomistas, Epicuro (c.357-271 a.C.) afirma 

que os átomos cairiam no vácuo com velocidades constantes 

(BATISTA; FERRACIOLI, 1999). Esse aspecto constituirá um sério 

empecilho a ser aceito por Aristóteles, conforme veremos adiante.  

 

Anaxágoras 

 

Para Anaxágoras (c. 500  428 a.C), ao invés do átomo de Demócrito, a matéria é 

constituída de sementes que, transportadas por movimentos turbilionários, resultam na 

formação dos planetas e estrelas. Durante o processo de formação do movimento circular, 

foram separadas as partículas pesadas das leves, agrupando-se as pesadas no centro do vórtice 

e as mais leves nas bordas, dando partida ao processo de condensação (BATISTA; 

FERRACIOLI,  1999). 

 

 

Figura 4 - Demócrito 



56 
 

3.2 DE ARISTÓTELES A NEWTON 

 

Neste tópico, abordaremos de forma sucinta o caminho percorrido por alguns 

pensadores da ciência na busca da compreensão do movimento, mais precisamente o 

movimento em linha reta na ausência de forças  Princípio da Inércia.  

 

 

Aristóteles e as leis dos movimentos 

 

Aristóteles (384-322 a.C.) nasceu na Macedônia, até bem pouco tempo atrás 

denominada de federação da Iugoslávia. Seu Pai foi médico de Amintas II, avô de Alexandre, 

O Grande, tendo, assim, Aristóteles passado sua infância na corte 

real, onde mais tarde viria a ser o tutor intelectual de Alexandre. Suas 

idéias tiveram grande influência. Sua física permaneceu viva pelo 

menos até o século XVII. Em outras áreas, suas contribuições 

permaneceram por mais tempo, embora algumas delas ainda sejam 

facilmente encontradas entre as idéias de um imaginário coletivo, 

como é o caso da mecânica, tema abordado neste trabalho. 

 

Depois do declínio da civilização grega, a obra de Aristóteles permaneceu 
virtualmente desconhecida na Europa ocidental, por cerca de 15 séculos, 
quando foi redescoberta, reescrita e introduzida, via Península Ibérica, por 
estudiosos mouros e judeus, como Geber, Alpetragius, Averrois, 
Maimônides, dentre muitos outros. Depois, as teorias aristotélicas 
começaram a ser adaptadas por teólogos e filósofos europeus como Tomás 
de Aquino, para poderem hamonizar-se com doutrina cristã. Aristóteles 
tornou-se então a influencia dominante até o fim da Idade Média 
(PONCZEK, 2002, p.62). 

 

Segundo Baptista e Ferracioli (1999), ele sistematizou seu estudo do movimento 

introduzindo a noção de sistema isolado, destacando, assim, os elementos básicos (o corpo 

material, o meio no qual ele se move e o motor que promove o movimento) para análise dos 

fenômenos. 

Desse modo, Aristóteles dispõe de um sistema físico idealizado, analisado em 

função de definições prévias, acompanhado simplesmente do registro visual dos eventos. A 

idéia presente nesse sistema questiona a existência do vácuo, ao mesmo tempo em que 

introduz a idéia de como se dá o movimento para Aristóteles. 

Figura 5 - Aristóteles 
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Para melhor adentrarmos nas idéias Aristotélicas do movimento, vamos antes fazer 

uma breve descrição do modelo de Universo adotado por ele. 

O Universo defendido por  Aristóteles era: 

 

Formado por 59 esferas concêntricas, das quais as quatro primeiras eram a 
representações dos quatro elementos, começando pela Terra, centro do 
universo e local onde ocorrem as transformações, na medida em que nela os 
corpos estão sujeitos a movimentos que não têm a perfeição do movimento 
circular que impera nas demais esferas. As esferas seguintes são a água, o ar 
e o fogo. Essas quatro esferas formam o mundo sublunar. As demais esferas 
constituem os céus ou o mundo supralunar, que se inicia com a Lua, 
seguidas das esferas onde o Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno 
percorrem suas trajetórias, e, depois, diferentes esferas onde estão as 
estrelas, formadas pelo elemento éter (CHASSOT, 2005, p.53). 

 

Assim, os corpos celestes estavam imersos nessa substância, éter, também 

chamada de quinta essência, na qual eles se moviam de forma circular e harmônica. Basta 

lembrar que a esfera é uma figura perfeita imutável, obedecendo a uma simetria tão cobiçada 

pelo pensamento grego. 

Enquanto isso no mundo sublunar, Aristóteles afirma haver dois tipos de 

movimentos distintos que regem esse mundo. O primeiro é chamado de movimento natural 

produzido por causas internas, como a queda de um corpo, por exemplo. A queda dos corpos 

era justificada por Aristóteles do seguinte modo: corpos de mesma natureza tendem a ficar 

-se a uma ação motora 

inerente à matéria responsável pelos movimentos ditos naturais. 

Dessa forma, o movimento é atribuído à composição da matéria. Aqueles objetos 

que em sua composição apresentavam em maior proporção determinado elemento, tendiam a 

mover-se espontaneamente em direção a este. Ou seja, objetos abandonados próximo à 

superfície da Terra caem com movimento natural em direção a ela, por apresentarem em sua 

composição maior quantidade do elemento terra. Da mesma forma que um objeto ascendente, 

composto em maior proporção do elemento fogo, sobe em busca do seu lugar natural. Assim, 

corpos mais pesados caem mais rapidamente que os corpos mais leves. 

Perceba que a noção de movimento e repouso para Aristóteles está atribuída a uma 

ordem cósmica, em virtude de que cada objeto possui um lugar natural para o qual tende a 

voltar, se dele for afastado. Portanto, o movimento de volta ao seu lugar natural dá-se por 

meio do movimento natural, levando-o ao repouso. Qualquer movimento diferente dessa 

ordem será batizado de movimento violento (KOYRÉ, 1992). 
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traduz uma concepção puramente estática da ordem. Com efeito, se tudo estivesse em ordem, 

todas as coisas repousariam nos seus lugares naturais, lá permaneceriam, e de lá não se 

 23). 

Já o segundo é chamado de movimento violento, produzido por causa externa. O 

lançamento vertical para cima é um bom exemplo desse último. 

Aristóteles atribui a esse movimento a existência de uma ação motora contínua. 

Portanto, era necessária uma explicação para o movimento violento, também chamado de 

movimento forçado. 

 
Tal movimento se verifica somente quando alguma força está atuando para 
produzir e conservar o corpo em movimento contrário a sua natureza. Uma 
pedra atada a um cordel pode ser movida para cima, e assim estar sujeita a 
um movimento violento, mas, no momento em que se rompe o cordel, a 
pedra começará a cair num movimento natural, procurando seu lugar 
natural (COHEN, 1967, p.16). 

 

Segundo Koyré (1992) e Baptista e Ferracioli (1999), para explicar o movimento 

de uma pedra lançada verticalmente para cima, após o contato da mão que a atirou, Aristóteles 

Princípio único adota em 

conseqüência, como Platão, a visão do Princípio Múltiplo (e.g. os átomos de Demócrito, os 

FERRACIOLI, 1999, p 190).  

Conforme Aristóteles: 
 
Como conseqüência da compressão do ar na frente do projétil e do empuxo 
aplicado à retaguarda do mesmo devido ao refluxo do ar em torno do 
projétil, movendo-o assim mais rapidamente que o seu movimento natural 
(para baixo e para o centro do mundo) (ARISTÓTELES, 1961 apud 
BAPTISTA; FERRACIOLI, 1999, p. 191). 
 

Quando o poder motor da camada de ar que está em contato com o corpo diminui e 

é vencido pela resistência do ar, o corpo cessa seu movimento forçado. Portanto, fica claro 

que a existência do movimento, para Aristóteles, dá-se mediante a ação motora contínua, isto 

é, tudo que se move deve ser movido por alguma coisa. Dessa forma, dizemos que o 

movimento aristotélico apresenta um caráter não-inercial. 

A dinâmica do movimento Aristotélico determina que a velocidade de um móvel é 

diretamente proporcional à ação motora aplicada no corpo e é inversamente proporcional à 

resistência do meio. 

Matematicamente, esse pensamento pode ser expresso da seguinte forma: 
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Onde V é a velocidade do corpo, F a ação motora impressa no corpo e r a resistência do meio. 

Segundo Dias, Santos e Souza (2004), Aristóteles nunca escreveu uma fórmula, 

pois o mundo sublunar era analisado qualitativamente. Essa equação é uma expressão do 

pensamento Aristotélico feita pelos historiadores da ciência.  

Dias, Santos e Souza (2004) chamam atenção para o significado físico dos termos 

encontrados nessa equação. Para essas autoras, os termos: velocidade, força e resistência não 

podem ser entendidos em seus sentidos modernos. Velocidade é entendida como rapidez, 

pouca ou quase nenhuma relação com espaço percorrido; a força como ação de contato que 

acompanha o corpo em seu movimento; enquanto a resistência tem seu sentido diferente do 

seu sentido moderno, ao mesmo tempo em que também tem papel motor  o ar que atua como 

resistência a um objeto lançado no espaço (movimento violento) é o mesmo ar que se coloca 

na retaguarda do objeto, aplicando-lhe uma ação motora. 

Aristóteles não aceitava em seu universo a idéia de vácuo, entender o nada não era 

tarefa fácil para os gregos. Aceitá-lo implicaria uma conseqüência interessante. Em se 

aceitando o vácuo, implica dizer que não há resistência à queda dos corpos, logo esses 

adquiririam velocidades infinitas. Se eles adquirem velocidades infinitas, isso centraria a 

idéia, antes defendida por Aristóteles, de corpos mais pesados caírem com maior velocidade.  

 

Seja um corpo A transportado através do meio B, durante o tempo C e 
através do meio D, menos denso que B, durante o tempo E. Se B é igual a D 
em comprimento o tempo será proporcional à resistência do meio e assim 
tanto o meio é menos denso, fracamente resiste, mais rápido é o transporte 
(BATISTA; FERRACIOLI, 1999, p.191). 

 

Dessa forma, um corpo movendo-se no vácuo adquiriria velocidade infinita, 

percorrendo distâncias finitas. Portanto, o vácuo não existe, conclui Aristóteles.  

Isso pode ser visto da equação de proporcionalidade entre a força e a velocidade. 

Se r tende a zero, V tende ao infinito, o que tornaria sua explicação física um absurdo, pelo 

motivo mencionado anteriormente. 

Um outro argumento desfavorável à existência do vácuo é que nesse espaço 

homogêneo não haveria lugar natural, portanto, o corpo não pararia, se é que ele se move, já 

que o movimento para Aristóteles deve-

que atua numa flecha atirada, por exemplo, vem do próprio ar transferido da frente do objeto 

para sua retaguarda. Já para o movimento natural o corpo tende a ir para seu lugar natural. 
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Portanto, aceitar o vácuo seria concordar com o movimento eterno de um corpo lançado no 

espaço. Mas como, se seu universo é fechado e finito? 

Conforme visto, Aristóteles colocava a Terra imóvel no centro do Universo. Que 

fique claro para o leitor que segundo essa afirmativa de Aristóteles, a Terra não era o centro 

do universo em si, mas estava colocada sobre esse ponto, lugar ao qual Aristóteles defendia 

ser o centro do universo. Vendo dessa forma, podemos discutir sua idéia quanto ao referencial 

adotado em seus estudos do movimento. Para Aristóteles, o movimento implica, 

necessariamente, tanto a ação motora contínua, como também um referente local imóvel, 

como um ponto de comparação. Esse local privilegiado está em repouso absoluto. Quem se 

move, move-se sobre ou em relação a algo imóvel. 

Dito isto, vemos que ele atribui ao referencial o status de absoluto, ou seja, 

movimento e repouso são faces independentes, já que assumem a existência de pontos 

privilegiados, como o caso da Terra que se mantém imóvel no centro do universo. 

Com o declínio de Alexandria, centro gerador de grande acervo científico, as obras 

de Aristóteles permaneceram desconhecidas na Europa Ocidental por muitos séculos. 

Redescobertas e transmitidas ao ocidente pelos árabes, mouros e judeus, foram mais tarde 

adaptadas por filósofos como Roger Bacon (c1214-1292), Guilherme de Ockham (c1285-

1349), Thomas Bradwardine (1290-1349), Jean Buridan (1297-1358), Nicole d´Oresme 

(1320-1328) e o teólogo Tomás de Aquino (1225-1274), que procurou harmonizá-la com a 

doutrina cristã. 

Em resumo, a compreensão do movimento, dada por Aristóteles, pode ser 

meio e conferindo- 1 apud 

BAPTISTA; FERRACIOLLI, 1999, p.191). 

 

A física aristotélica é falsa, bem o sabemos. Irremediavelmente prescrita. 
Mas é, todavia, uma física, isto é, uma teoria altamente elaborada, ainda que 
o não seja matematicamente. Não é nem um prolongamento grosseiro e 
verbal do senso comum, nem uma fantasia infantil, mas sim uma teoria, isto 
é, uma doutrina que, partindo, bem entendido, dos dados do senso comum, 
os submete a uma elaboração sistemática extremamente coerente e severa 
(KOYRÉ, 1992, p.21). 
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Jean Buridan 

     

Buridan (1297-1358) apresenta críticas às idéias de movimento de Aristóteles. 

Para ele, não é a ação do meio que explica a diminuição de velocidade de um corpo em 

movimento violento, e sim a ação de uma força motriz imanente ao móvel. 

Assim nos diz João Baptista Benetti, um partidário da teoria do impetus: 

 
Qualquer corpo grave, quer ele se mova natural ou violentamente, recebe 
em si mesmo um impetus, uma impressão de movimento, de tal maneira 
que, separado da virtude movente, continua a mover-se por si mesmo 
durante um certo lapso de tempo. Sempre, pois, que o corpo se mova com 
movimento natural, a sua velocidade aumentará sem cessar; com efeito, o 
impetus e a impressio que nele existem crescem sem cessar, pois ele está 
constantemente unido em virtude do movente. Daí resulta também que se 
após se ter posto a roda em movimento com a mão, se retira a mão, a roda 
não pára imediatamente, e continua a girar durante um certo tempo 
(BENEDETTI, 1585 apud KOYRÉ, 1992, p. 60). 
 

Para Buridan, a idéia de i

para o movimento eterno e constante dos céus. 

 

O impetus é uma qualidade permanente do corpo, embora possa ser 
destruída por agentes contrários, e é tal que ele não é auto desvanecente 
meramente como resultado da separação do corpo e da força motora 
principal, mas pode ser superado pela resistência do ar ou pela tendência 
contrária do corpo (CLAGETT, 1961 apud BAPTISTA; FERRACIOLLI, 
1999, p. 193). 

 

Portanto, o impetus seria uma força motriz, incorpórea, transmitida de um motor 

inicial ao corpo posto em movimento. A velocidade e a quantidade de matéria eram tidas 

como medida da força do impetus responsável pela produção do movimento. 

A teoria do impetus divino motivou Buridan a considerar a idéia de movimento eterno e 

constante, o que estabelece um ponto intermediário entre a teoria de Aristóteles para o 

movimento e a idéia moderna de inércia. 

 

 

 

 

Oresme (1320-1328), discípulo de Buridan, retoma a idéia de impetus do seu 

mestre, rejeitando a idéia de impetus divino, considerando que o impetus é auto-consumível. 
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Ele concebe também uma nova técnica para o estudo do movimento e cria uma representação 

gráfica do espaço percorrido por um móvel num certo intervalo de tempo, isto é, na visão 

atual essa idéia está representada no cálculo do espaço percorrido por um móvel ser igual à 

medida da área do gráfico v x t.  

Baptista e Ferracioli (1999) chamam atenção para esse método gráfico criado por 

Oresme não tratar-se da geometria Euclidiana, assim como esses autores negam que essa idéia 

esteja na origem do cartesianismo, como é mencionado por alguns historiadores da ciência. 

Assim, o espaço percorrido, para Oresme, era a área do gráfico delimitado entre 

um intervalo de tempo associado a uma velocidade. 

Nesse momento histórico, a questão do movimento estava bem próxima de ser 

abordada por Galileu, que direcionaria a Descartes e Newton. 

 

 

Galileu e a Inércia Circular 

  

No ano de 1632 é publicada em Florença uma das mais importantes obras de 

Galileu (1564-1642), intitulada Diálogo sobre os Dois Maiores 

Sistemas de Mundo. O livro foi escrito em Italiano e não se apresentava 

como uma tese defendida pelo autor. Pelo contrário, o Diálogo 

apresentava-se como uma conversa entre três personagens: Salviati, 

porta voz de Galileu; Sagredo, um leigo inteligente de espírito aberto 

ao conhecimento; e Simplício, defensor da tradição escolástica e 

Aristotélica. 

Embora o título da obra nos leve, num primeiro momento, a uma análise crítica do 

sistema Geocêntrico de Ptolomeu e do Heliocêntrico de Copérnico, ela vai além dessas 

expectativas e dá importantes contribuições para o estudo do movimento terrestre: uma nova 

física que se opunha à física Aristotélica, harmonizada com os dogmas do cristianismo. 

No início do ano de 1630, o texto do novo livro de Galileu era submetido à 

concessão de imprimatur (publicação). O debate travado entre os três personagens buscava 

explicações para fenômeno das marés, constituindo uma prova da hipótese copernicana. 

Na segunda jornada de discussões entre os três protagonistas da obra, um dos 

problemas abordado diz respeito à possibilidade de decidir se a Terra está imóvel ou, ao 

contrário, move-se no espaço. 

Figura 6 - Galileu  
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Simplício, durante toda obra comporta-se na defesa das idéias da filosofia 

tradicional, invocando as experiências cotidianas, as quais não fornecem qualquer dado que 

infira o movimento da Terra. 

A refutação da idéia de movimento da Terra é lembrada por Simplício: 

 
Em primeiro lugar, se a terra se movesse ou sobre si mesma, estando no 
centro, ou num círculo, estando fora do centro, é necessário que ela se 
movesse violentamente com tal movimento, posto que esse movimento não 
lhe é natural; porque se fosse seu, tê-lo-ia também cada uma de suas 
partículas; mais cada uma delas move-se em linha reta para o centro: sendo, 
portanto, violento e preternatural, não poderia ser eterno; mas a ordem do 
mundo é eterna: portanto etc. Em segundo lugar, todos os outros móveis 
com movimento circular parecem ficar para trás e moverem-se com mais de 
um movimento, excetuando, porém, o primeiro móvel: pelo que seria 
necessário que também a terra se movesse com dois movimentos; e, quando 
isso acontecesse, seria necessário que se fizessem mudanças nas estrelas  
fixas: o que não se vê; ao contrário, sem qualquer variação as mesmas 
estrelas nascem sempre nos mesmos lugares, e põem-se nos mesmos 
lugares. Em terceiro lugar, o movimento das partes é do todo é naturalmente 
para o centro do universo e, por essa razão, também ele está em repouso. 
Levanta-se assim a dúvida quanto ao fato de o movimento das partes 
dirigir-se naturalmente para o centro do universo ou, antes, para o centro da 
terra; e conclui ser seu instinto próprio o de ir para o centro da terra [...] os 
projéteis atirados perpendicularmente para o alto retornam 
perpendicularmente pelas mesmas linhas para baixo, ainda que tivessem 
sido atirados a uma altura imensa: argumento concludente que  de que seu 
movimento  é para o centro da terra, que sem mover-se, os espera e recebe 
[...] (GALILEU, 2004, p. 206 - 207). 
 

Um dos protagonistas da obra representa a fala do próprio Galileu na inferência do 

movimento da Terra. 

 
Salviati: [...] Alguns dos argumentos apresentados têm relações com os 
acidentes terrestres sem qualquer relação com as estrelas, e outros são 
obtidos das aparências e observações das coisas celestes. Os argumentos de 
Aristóteles são em geral tirados das coisas a nossa volta, deixando os outros 
aos astrônomos (GALILEU, 2004, p. 207). 

 

A imobilidade da Terra aparece reforçada por vários outros argumentos. Todos 

amparados na aparência na observação direta. Uma bala atirada verticalmente para cima volta 

ao mesmo ponto, sendo que se a Terra move-se, ela deveria cair atrasada em certa distância 

em relação ao ponto de lançamento. Da mesma forma, ao disparar um projétil, 

perpendicularmente ao movimento da Terra, contra um alvo fixo em relação a ela, esse 

projétil percorrerá uma linha reta, impossibilitando que o alvo seja atingido. 
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Outro argumento favorável à imobilidade da Terra, presente na obra, diz que: 

 

Deixando cair uma bola de chumbo do alto do mastro de um navio que 
esteja parado, marcando o lugar onde ela bate, que é próximo da base do 
mastro; mas, se o mesmo lugar deixar-se cair à mesma bola, quando o navio 
estiver em movimento, sua batida será afastada da outra por tanto o navio 
adiantou-se  durante o tempo da queda do chumbo, e isto simplesmente 
porque o movimento natural da bola posta em liberdade é por linha reta em 
direção ao centro da terra (GALILEU, 2004, p. 207). 

 

Quando um galileano e um aristotélico analisam a queda da bola de chumbo do 

alto do mastro de um navio em movimento retilíneo, interpretam de formas diferentes. Para 

um aristotélico, o movimento da bola de chumbo é o movimento natural, simples. Para 

Galileu, não se trata de um movimento simples. O movimento é composto, dependendo de 

dois fatores: o primeiro deve-se à ação que atua na vertical para baixo (peso); o segundo se 

explica pelo fato de que o corpo possui, a partir do momento que se encontra no alto do 

mastro, a mesma velocidade horizontal. Ou seja, a mesma velocidade com que o navio se 

move  movimento que os objetos partilham.  

Nenhum desses movimentos pode perturbar o outro, cada um comporta-se como se 

o outro não existisse. 

Podemos dizer que a idéia da esfera manter seu movimento na horizontal, mesmo 

depois de estar em queda, é a germinação da idéia de inércia, embora essa germinação esteja 

mais fortemente visível no experimento de raciocínio do plano inclinado, conforme veremos 

ainda neste tópico. 

A análise do movimento não parou por aí. Galileu formulou uma nova 

interpretação para o movimento retilíneo, que por séculos de estudos ocupou mentes 

esclarecidas que, atribuíram a presença de uma ação motora nesse tipo de movimento. 

Galileu infere ainda a relatividade entre movimento e repouso. Ao contrário de 

Aristóteles, afirma que tanto o movimento quanto o repouso são concebidos de acordo com o 

referencial adotado, portanto não há repouso absoluto. Um corpo que está imóvel num certo 

referencial pode estar em translação uniforme em relação a outro. 

Abramos, pois, o Diálogo e procuremos os passos em que Galileu manifesta seu 

pensamento que viria contestar o argumento escolástico. 

 

Salviati [...]Fechai-vos com algum amigo no maior compartimento existente 
sob a coberta de algum grande navio, e fazei que aí existam borboletas e 
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semelhantes animaizinhos voadores; seja também colocado aí um grande 
recipiente com água, contendo pequenos peixes; suspenda-se ainda um 
balde, que gota a gota verse água em outro recipiente de boca estreita, que 
esteja colocado por baixo: e, estando em repouso o navio, observai 
diligentemente como aqueles animaizinhos voadores com igual velocidade 
vão para todas as partes do ambiente; ver-se-ão os peixes nadar 
indiferentemente para todos os lados; as gotas entrarem todas no vaso posto 
embaixo; e vós, lançando alguma coisa para o amigo, não a deveis lançar 
com mais força para esta que para aquela parte, quando as distâncias sejam 
iguais; e saltando, como se diz, com os pés juntos, transporeis espaços 
iguais para todas as partes. Assegurai-vos de ter diligentemente todas essas 
coisas, ainda que não exista dúvida alguma de que enquanto o navio esteja 
parado as coisas devem acontecer assim, e fazei mover o navio com quanta 
velocidade desejardes; porque (sempre que o movimento seja uniforme e 
não flutuante de cá para lá) não reconhecereis uma mínima mudança em 
todos os mencionados efeitos, nem de nenhum deles poderei compreender 
se o navio caminha ou está parado: saltando correríeis no tablado os 
mesmos espaços que antes, nem darei saltos maiores para a popa que para a 
proa, porque o navio se move velocissimamente, ainda que, no tempo 
durante o qual estejais no ar, o tablado subjacente deslize para as partes 
contrárias ao vosso salto; e jogando alguma coisa ao companheiro não será 
necessário atirá-la com mais força para alcança se ele estiver para a proa e 
vós para a popa, que se estivésseis colocados ao contrário; e as gotas 
continuarão a cair como antes  no recipiente inferior, sem que nenhuma caia 
em direção a popa, ainda que, enquanto a gota está no ar, o navio navegue 
muitos palmos; os peixes na sua água nadarão sem maior esforço para a 
parte precedente quanto para a parte subseqüente do vaso, e com a mesma 
facilidade chegarão ao alimento colocado em qualquer lugar na borda do 
recipiente; e finalmente as borboletas e as moscas continuarão seus vôos 
indiferentemente para todas as partes (GALILEU, 2004. p. 268). 

 

Nessa mesma obra, os personagens (Simplício, Salviati e Sagredo) discutem o 

movimento de uma esfera num plano inclinado.  

 

[...] quando tiveis uma superficie plana, polidíssima como um espelho e de 
matéria dura como aço, e que não fosse paralela ao horizonte, mais um 
pouco inclinada, plano inclinado, e sobre a qual se coloca uma bola 
perfeitamente esférica e de matéria pesada e duríssima, como por exemplo, 
de  bronze, deixada em liberdade,... o que ela faria? [...]. (GALILEU, 2004, 
p. 229) 

 
 

Figura 7 - 
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Galileu, após deduzir que a esfera atingiria na subida de um plano inclinado OB a 

mesma altura inicial, foi gradualmente considerando planos cada vez menos inclinados OC, 

OD, até deparar-se com o movimento do corpo a partir de O na trajetória OE. 

 

Salviati: [...] Se não existisse causa de retardamento muito menos deveria 
existir de repouso, quanto acreditais, portanto, que duraria o movimento do 
móvel? 
Simplicio: Tanto quanto durasse o comprimento daquela superfície que não 
é nem subida, nem descida. 
Salviati: Portanto, se esse espaço fosse ilimitado, o movimento nele seria 
igualmente sem fim, ou seja, perpétuo? (GALILEU, 2004, p. 229). 
 

Por continuidade, Galileu deduz que, após a descida do plano inclinado, a esfera 

mover-se-á na horizontal com velocidade indestrutível adquirida em O. Ele vê-se diante de 

fenômenos, cuja persistência do movimento vai de encontro aos resquícios de suas antigas 

convicções (KOYRÉ, 1992). 

Vejamos o diálogo completo entre os três personagens acerca do experimento do 

plano inclinado. 
Salviati: [...] Agora me diga: Suponha que você tenha uma superfície  
plana, lisa, feita de um material como o aço. Ela não está paralela com o 
solo e, em cima dela, você coloca uma bola perfeitamente esférica e feita de 
um material pesado, como o bronze. O que você acredita que irá acontecer, 
quando a bola for solta? Você não acredita, como eu, que ela permanecerá 
parada? 
Simplício: A superfície  está  inclinada? 
Salviati: Sim, isso foi assumido. 
Simplício: Não acredito que ela permanecerá parada; pelo contrário, tenho 
certeza de que ela irá espontaneamente rolar para baixo.[...] 
Salviati: [...]. Durante quanto tempo você acha que a bola permanecerá 
rolando e com qual velocidade?Lembre-se que eu disse que era uma bola 
perfeitamente esférica e uma superfície altamente polida, de modo a 
remover todos os impedimentos acidentais e externos. Da mesma forma, eu 
quero que você despreze, também, qualquer impedimento do ar, causado 
por sua resistência à separação, e todos os outros obstáculos acidentais, se 
existir algum. 
Simplício: Eu o compreendi perfeitamente e lhe respondo que a bola 
continuaria a mover indefinidamente, tão longe quanto a inclinação da 
superfície se estendesse e com um movimento continuamente acelerado. 
Pois tal é a natureza dos corpos pesados  
[...]; e, quanto maior a rampa, maior seria sua velocidade. 
Salviati: E se alguém quisesse que a bola se movesse para cima, nessa 
mesma superfície, você acha que a bola [poderia] ir? 
Simplício: Não espontaneamente; não. Mas arrastada ou atirada 
forçadamente, ela iria. 
Salviati: E se a bola fosse arremessada com um ímpeto forçadamente 
impresso nela, qual seria seu movimento e quão rápido [seria ele]? 
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Simplício: O movimento iria constantemente diminuir e seria retardado, 
sendo contrário à  natureza, e teria uma duração maior ou menor, de acordo 
com um maior ou menor impulso e menor ou maior aclive. 
Salviati: Muito bem; até aqui você me explicou o movimento sobre dois 
planos diferentes. Em um declive, o corpo pesado desce espontaneamente e 
continua acelerando e mantê-lo em repouso requer o uso de força. No 
aclive, uma força e necessária para arremessá-lo e até para mantê-lo parado 
e o movimento impresso diminui continuamente até ser inteiramente 
aniquilado. Você diz, também, que uma diferença nos dois casos se origina 
na maior ou menor inclinação do plano, de forma que, em um declive, uma 
velocidade maior se segue de uma maior inclinação¸ enquanto que, ao 
contrário, em um aclive, um dado corpo em movimento, arremessado com 
uma força dada, move-se mais longe, de acordo com uma menor inclinação. 
Agora, diga-me o que aconteceria, se o mesmo corpo em movimento fosse 
colocado numa superfície  sem aclive ou declive [plana]. 
Simplício: [...]. Não havendo declive, não haveria tendência natural ao 
movimento; não havendo aclive, não haveria resistência a ser movido. 
Assim, haveria uma indiferença quanto à propensão e à resistência ao 
movimento. Parece-me que a bola deveria permanecer naturalmente estável. 
[...]. 
Salviati: [. . . ]. Acho que isso é o que aconteceria, se a bola fosse colocada 
firmemente. Mas o que aconteceria, se fosse dado à esfera um impulso, em 
qualquer direção? 
Simplício: Deve ser concluído que ela se moveria naquela direção. 
Salviati: Mas com que tipo de movimento? Um continuamente acelerado, 
como no declive, ou um continuamente retardado, como no aclive? 
Simplício: Não havendo aclive ou declive, não posso ver uma causa para 
desaceleração  ̧ou aceleração. 
Salviati: Exatamente. Mas, se não existe causa para a retardação da bola, 
deve haver ainda menos [causa] para que venha ao repouso; assim, até onde 
você supõe que a bola se moveria? 
Simplício: Tão longe quanto a extensão da superfície continuasse sem se 
levantar ou abaixar. 
Salviati: Então, se tal espaço fosse ilimitado, o movimento nele seria da 
mesma forma, ilimitado? Isto é, perpétuo? 
Simplício: Assim parece-me [...] 
Salviati: Agora, diga-me, o que você considera ser a causa da bola se 
mover espontaneamente, quando em declive, e somente forçadamente, 
quando em aclive? 
Simplício: Que a tendência dos corpos pesados é de se mover para o centro 
da Terra e de se mover para cima, a partir de sua circunferência, somente 
[forçadamente]; ora, a superfície em declive é  a que se aproxima do centro 
[da Terra], enquanto que aquela em aclive se afasta para longe [do centro da 
Terra]  
Salviati: Então para que uma superfície não esteja nem em aclive e nem em 
declive, todas as suas partes devem ser igualmente distantes do centro. 
Existe tal superfície no mundo? 
Simplício: Muitas delas; tal seria a superfície de nosso globo terrestre, se 
ele fosse liso e não ondulado e montanhoso, como é. [...] (GALILEU, 2004, 
p. 229 - 233).  
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Assim, Galileu nos diz que, se eliminarmos qualquer ação da resistência exterior 

(um plano absolutamente liso, corpos absolutamente duros, absolutamente esféricos, etc.), o 

movimento desses corpos poderá perfeitamente não parar. Poderá prolongar-se 

indefinidamente (KOYRÉ, 1986). 

Como percebemos pela última fala de Salviati, o plano liso que Galileu se refere é, 

com precisão, a circunferência da Terra, e nesse caso o movimento de um corpo não seria 

natural nem violento. Portanto, o movimento circular ocupa uma posição privilegiada e 

mantém seu movimento se não encontrar ação da resistência exterior. 

manter seu estado de movimento circular.  

Podemos dizer que esse pensamento de Galileu é a germinação do Princípio da 

Inércia, tão familiar nos dias de hoje, e que representa uma verdadeira revolução científica. 

Para o filósofo da ciência Tomas Kuhn (1922-1996), representa a própria mudança de 

paradigma.  

A longa trajetória da física aristotélica parecia chegar ao final, pois pela primeira 

vez seria cogitada a existência de movimento sem que seja necessária a ação contínua de um 

motor. Embora isso fosse muito difícil de ser aceito pelos estudiosos da época, o próprio 

Galileu não conseguiu estabelecer o passo final para a formulação do Princípio da Inércia. 

Galileu, apesar de suas idéias avançadas, ainda se encontrava sob influência de 

Aristóteles, concebendo um universo finito e fechado (BAPTISTA; FERRACIOLI, 2000). 

Provavelmente, essa última concepção o impedia de enunciar o Princípio da Inércia da forma 

como conhecemos hoje. Afinal, em um mundo finito nenhum movimento retilíneo poderia ser 

perpétuo. 

 
Mesmo nos exemplos particulares de inércia discutidos, por Galileu, havia 
sempre atrito do ar e o movimento cessava. 
Em toda física explorada por Galileu, não há exemplo algum de um objeto 
físico que tenha pelo menos uma componente de puro movimento inercial, 
exceto num tempo muito curto. Foi talvez por essa razão que Galileu  nunca 
formulou uma lei geral da inércia. Ele era excessivamente físico (COHEN, 
1967, P. 173). 
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Pierre Gassendi 

 

Sacerdote e filósofo francês, Gassendi (1592  1655) retomou a idéia de universo 

infinito, influenciado por Giordano Bruno, e identificou o espaço real 

com o espaço euclidiano, abstrato e infinito. 

A revolução científica do século XVII consistia também na 

matematização do real, na geometrização da física. 

identificação da matéria com o espaço, ela (a revolução científica do 

século XVII

insurge-se, como é visto em sua carta enviada a André Rivet, na qual ele desfere críticas à 

obra Princípios de Filosofia, de Descates: 

 
Não é necessário mencionar os pontos particulares, pois desde os primeiros 
princípios  que o mundo material é infinito ou, como diz ele sutilmente, 
indefinido; que o mundo material é, em si mesmo, absolutamente cheio e 
não se distingue da extensão; que o mundo material pode ser triturado em 
pequenos fragmentos suscetíveis de mudar  localmente de posição de 
diversas maneiras sem interposição de vácuo; e outros do mesmo gênero - , 
quem não vê quanto tudo isso acarreta de dificuldade  e de contradições? 
Não que o autor não consiga ou, pelo menos, não tente conseguir  iludir e 
refugiar-se  em suas sutilizas. Mas, se os ignorantes e os espíritos vazios se 
deixam prender às palavras, seguramente as pessoas apegadas à verdade não 
têm hesitações e, deixando de lado as vãs palavras, só atentam, em suas 
pesquisas, para as coisas como elas são (GASSENDI, 1944 apud KOYRÉ, 
1982, p. 303). 
 

Para ele, a geometrização do espaço não acarreta a geometrização da matéria, ao 

contrário, isso ajuda a diferenciar a matéria do espaço e dotá-lo de caracteres próprios. 

Gassendi nunca negou a influência que as obras de Galileu lhe causaram. Embora 

não tenha compreendido o sentido exato do novo espírito científico, pois, conforme afirma 

Koyré (1982), para quem quer que tenha compreendido a física de Galileu, realizar a 

experiência da bola de chumbo abandonada do alto do mastro de um navio em movimento em 

linha reta seria inútil. 

O fato é que Gassendi partiu de Marselha no ano de 1641 a bordo de uma galera 

que saiu para o mar especificamente para realizar a experiência da bola de chumbo 

abandonada do alto do mastro de um navio em movimento retilíneo uniforme, antes discutida 

Figura 8 - Gassendi  
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nos argumentos de Galileu. A partir do resultado dessa experiência, Gassendi deduz que o 

mesmo ocorre na Terra. 

da experiência, fez Gassendi 

ultrapassar os raciocínios de Galileu, expandindo a conservação do movimento não só para o 

movimento circular, como também para o movimento retilíneo. Libertando-se da idéia de 

circularidade, segundo Koyré (1992, p. 281), Gassendi chega à correta formulação do 

 

 
O mérito de Gassendi continua, porém, a ser muito grande: ele 
compreendeu profundamente Galileu; porém; queremos dizer: 
compreendeu, e pôs a claro, a ontologia que formava a subestrutura da 
ciência nova; para mais, graças a Demócrito e, coisa curiosa, a Kepler, 
conseguiu desembaraçar-se dos últimos obstáculos da tradição e do senso 
comum que tinham entravado o andamento do pensamento galilaico e 
adquiriu assim a glória imorredoira de ter sido o primeiro a publicar  senão 
o primeiro a enunciar  uma fórmula correta do princípio da inércia 
(KOYRÉ, 1992, p. 281-282). 
 

Com efeito, Gassendi defende veementemente a idéia de vácuo, tornando-se um 

 

  
Gassendi não foi um matemático e, por isso, nem sempre compreendeu o 
sentido exato dos raciocínios galileanos (como a dedução da lei da queda 
dos corpos). Mais ainda: seu empirismo sensualista parece impedi-lo de 
compreender o papel preeminente da teoria, e singularmente da teoria 
matemática, na ciência. É que sua física, sendo e pretendo-se 
antiaristotélica, permanece tão qualitativa quanto a de Aristóteles e quase e 
nunca ultrapassa o nível da experiência bruta para elevar-se ao nível da 
experimentação (KOYRÉ, 1982, p. 301-302). 

 

Conforme visto, ele ultrapassa Galileu, transpondo as limitações existentes  

movimento circular perpétuo  estendendo o raciocínio de continuidade também ao 

movimento retilíneo. 

A antologia de Gassendi ofereceu bases filosóficas para a construção da ciência 

moderna, mas ele não foi capaz de unir o atomismo de Demócrito ao matematismo de Platão, 

representado pela ciência moderna que estava nascendo. 
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Descartes e o Princípio da Inércia 

  

René Descartes (1596-1650) fundamentou um novo sistema de pensamento que 

deixou a antiga escolástica medieval para trás. O filósofo francês 

constrói seu sistema baseado em seu próprio pensamento e, através 

deste, procura entender o mundo e seu próprio ser.  

Com esse pensamento, Descartes edifica os princípios de sua 

obra, definindo os rumos que a ciência moderna tomaria nos séculos 

seguintes. 

 

O primeiro ponto é não admitir jamais como verdadeiras nenhuma coisa que 
não se conheça, com evidência, como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente 
a precipitação e a preservação e não compreender nos meus julgamentos 
senão o que se apresenta tão claramente a meu espírito que eu tenha 
nenhuma ocasião de por em dúvida. O segundo ponto é dividir cada uma 
das dificuldades em tantas partes quantas forem necessárias para resolvê-las 
melhor. O terceiro ponto, dirigir ordenadamente meus pensamentos, 
começando pelos objetos mais simples e fáceis de conhecer para subir, 
pouco a pouco, como por graus, até o conhecimento do mais complexo e 
supondo assim mesmo uma ordem entre o que não procederam 
naturalmente uns dos outros. E, por último, fazer em tudo uma enumeração 
tão completa e revisões tão gerais que eu fique seguro de nada omitir 
(DESCARTES, 1998 apud PONCZEK, 2004, p. 87-88). 

 

O segundo ponto é o mais famoso de sua obra, sendo a base de um sistema de 

era como um relógio preciso. Todo universo material poderia ser explicado em função da 

organização e do movimento de suas partes, bastava conhecê-las para prever o todo. O 

determinismo do seu método racionalista passou a orientar a observação científica.  

Então, seria possível determinar o comportamento do movimento livre de forças 

resistivas  a persistência do movimento. Ele buscava um conceito unificador que permitisse 

explicar a persistência do movimento. É dele o arremate final para o Princípio da Inércia. 

Inicialmente, ele postula a existência de um espaço fundamental. É nesse espaço 

ideal, matemático, que Descartes inicia a reconstrução do mundo segundo suas próprias 

idéias. Para Descartes, o que é essencial na matéria é a extensão e o movimento. 

Conseqüentemente, o Universo é uma unidade extensa e infinita, é uma entidade plena não 

vazia  negação do vácuo. Dessa forma, o Universo para Descartes passa a ser geometrizado, 

e o movimento passa a ser compreendido simplesmente como uma translação geométrica. 

Figura 9 - Descartes  



72 
 

Descartes acreditava que Deus é a primeira causa do movimento. Porém, como 

seu estado se nada o alterar; assim, aquilo que uma vez foi posto em movimento continuará 

sempre a mover-  (DESCARTES, 1997, p. 76). 

[...] cada coisa particular, enquanto simples e indivisa, se conserva o mais 
possível e nunca muda a não ser por causas externas. Por conseguinte, se 
vemos que uma parte da matéria é quadrada, ela permanecerá assim se nada 
vier alterar a sua figura; e se estiver em repouso, nunca se moverá por si 
mesma; mas, uma vez posta em andamento, também não podemos pensar 
que ela possa deixar de se mover com a mesma força enquanto não encon-
trar nada que atrase ou detenha o seu movimento. De modo que, se um 
corpo começou a mover-se, devemos concluir que continuará sempre em 
movimento [e que nunca parará por si próprio]. Mas como habitamos uma 
Terra cuja constituição é de tal ordem que os movimentos que acontecem à 
nossa volta depressa param e muitas vezes por razões que os nossos 
sentidos ignoram, desde o começo da nossa vida pensamos que os 
movimentos que assim terminavam - por razões que desconhecíamos -, o 
faziam por si próprios. E ainda hoje a nossa inclinação é crer que o mesmo 
acontece com tudo o que existe no mundo, isto é, que acabam naturalmente 
por si próprios e que tendem ao repouso [porque aparentemente a 
experiência assim no-lo ensinou em muitas ocasiões]. Mas isso não passa de 
um falso preconceito que repugna claramente às leis da Natureza: com 
efeito, o repouso é contrário ao movimento; e, pela sua própria natureza, 
nada se torna no seu oposto ou se destrói a si próprio (DESCARTES, 1997, 
p. 76-77). 

 

O movimento, tal como o repouso, é um estado e, como tal, obedece às leis gerais 

da natureza, isto é, às leis da persistência e da conservação que Deus para ela estabeleceu.  

Descartes explica: 

Por que razão os corpos impelidos pela nossa mão continuam a mover-se  
depois de os largarmos: do movimento dos projécteis. 

Presenciamos diariamente a prova desta primeira regra nas coisas que 
atiramos para longe; não há razão para continuarem a mover-se quando 
estão fora da mão que as lançou, a não ser que [de acordo com as leis da 
Natureza] todos os corpos que se movem continuem a mover-se até que o 
seu movimento seja travado por outros corpos. É evidente que o ar e os 
outros corpos líquidos, nos quais vemos estas coisas a moverem-se, 
gradualmente diminuem a velocidade do seu movimento: se abanarmos um 
leque agitadamente, a nossa mão consegue sentir a resistência do ar (o que 
também é confirmado pelo voa das aves). E na Terra o único corpo fluido 
que oferece tanta resistência aos movimentos dos outros corpos é o ar 
(DESCARTES, 1997, p.77). 

 

Vejamos a segunda lei da natureza: todo o corpo que se move tende a continuar o 

seu movimento em linha reta (DESCARTES,1997, p. 77). 
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[...] cada parte da matéria, considerada em si mesma, nunca tende a 
continuar o seu movimento em linha curva, mas sim em linha recta, embora 
muitas destas partes sejam muitas vezes obrigadas a desviar-se porque 
encontram outras no caminho, e quando um corpo se move toda a matéria é 
conjuntamente movida e faz sempre um círculo [ou anel]. Esta regra, tal 
como a precedente, depende de facto de Deus ser imutável e de conservar o 
movimento na matéria por uma operação muito simples. Com efeito, Deus 
não o conserva como poderia ter sido anteriormente, mas sim como é 
precisamente no momento em que o conserva. Embora seja verdade que o 
movimento não acontece num instante, todavia é evidente que todo o 

circularmente. Por exemplo, 
[Fig. abaixo] quando a pedra A 
gira na funda corpo que se 
move está determinado a 
mover-se em linha recta e não 
EA, seguindo o círculo ABF, 
no preciso momento em que 
está no ponto A determina-se a 
mover-se para qualquer lado, 
isto é, para C seguindo a recta 
AC, se supusermos que é essa 
linha que toca o círculo. Mas 
não conseguimos imaginar que 
estivesse determinada a mover-
se circularmente pois, apesar 
de vir de L para A seguindo 

uma linha curva, não conseguimos conceber que qualquer parte da 
curvatura possa estar nesta pedra quando se encontra no ponto A. E já nos 
certificamos disto por experiência, pois esta pedra quando sai da funda 
segue em linha recta para C e nunca tende a mover-se para B. O que 
claramente nos mostra que qualquer corpo que se move circularmente tende 
constantemente a afastar-se do centro do círculo que descreve; até o 
sentimos com a mão quando giramos a pedra na funda [porque a pedra 
estica e estende a corda para se afastar directamente da nossa mão] 
(DESCARTES, 1997, p. 77-78). 
 

 
Com isso, Descartes afirma que cada parte da matéria nunca tende a continuar seu 

movimento em linha curva, mas sim em linha reta. Essa regra precede, segundo Descartes, 

deve-se ao fato de Deus ser imutável. Para Descartes, Deus criou o mundo com uma 

quantidade de movimento constante, logo resistir ao movimento é recebê-lo, pois um corpo 

não pára, nem sequer diminui seu movimento se não puder cedê-lo todo ou em parte a outro. 

Observe que Descarte não infere força como resistência ao movimento, mas sim cede 

movimento às partes envolvidas. Isso pode ser visto na terceira lei da natureza: Se um corpo 

que se move encontrar outro mais forte, o seu movimento não diminui em nada; se encontrar 

um corpo mais fr

(DESCARTES,1997, p. 78). 

Figura 10  Pedra numa funda 
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Podemos dizer que Descartes chegou ao Princípio da Inércia, embora nos livros 

didáticos não seja atribuído a ele o enunciado desse princípio. Acreditamos que isso se deve 

provavelmente ao fato de que Descartes limitou-se a explicações qualitativas, omitindo, 

assim, aspectos matemáticos para descrição de sua teoria acerca do movimento perpétuo, 

enquanto Newton, como veremos adiante, descreve tal princípio em linguagem matemática, 

que ele acreditava ser a linguagem da natureza. 

 

Descartes, que tem a ver com o produto m.v  massa vezes velocidade  e não com o conceito 

de força da física newtoniana. Esse autor afirma, ainda, que Descartes não foi bem sucedido 

sistema de mundo encontrará, na obra de Newton, a mecânica necessária para explicações dos 

f  

Lembramos também que em sua concepção cosmológica não era admitido, a 

existência de vácuo. Portanto, a impossibilidade do movimento inercial, no dia-a-dia é devido 

à ação exterior: um corpo não pode se mover em linha reta porque os outros que o rodeiam o 

impedem de fazê-lo. Logo, a permanência do movimento em linha reta é incoerente com a 

existência de matéria em torno do corpo. Descartes dá-se conta disso, e assim diz-nos que não 

se trata de 

próprio Deus não poderia afastar os obstáculos que se erguem, necessariamente, no caminho 

. 

Enfim, no mundo geometrizado de Descartes preza a inexistência do vácuo, 

provavelmente essa concepção dificultou a comunidade científica aceitar seu enunciando do 

Princípio da Inércia. 

 

 

Newton e o Princípio da Inércia 

 

As contribuições de Galileu para o movimento recaem muito mais no campo da 

cinemática, caracterizado em termos de trajetória, velocidade e 

aceleração. O movimento é estudado sem muita preocupação com suas 

causas.  

Coube a Newton (1642-1727) dar uma descrição explicativa 

das causas do movimento. Para isso, ele constrói uma dinâmica que 
Figura 11 - Newton  
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procurava explicar o porquê dos movimentos dos corpos.  

Segundo Bilbar (1984), é na dinâmica que está o germe da lei da Inércia de 

Newton. Dizer que na ausência de força o corpo se desloca em linha reta é dar ao termo força 

um sentido, é atribuir certo tipo de movimento (movimento uniforme) como causa dinâmica. 

Mesmo que essa causa seja a ausência de causa. 

No ano de 1687, foram publicados Os Princípios Matemáticos da Filosofia 

Natural, conhecidos como Principia. Neles, estão contidas, 

dentre outras, as contribuições científicas que acabamos de 

citar. Essa obra é tida como a mais completa sistematização 

da Física até aquele momento.  

Um pouco mais de três séculos já se passaram e 

o conteúdo dessa obra mantém-se vivo e atual, salvo em 

algumas situações limites introduzidas mais tarde pelo 

físico Alemão Albert Einstein e na Mecânica Quântica.  

Nesse trabalho, Newton enunciou três leis do 

movimento que viriam a  ser a base de toda mecânica. Aqui, 

procuraremos descrever apenas a primeira lei, conhecida 

como Princípio da Inércia ou Primeira Lei de Newton. 

Antes mesmo de adentrarmos nessa discussão, vejamos como Sir Isaac Newton 

(1990, p. 1-5) arquitetou suas definições que precedem os axiomas ou leis do movimento 

presentes no Principia. 

 
Definição I: A quantidade de matéria é a medida da mesma, obtida 
conjuntamente a partir de sua densidade e volume. 
 
Definição II: A quantidade de movimento é a medida do mesmo, obtida 
conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade de matéria. 
 
Definição III: A vis insita, ou força inata da matéria, é um poder de resistir, 
através do qual todo o corpo, estando em um determinado estado, mantém 
esse estado, seja ele de repouso ou de movimento uniforme em linha reta.  
[...] essa vis insita pode ser chamada, mais significativamente, de inércia 
(vis inertiae) ou força de inatividade. Mas um corpo só exerce essa força 
quando outra força, impressa sobre ele, procura mudar sua condição; e o 
exercício dessa força pode ser considerado tanto como resistência quanto 
como impulso; resistência na medida em que, para conservar seu estado, o 
corpo opõe-se à força impressa; e impulso na medida em que o corpo, não 
cedendo facilmente à força impressa por um outro, esforça-se para mudar o 
estado deste outro corpo. Resistência é normalmente atribuída a corpos em 
repouso, e impulso àqueles em movimento; mas movimento e repouso, 

Figura 12  Capa do Principia  
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como vulgarmente concebidos, diferem apenas relativamente um do outro; 
nem esses corpos estão sempre verdadeiramente em repouso, como 
vulgarmente são considerados. 
 
Definição IV: Uma força impressa é uma ação exercida sobre um corpo a 
fim de alterar seu estado, seja de repouso, ou de movimento uniforme em 
linha reta.  
 

Essas definições mostram as bases pelas quais se apoiou Newton na edificação de 

sua mecânica. 

Observe que Newton admite que o exercício dessa vis insita pode ser considerado 

tanto resistência quanto impulso.  

 

A definição que Newton expõe a propósito da força impressa, 
compreendida como causa de variação do estado de movimento uniforme 
de um corpo, está estritamente conectada ao seu princípio metafísico de 
causalidade. Isto porque a toda variação deve corresponder a uma causa, a 
variação do movimento é um efeito, e a força impressa é a causa. Quando se 
fala de caráter efêmero desta força impressa, Newton dá a impressão de 
conservar, no fundo da própria mente, o velho ditado escolástico do 
cessante causa cessat efecctus (JAMMER apud NEVES, 2000, p.13). 

 

Essa definição sofreu mudanças na conceituação de força intrínseca, que se achava 

atribuída à matéria e não ao corpo. 

 

Num texto posterior, Newton introduziu uma mudança na definição de força 
intrínseca, mediante a qual a atribuiu, não ao corpo, mas à matéria com a 
qual é feito. Logo depois, em outro texto, sugeriu outro nome, vis inertiae 
(força de inércia) que não deveria ser a causa do movimento uniforme, mas 
uma propriedade da matéria. Revisou a Lei I afirmando que um corpo 
persevera em seu estado de repouso ou movimento uniforme por ação de 
sua vis inertiae acrescentando, no entanto, um adendo: Essa força consiste 
apenas na ação e não mais permanece no corpo depois que a ação é 
concluída. Finalmente, Newton, na edição dos Principia, eliminou 
definitivamente a força intrínseca ou vis inertiae do enunciado da primeira 
lei, trocando-a por um principio de inércia (PONCZEK, 2002,  p. 107). 

 

Enunciado da primeira Lei de Newton. 

 

LEI I 
Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme 
em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por 
forças imprimidas sobre ele.  
 
Projéteis continuam em seus movimentos, desde que não sejam retardados 
pela resistência do ar, ou impelidos para baixo pela força da gravidade. Um 
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pião, cuja partes por sua coesão é continuamente afastado de movimentos 
retilíneos, não cessa sua rotação a não ser quando retardado pelo ar. Os 
corpos maiores dos planetas e cometas, encontrando menos resistência em 
espaços mais livres, preservam seus movimentos, tanto progressivo como 
circular, por um tempo maior. (NEWTON, 1990, p. 15). 

 

A primeira lei de Newton estabelece um conjunto de sistemas de referência 

denominados de referenciais inerciais. Para Newton, referencial inercial é qualquer sistema de 

referência que se encontra em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante 

em relação ao espaço absoluto. De acordo Newton (1990

própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e 

 

No enunciado da primeira lei, fica claro que Newton eliminou definitivamente os 

resquícios da física aristotélica, embora isso tenha, segundo Ponczek (2002), valido mais vinte 

longos anos de transformação para chegar à forma atual. 

Com efeito, Newton enuncia o Princípio da Inércia da forma como aparece na 

literatura científica atual. Mesmo assim, nas suas primeiras tentativas, mostrou-se ainda preso 

aos resquícios Aristotélicos. Ele, por muito tempo, insistiu em atribuir uma força ao 

movimento retilíneo uniforme. Mais tarde, rompeu definitivamente com essa idéia, 

formulando a primeira lei de Newton, Princípio da Inércia. 

 

Para Koyré (1986, p. 342), "A física de Galileu explica aquilo que é por aquilo que 

não é. Descartes e Newton vão mais longe: as físicas destes explicam aquilo que é por aquilo 

que não pode ser. Explicam o real pelo impossível".  

Para Newton, o movimento retilíneo de um corpo lançado no espaço é impossível 

porque a ação dos outros corpos o modifica. Portanto, um corpo só poderia mover-se em linha 

reta se estivesse sozinho no espaço. Condição impossível.  

Em Descartes, a impossibilidade do movimento retilíneo uniforme (movimento 

inercial) parece ser bem mais profunda, pois um corpo isolado é, para Descartes, 

inconcebível.  

Acabamos de ver que a construção histórica do Princípio da Inércia nos leva a 

acessar as dificuldades impostas aos cientistas ao longo do desenvolvimento desse princípio. 

Portanto, seus resultados não estão isentos da participação humana, o que torna a ciência 

apenas mais uma das formas de conhecimento humano, não necessariamente detentora de 

uma "verdade" última.  
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3.3 ASPECTOS TEÓRICOS RELATIVOS À INÉRCIA 

 
Conforme visto, o Princípio da Inércia, ao mesmo tempo em que demarca a 

ruptura entre a física de Aristóteles e a física newtoniana, introduz um sistema de referência, 

pelo qual as leis da mecânica clássica tornam-se válidas  referencial inercial.  

Antes mesmo de falar sobre tal sistema de referência, devemos compreender o 

conceito de massa inercial, assim como descrever a segunda lei de Newton. 

 
Lei II 
A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 
produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. 
 
Se qualquer força gera um movimento, uma força dupla vai gerar um 
movimento duplo, uma força tripla, um movimento triplo, seja aquela força 
imprimida completa e imediatamente, ou gradual e sucessivamente. À esse 
movimento (sendo sempre orientado na mesma direção da força geradora), 
caso o corpo se mova antes, é adicionado ou subtraído do primeiro 
movimento, dependendo se eles cooperam na mesma direção ou se são 
diretamente contrários um ao outro ou obliquamente combinados, quando 
oblíquos, de modo a produzir um novo movimento composto a partir da 
determinação de ambos (NEWTON, 1990, p. 15-16). 
 

O princípio fundamental da dinâmica, mais conhecido como segunda lei de 

Newton, diz que a resultante das forças que atuam num corpo é proporcional ao produto da 

massa do corpo pela aceleração que tal força lhe confere. Em termos matemáticos podemos 

representar da seguinte forma: 

 

 
 

 

 

 

 

Para ser coerente com as palavras de Newton, o princípio fundamental da dinâmica 

deve ser escrito na forma FR = dP/dt, onde dP = mdV é a quantidade de movimento associada 

 

Segundo Gardelli (1999), a expressão FR = m.a foi proposta em 1750 pelo 

matemático suíço Leonhard Euler (1707 -1783). 

No caso de haver uma força resultante diferente de zero atuando sobre o corpo, 

este sofrerá uma aceleração inversamente proporcional a sua massa inercial. Pesquisando no 

 
FR = m.a 

FR: Força resultante aplicada ao corpo. 

a: Aceleração adquiria em relação a um referencial inercial. 

m: Massa inercial. 

Observação: as grandezas FR são grandezas vetoriais.  
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Principia, vemos que Newton fala de uma certa propriedade intrínseca aos corpos, conhecida 

por inércia ou vis ínsita, que pode ser medida através da chamada massa inercial. Portanto 

massa  inercial é uma medida da resistência oferecida pelos corpos à mudança de seus estados 

iniciais de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. 

No caso de não haver força resultante (FR = 0) atuando sobre o corpo? 

Freqüentemente, encontramos a afirmação de que a primeira lei de Newton é um 

caso particular da segunda lei, pois, quando FR = 0 temos a = 0 e, portanto, a velocidade é 

constante ou nula. 

Conforme Cabral (1984) nos diz, essa afirmação é uma simplificação indevida da 

primeira lei de Newton (Princípio da Inércia), pois a primeira lei caracteriza implicitamente o 

que são referenciais inerciais, enquanto a segunda lei (Princípio Fundamental da Dinâmica) só 

se aplica a esses referenciais. 

   
 

Referencial inercial na mecânica  

 

Para compreendermos melhor o que vem a ser referencial inercial, tomaremos 

conhecimento de uma experiência analisada por Newton  o balde de Newton. 

Considere um balde com água em seu 

interior, preso ao teto (conforme a fig. 1), ambos 

inicialmente em repouso em relação a terra. 

Verifica-se que a superfície da água apresenta um 

formato plano (fig. 1). 

Em uma segunda situação, o balde e a 

água são postos a girar juntos, com velocidade 

angular constante em relação à Terra. Observa-se 

que a superfície da água apresenta-se num formato 

côncavo (fig. 2). 

O que dizer dessa diferença observada no 

formato da superfície da água nesse experimento? 

Newton responde: 

 

De início, quando o movimento relativo da água no recipiente era máximo, 
não havia nenhum esforço para afastar-se do eixo; a água não mostrava 
nenhuma tendência à circunferência, nem nenhuma subida na direção dos 

Figura 13  O Balde de Newton 
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lados do recipiente, mas mantinha uma superfície plana, e, portanto, seu 
movimento circular verdadeiro ainda não havia começado. Mas, 
posteriormente, quando o movimento relativo da água havia diminuído, a 
subida em direção aos lados do recipiente mostrou o esforço dessa para se 
afastar do eixo; e esse esforço mostrou o movimento circular real da água 
aumentando continuamente, até ter adquirido sua maior quantidade, quando 
a água ficou em repouso relativo no recipiente. E, portanto, esse esforço não 
depende de qualquer translação da água com relação aos corpos do 
ambiente, nem pode o movimento circular verdadeiro ser definido por tal 
translação (NEWTON, 1990, p. 12). 
 

Dito de outra forma, a mudança no formato da superfície da água, para Newton, 

era devido à rotação da água em relação ao espaço absoluto, definido, por ele, como sendo o 

espaço sem relação com qualquer coisa externa, permanentemente similar e imóvel.  

Com a introdução desse conceito, Newton diferencia referenciais inerciais dos 

ditos não-inerciais, ou seja, o movimento dos corpos do ponto de vista de um referencial não 

inercial provoca o surgimento de efeitos mecânicos que aparentemente não apresentam causa 

(chamadas de forças fictícias), passando a invalidar o Princípio Fundamental da Dinâmica. 

Dessa forma, define referencial não-inercial como sendo aqueles que se encontram 

acelerados em relação ao espaço absoluto, enquanto referencial inercial é qualquer sistema de 

referência que se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação ao 

espaço absoluto. 

 

Um enunciado preciso da primeira lei seria Existem referenciais chamados 
inerciais tais que, nesses referenciais, uma partícula isolada se move em 
linha reta percorrendo distâncias iguais em tempos iguais . Esse enunciado 
explicita o que são referenciais inerciais, sem os quais não podemos 
descrever apropriadamente a Mecânica. Devemos notar que, se um 
referencial é inercial, qualquer outro referencial que se mova com 
velocidade (módulo, direção e sentido) constante em relação a esse será 
também um referencial inercial. Caso não utilizemos um referencial 
inercial, uma partícula isolada não terá mais velocidade constante. 
Lembramos a necessidade  quando trabalhamos com 
referenciais acelerados (CABRAL, 1984, p. 4-5). 

 

 

Princípio de Mach 

 

O austríaco Ernst Mach dizia que a inércia de um corpo existe devida a sua 

interação gravitacional com a matéria do restante do universo ao seu redor.  
Portanto, diferentemente de Newton, que acreditava que a inércia é uma 
propriedade intrínseca da matéria, Mach entendia a inércia como sendo uma 
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força de interação gravitacional entre os corpos materiais e o conjunto de 
estrelas fixas e que somente atua sobre eles no caso de se tentar acelerá-los 

 
 

Portanto, em mecânica a medida de qualquer grandeza só pode ser determinada 

retilíneo e uniforme em relação as estrelas fixas, a menos que alguma força o obrigue a mudar 

000, p. 277). 

Quando essa tendência (manter o movimento retilíneo uniforme) é violada, como é 

o caso do experimento do balde de Newton, que rotaciona em relação às estrelas fixas, surgem 

forças de afastamentos do eixo, causando a forma côncava da superfície da água. 

 
Segundo minhas idéias, e em última analise, existem apenas movimentos 
relativos e eu não vejo a este respeito nenhuma distinção entre a rotação e a 
translação. 
Uma rotação em relação às estrelas fixas faz nascer em um corpo forças de 
afastamento do eixo; se a rotação não for relativa às estrelas fixas, estas 
forças de afastamento não existirão. Eu não me oponho a que se dê a 
primeira rotação o nome de absoluta desde que não seja esquecido que ela 
não passa de uma rotação relativa às estrelas fixas. Nós poderíamos fixar o 
balde de água de Newton e fazer em seguida com que o céu das estrelas 
fixas gire e provar então que estas forças de afastamento estão ausentes? 
Esta experiência é irrealizável e esta idéia é desprovida de sentido, porque 
os dois casos são indistinguíveis um do outro pela percepção sensível. Eu 
considero, pois, estes dois casos como um único e a distinção que faz 
Newton é ilusória (MACH, 1930 apud BAPTISTA;FERRACIOLI, 2000, p. 
278). 
 

A questão da inércia faz sempre apelo a soluções cósmicas, seja envolvendo o 

espaço absoluto, seja envolvendo a massa do universo. A questão da inércia não se encerra 

por aqui. É um tema bastante extenso, sendo digno de abordagens de inúmeros trabalhos. 

 

 Para finalizar, vimos neste capítulo um pouco da história do Princípio da Inércia. 

Inicialmente descrevemos alguns antecedentes e suas contribuições para o conceito de 

movimento, ganhado maior destaque na física aristotélica e na teoria do impetus de Buridan, 

estando esses imersos no paradigma do modelo geocêntrico de mundo. Com o advento do 

modelo copernicano, destacamos o empenho de Galileu, Gassendi, Descartes e Newton, entre 

outros, para formular uma física, válida para responder questões tanto numa Terra planetária 

como no movimento celeste. Estava nascendo uma das maiores revoluções científica. 
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Fechando o capítulo tratamos, mesmo que brevemente, de alguns aspectos teóricos 

relacionados com o Princípio da Inércia. 

No capítulo seguinte, trataremos dos aspectos metodológicos de nossa pesquisa, 

descrevendo o caminho percorrido tanto na elaboração quanto na aplicação das atividades, 

assim como descreveremos também o contexto em que a pesquisa esteve inserida. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Os caminhos que percorri na elaboração desta dissertação foram todos no sentido 

de construir alicerces sólidos para a introdução da História da Ciência, por meio de uma 

unidade didática, nas minhas atividades em sala de aula. A perspectiva pela qual abordei o 

tema foi a partir de leituras da História da Ciência, que serviram de aporte teórico para a 

construção de atividades didáticas, com intuito, não só de produzir um material didático, 

como também despertar para outra abordagem pedagógica no ensino científico. 

Todo e qualquer esforço deste trabalho objetivou a melhoria, não só da minha 

prática pedagógica, mas também, sendo um pouco mais ousado, a melhoria do ensino de 

ciências.  

Neste capítulo, visamos esclarecer a metodologia da pesquisa, assim como 

descrever os aspectos operacionais (de aplicação) dentro do contexto social da escola. 

Portanto, antes de falarmos acerca das atividades em si, abordaremos o contexto em que a 

escola está inserida. 

 

 

4.1 O CONTEXTO ESCOLAR 

 

A escola escolhida para aplicação das atividades da pesquisa foi a Escola Estadual 

Soldado Luiz Gonzaga, localizado, no bairro de Dix-Sept Rosado, zona oeste de Natal /RN. 

Nessa escola, tivemos no ano de 2007 atividades letivas nos três turnos (manhã, 

tarde e noite), sendo que no turno da manhã, a escola só ofereceu o ensino fundamental; no 

turno vespertino, o fundamental e apenas uma turma de cada série do ensino médio. Já no 

turno da noite, foram oferecidas oito turmas de ensino médio (três turmas de primeira série, 

três de segunda e duas terceira série) e uma turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

totalizando um pouco mais de 700 alunos nos três turnos de ensino.  

Para esta pesquisa, os dados foram construídos em apenas três turmas de primeira 

série do ensino médio noturno. A eleição dessas turmas deveu-se ao fato de que nelas lecionei 

a disciplina de Física durante todo o ano de 2007. Já a escolha pela série deveu-se ao tema 

(Princípio da Inércia) geralmente abordado nessa série. 

Apresentamos, a seguir, um gráfico descritivo da faixa etária dos alunos dessas 

três turmas (1º A, 1ºB e 1ºC). 
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Idades dos Alunos (em anos) 
 

De 16 a 20 anos De 21 a 25 anos De 26 a 30 anos Mais de 30 anos 
A B C A B C A B C A B C 
9 26 7 25 4 2 4 5 11 1 3 17 

Tabela 1 - Idade dos alunos 
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Conforme nos mostra a tabela acima, os estudantes encontram-se com a idade 

acima da faixa etária regular para cursar a primeira série do ensino médio. Outro ponto que 

consideramos importante, por acreditarmos que pode refletir em nossa pesquisa, é que boa 

parte desses estudantes estava há alguns anos sem freqüentar a escola. Temos casos de 

estudantes que já estavam há mais de 10 (dez) anos fora da sala de aula. 

Outro ponto que nos chama atenção é que, segundo os dados levantados nos 

documentos de matrícula junto à secretaria dessa Escola, um pouco mais de 92% desses 

estudantes não cursaram o ensino fundamental regular. Eles vêm de uma escola vizinha ao 

Luiz Gonzaga, a qual trabalha apenas com EJA5 no turno Noturno. 

A realidade social desses estudantes representa com grande propriedade uma 

significativa parcela da sociedade brasileira, assim como fornece indícios da realidade da 

educação pública brasileira, principalmente no período noturno. 

A própria documentação escolar de cada um desses estudantes indica que muitos 

dos estudantes são casados, constituem famílias e precisam assegurar as necessidades básicas 

                                                 
5 Esses dados foram levantados a partir de uma pesquisa nos documentos de matrículas dos estudantes. 

Gráfico 1  Faixa etária dos estudantes 
(dados fornecidos pela secretaria da Escola Estadual Soldado Luiz Gonzaga) 
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de suas famílias. Portanto, a grande maioria opta por estudar no período da noite, justamente 

porque trabalham o dia inteiro, assim como é a realidade de muitos estudantes desse turno. 

Conforme visto, a localização da escola encontra-se numa área periférica da 

cidade, próxima principalmente por bairros pobres com as mais diversas dificuldades: alto 

índice de violência, tráfico de drogas, assaltos, entre outros problemas urbanos.  

Não queremos aqui fazer generalizações nem tão pouco inferir que nossos 

estudantes se enquadram nesse perfil marginal descrito acima. Essa descrição serve apenas 

para mostrar o meio em que nossos estudantes estão inseridos. Apesar de todos esses 

aspectos, a direção da escola se orgulha em ostentar que no interior de suas instalações não é 

tolerada qualquer desordem. A ordem é mantida com rigor, o que já goza de vários anos sem 

incidentes internos. 

O mesmo já não pode ser dito quando se está além dos muros da escola. Em pouco 

mais de três anos que leciono nessa escola, já presenciei vários casos de assaltos e até mesmo 

o assassinato de um estudante da nossa instituição, ocorrido a cinqüenta metros do portão da 

escola6. 

No contexto pedagógico, a escola conta, no turno da noite, com uma equipe de dez 

professores, distribuídos nas oito turmas oferecidas nesse turno, um coordenador pedagógico, 

um bibliotecário, uma secretária e o diretor, além do pessoal da limpeza e da segurança. 

A biblioteca da escola apresenta um acervo bastante modesto, em sua grande 

maioria são livros didáticos doados pelos próprios professores dessa instituição. O Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) fornece, para os alunos, livros de algumas disciplinas 

específicas. As disciplinas não atendidas alimentam a esperança de serem contempladas no 

ano seguinte, como é o caso da disciplina de Física7. 

Quanto às instalações físicas, a escola apresenta uma estrutura bastante limitada no 

que diz respeito às condições de trabalho. Embora as salas de aula apresentem um grande 

espaço físico, pecam em suas estruturas. Os quadros negros já não passam por reforma, pelo 

menos, há meia década. É fácil encontrar rachaduras neles, assim como pichações e até 

mesmo parte de sua textura esburacada, embora a escola tenha passado por uma reforma no 

                                                 
6 Uma outra escola vizinha à nossa, já foi vítima várias vezes de assaltos em suas instalações internas. 
Infelizmente, isso é prática comum entre as escolas do bairro. Certo dia, recebemos em nossa escola uma mãe 
aflita. Veio devolver os poucos livros didáticos que seu filho recebera da escola. Ela nos relatou que o motivo 
pelo qual estava devolvendo os livros do filho, antes mesmo do término do ano letivo, era que ele estava 
rasgando as páginas do livro para fazer cigarros de maconha. 
7 De acordo com o Programa Nacional do Livro do Ensino Médio (PNLEM), a partir do ano letivo de 2009, 
todos os estudantes da rede pública de ensino médio serão contemplados com livros-textos de Física. 
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valor aproximado de 127 mil reais, segundo uma placa do governo do estado colocada na 

frente da escola. 

No que diz respeito ao laboratório, a escola não dispõe. Ela até recebeu um kit  

de experimento de física do MEC há algum tempo, mas nunca fez uso desses equipamentos, 

pois, segundo a direção, a escola não dispõe de espaço físico para instalá-los os equipamentos. 

O turno da noite funciona das 19 h até as 22h e 10 min, com horários de 35 

minutos cada aula, totalizando assim cinco horários nesse turno. O último horário dificilmente 

é cumprido em sua totalidade, pois, quando chega às 22h horas, os estudantes evadem-se, 

alegando a necessidade de descansar para o dia seguinte. 

Além dessas dificuldades enfrentadas não só na Escola Soldado Luiz Gonzaga, 

mas também em outras escolas da rede pública, o turno da noite enfrenta outro grave 

problema: a evasão escolar. Embora isso seja um problema enfrentado pela educação pública 

nos três turnos, quando se trata do turno da noite, isso é muito mais significativo. 

Não é preciso ir muito longe para compreender porque a evasão escolar é maior no 

turno da noite. Dentre os motivos que levam os alunos a desistirem dos estudos, está a 

necessidade da sobrevivência sanada principalmente pelas oportunidades de emprego. Na 

medida em que se aproxima o final do ano, surgem mais vagas de empregos temporários, 

principalmente em horários que adentram no turno da noite. Com isso, nossos estudantes 

vêem a oportunidade de conseguir melhorar sua renda ou até mesmo conquistar seu espaço no 

mercado de trabalho. Certamente, essa não é a única causa responsável pela desistência 

escolar, mas, de acordo com a direção da Escola, Soldado Luiz Gonzaga, essa é a justificativa 

mais comum dada por nossos estudantes ao evadirem-se. 

Atreladas ao problema da evasão, acrescentamos outras dificuldades: a falta de 

compromisso com as atividades escolares, a pouca regularidade na freqüência e a falta de 

alguns conhecimentos básicos para acompanhar as disciplinas  como, por exemplo, 

dificuldades de leituras e interpretação de texto. Já tivemos alunos na primeira série do ensino 

médio que não sabiam ler corretamente. Infelizmente esse número é bem maior do que se 

imagina. Isso é facilmente percebido pelas leituras em sala de aula, em que a grande maioria, 

ou quase todos, só consegue decifrar os códigos, o que permite uma leitura superficial não 

interpretativa. 

A evasão, além da pouca regularidade de freqüência, reduz bruscamente a 

quantidade de alunos freqüentando a sala de aula. Para se ter uma idéia, turmas que no início 

do ano letivo apresentavam cinqüenta (50) alunos matriculados chegam ao final do ano com 
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uma média de cinco (5) alunos. Por esse motivo, a direção da escola, junto ao quadro de 

professores, prefere juntar duas ou mais turmas para formar uma nova turma. Isso foi uma 

constante nesse ano de realização da pesquisa. 

Outro empecilho enfrentado pela educação estadual, no ano letivo de 2007, foi a 

greve dos docentes, que durou um pouco mais de dois meses. Essa greve ocorreu justamente 

nos meses de agosto, setembro e parte do mês de outubro, meses em que a alta estação 

contribuiu para o surgimento de novas vagas para empregos. Conseqüentemente, 

nossos estudantes para essas vagas de trabalho. 

 

É, portanto, nesse cenário que aplicamos nossa unidade didática descrita a seguir. 

Lembramos que a aplicação da unidade didática objetivou, entre outros aspectos: 

 

a) diagnosticar as concepções alternativas dos estudantes; 

b) compreender o Princípio da Inércia através da História da Ciência; 

c) estabelecer, sempre que possível, um paralelismo entre as concepções 

encontradas nos estudantes e as idéias presentes ao longo da produção do 

conhecimento científico; 

d) compreender a existência de limitações e idealizações presentes na 

produção científica. 

 

A princípio, o trabalho trouxe questões relativas às concepções alternativas dos 

estudantes, encontradas no desenrolar de sua vivência escolar. Num segundo momento, 

elaboramos atividades da história do Princípio da Inércia, permitindo o tratamento tanto 

histórico como também de aspectos sobre a natureza da construção do conhecimento 

científico. 

Antes de aplicar a atividade de concepções alternativas, tínhamos trabalhado com 

esses estudantes alguns conceitos fundamentais da física, tais como a noção de movimento, 

repouso, velocidade média, aceleração, como também tínhamos adentrado numa discussão 

acerca do tratamento vetorial dado a algumas grandezas físicas. Nessa última abordagem, 

tratamos a noção de força apenas vetorialmente, isto é, observando principalmente a direção e 

o sentido da ação de puxar e empurrar. Objetivávamos fornecer subsídios para que pudessem 

apontar a direção e o sentido da força que age num corpo, preparando-os assim para a 
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atividade de concepções alternativas. A seguir, descreveremos a estruturação da nossa 

unidade didática. 

 

 

4.2. A UNIDADE DIDÁTICA 

 

4.2.1 Atividade de concepções alternativas 

 

Podemos chamar essa atividade de introdutória, já que ela teve como objetivo 

diagnosticar as concepções alternativas que os estudantes apresentaram em relação aos 

conceitos de força e movimento. 

Entendemos que essa atividade, além de revelar as concepções alternativas dos 

estudantes acerca do tema, pôde fornecer subsídios que permitiram direcionar a seqüência 

para a realização das atividades de História da Ciência no ensino do Princípio da Inércia. 

O instrumento da pesquisa (questionário de concepções alternativas) foi construído 

a partir do uso e/ou adaptação de questões presentes na literatura especializada, e 

discutido/testado previamente com os membros do nosso grupo de pesquisa. 

 

Apresentaremos agora a atividade de concepções alternativas aplicada aos 

estudantes. 
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Questão 1 - Um foguete se movimenta lateralmente no espaço com o motor desligado de A 

para B (figura abaixo). Afastado de qualquer outro corpo e sem forças externas agindo sobre 

ele. O motor é ligado no ponto B, aplicando uma força perpendicular ao sentido do 

movimento durante um tempo suficiente para que o foguete atinja o ponto C, quando o motor 

é desligado. Desenhe a trajetória do foguete entre B e C, e após o ponto C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14  Foguete 

 

Questão 2 - A figura abaixo representa uma esfera maciça de massa m, rolando sobre uma 

superfície horizontal, sem atrito, com velocidade constante. Despreze a resistência do ar. 

 

 

 

 

 
 

Figura 15  Esfera rolando sobre uma superfície 

 

a) desenhe a trajetória da esfera após deixar a superfície horizontal (mesa). 

 

b) faça um diagrama, mostrando o(s) vetor(es) força(as) que atua(m) na esfera antes de deixar 

a mesa. 

 

Sentido da velocidade 

 



90 
 

c) faça um diagrama, mostrando o(s) vetor(es) força(as) que atua(m) na esfera (em pelo 

menos um ponto ao longo de sua trajetória), depois de deixar a mesa, em seu trajeto até tocar 

o solo. 

 

Questão 3 - Um menino lança verticalmente para cima uma pequena esfera (figura abaixo). 

Desprezando a resistência do ar, assinale a alternativa que representa a(s) força(s) que age(m) 

sobre a esfera em cada uma das seguintes situações: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 16  Lançamento vertical 

 

a) No ponto A, quando a esfera está subindo. 

 

 

 

 

 

b) No ponto B, quando a esfera atinge o ponto mais alto de sua trajetória. 

 

 

 

 

 

c) No ponto C, quando a esfera está descendo.  
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Após a aplicação do questionário, disponibilizamos duas aulas para que o 

professor discutisse e apresentasse situações que conflitam com as concepções diagnosticadas. 

A discussão dessa atividade será apresentada no próximo capítulo. 

Nessa exposição, o professor fez uma breve descrição das concepções encontradas 

na sala de aula (o que não diferenciou muito das concepções presentes na literatura científica). 

Nesse primeiro momento, objetivou-se que os estudantes tomassem consciência da existência 

de seus próprios obstáculos, ao mesmo tempo em que foram apresentadas situações vivenciais 

que conflitassem com suas concepções. O professor adiantou que nas próximas atividades 

(atividades que introduziram a história do Princípio da Inércia), eles iriam deparar-se com 

idéias semelhantes às que eles apresentavam naquele momento, e veriam como algumas 

dessas idéias conflitantes foram resolvidas. 

Nos próximos tópicos, apresentaremos o caminho percorrido na elaboração e 

aplicação das atividades de História da Ciência. 

   

 

4.2.2 Estimular a leitura do texto - pré-leitura 

 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do 

significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto. 

Para se ter um bom rendimento nas leituras é necessário que se adotem algumas 

estratégias, como: selecionar o quer ler, antecipar-se ao texto, inferir sobre o assunto, entre 

outras. Dentre essas características, o professor-facilitador deve conduzir as atividades, 

estimulando a leitura do texto, levando o leitor a antecipar-se ao conteúdo ali presente. O 

professor deve provocar a curiosidade dos alunos, fazendo uso de perguntas objetivas que 

encaminhem ao texto. 

- , que conduzimos essa descrição acerca do 

momento que chamamos de pré-leitura. Nesse momento, preparamos nossos estudantes na 

busca de estimulá-los para leitura ao mesmo tempo em que despertá-los para o que viria no 

texto. Essa preparação deu-se na forma de perguntas diretas do tipo: que evidência(s) vocês 

apontariam s acreditam realmente que a Terra 

Órbita o Sol? Qual é a diferença entre movimento e repouso? Eu que me encontro aqui na 

frente do quadro, nesse exato momento, estou em movimento ou repouso? E no caso de um 

pneu de bicicleta colocado para cima e girando através de pequenas intervenções de sua mão. 
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Será que ele se mantém girando mesmo quando são cessadas essas intervenções? Como você 

explicaria esse movimento? Qual seria sua causa? Essas perguntas, atreladas ao conhecimento 

de mundo e a outras leituras, conduzirão o estudante a um ambiente propício à compreensão 

do texto. Isso é o que nós esperávamos atingir com essa metodologia. 

 

 

4.2.3 Aplicação das atividades de história do princípio da inércia 

 

Cada atividade foi aplicada separadamente. Ao término da atividade I, aplicou-se a 

atividade II, e assim por diante.  

mais um conjunto de perguntas sobre esse mesmo texto. Atividade II é o 

um conjunto de perguntas relacionadas ao texto. A Atividade III é 

composta do texto 

e da natureza da ciência. E, por último, para fechar essas atividades, acrescentamos uma 

pequena atividade que denominamos de Atividade Final. Nessa atividade, procuramos 

diagnosticar, por meio das próprias palavras dos alunos, sua compreensão não só acerca do 

Princípio da Inércia, como também da natureza da ciência. Solicitamos também que os alunos 

apontassem o que consideravam como pontos positivos ou negativos nessa forma de abordar 

os conteúdos de física. 

Todas as questões abordadas nas atividades tiveram um cunho dissertativo. 

Procuramos, na medida do possível, trabalhar com questões abertas, exceto na atividade final, 

que foi elaborada de forma mista: com questões de múltiplas escolhas e questões abertas. Os 

resultados dessas atividades foram obtidos de forma escrita, documentada em papel, para 

nosso registro avaliativo. 

Com pouco tempo disponível para cada aula (35 minutos), torna-se mais 

desafiador inserir a História da Ciência no ensino. Principalmente porque essa temática é 

geralmente abordada através de textos, que devem evitar a concisão para não distorcer o 

desenvolvimento histórico do tema, o que gera, comumente, textos longos. Assim, esses 

textos podem causar desinteresse, resistência à leitura por parte do aluno, já que estamos 

falando de um público que tanto apresenta dificuldades na leitura, como também geralmente 

não gosta de ler.  Em função disso, os textos produzidos neste trabalho foram 
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estrategicamente divididos em três momentos, atividades, para melhor serem aceitos pelos 

estudantes. 

Tomamos os devidos cuidados para estabelecer em nossa discussão elementos que 

permeiem as três atividades, esperando assim não alimentar a fragmentação cartesiana. 

Contudo, realizamos a leitura dos textos de forma coletiva. 

Assim, como a atividade de concepções alternativas, o conjunto de três atividades 

de História da Ciência foi construído a partir de leituras de textos, sempre que possível de 

fontes originais da História da Ciência. 

 

 

Atividade I 

 

 Esta atividade procura discutir movimento e repouso numa perspectiva 

Aristotélica. Após a pré-leitura, foi distribuído para cada estudante o texto abaixo.  Nesse 

momento foi entregue, para cada aluno, apenas o texto sem as questões da atividade I. 
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Movimento segundo Aristóteles 

 

 Aristóteles nasceu na província da Macedônia (mapa abaixo), até bem pouco tempo 

atrás, denominada de federação da Iugoslávia, hoje composta de cinco países: Eslovênia, 

 

 
 

Aristóteles viveu de 384 a 322 a.C., desenvolvendo suas idéias nos mais diversos 

campos do conhecimento, tais como: Geometria, Lógica, Botânica, Biologia, Medicina, 

Estética, Filosofia, Ética, Astronomia e Física.  

Seu Pai foi médico de Amintas II, avô de Alexandre, O Grande, tendo assim, 

Aristóteles passado sua infância na corte real, aonde mais tarde viria ser o tutor intelectual de 

Alexandre, O Grande, o mais importante imperador do período helênico. 

Suas idéias tiveram grandes influências, permanecendo vivas 

pelo menos até o século XVII, embora algumas delas ainda sejam 

facilmente encontradas entre as idéias de um imaginário coletivo. Como 

é o caso da mecânica, a ser abordada nesse trabalho. 

Devido ao declínio da civilização grega antiga as obras de 

Aristóteles permaneceram desconhecidas na Europa Ocidental durante 15 longos séculos. 

Redescoberta e reescrita por estudiosos Mouros e Judeus, foi mais tarde adaptada por teólogos 

e filósofos europeus, como Tomás de Aquino, harmonizada com a doutrina cristã. 

  

 

 

Localização da Província da Macedônia, até bem pouco tempo atrás, Federação da Iugoslávia (destacado no mapa). 

Aristóteles 

COMO ERA O UNIVERSO 
PARA ARISTÓTELES? 



95 
 

O universo de Aristóteles era esférico, finito, com a Terra imóvel no centro, enquanto 

todos os astros giravam em torno deste centro. 

  Para Aristóteles, a matéria existente no mundo sublunar (entre a Terra e Lua) 

compunha-se de quatro elementos: terra, água, 

ar e fogo. Os corpos que apresentavam em sua 

composição maior quantidade de um dos 

elementos tenderiam a se mover naturalmente 

em direção a . Se 

abandonarmos uma pedra, ela cairá através do ar 

em direção a terra. Se acendermos uma fogueira, 

a chama elevar-se-á acima para, da mesma 

forma, encontrar seu lugar natural. 

Já no mundo supra lunar (acima da Lua), os objetos celestes eram primordiais, 

simples, incorruptíveis, indestrutíveis e imutáveis, por isso, apresentavam um movimento 

 

química nos dias atuais. 

Segundo Aristóteles, havia dois tipos de movimento distintos que regem o mundo 

sublunar. 

1º Movimentos naturais, produzido por causas internas, como a queda de um corpo, 

por exemplo.  

A queda dos corpos era justificada por Aristóteles do seguinte modo: Corpos de 

 

A causa desse movimento devia-se a uma força inerente à matéria responsável pelos 

movimentos ditos naturais. 

 

2º Movimento violento, produzido por causa externa. O lançamento vertical para cima é um 

bom exemplo deste último. 

Vamos nos limitar a análise do movimento próximo à superfície da Terra, mais 

precisamente o movimento retilíneo.  

 A noção de movimento e repouso, para Aristóteles, está relacionada a uma ordem 

cósmica. Em virtude disso, cada objeto possui um lugar no universo para o qual tende a voltar 

se dele for afastado. Portanto, o movimento de volta ao seu lugar natural leva-o ao repouso.  

Figura esquemática do lugar natural dos  quatro elementos 
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Para Aristóteles, o movimento implica necessariamente um referente local imóvel, 

como um ponto de comparação. Esse local privilegiado está em repouso absoluto.  

Tomamos com exemplo um ponto o qual os navios atracam. Quando um navio se 

afasta do porto ele estará em movimento, enquanto o porto é o ponto privilegiado, imóvel, 

estando este sobre a Terra. 

Pode-se dizer que esse processo afeta o móvel, pois sua posição em relação ao ponto 

privilegiado está sendo alterada a cada instante. 

Entendemos que o corpo está em repouso, quando sua posição não sofre alterações 

em relação a um dado referente. 

Perceba que, para Aristóteles, repouso e movimento são concebidos como noções 

opostas. Portanto, um mesmo corpo estando em movimento não estará em repouso, sendo que 

se estiver em repouso está-o em absoluto. É o caso da Terra que se mantém imóvel no centro 

do universo. 

Portanto, para haver mudança entre movimento e repouso será necessária à ação de um 

agente externo, uma ação motora. 

No movimento natural, a natureza é a encarregada por tal ação, enquanto no 

movimento violento a causa é concedida pela ação contínua através do contato de uma força 

para manter o corpo em movimento.  

Quando essa força cessa, cessa o movimento, e este corpo volta ao seu lugar natural, 

defende Aristóteles. Para ele, a ação a distância era impensável. 

Exemplo: imagina um bloco sobre uma superfície horizontal, posto em movimento 

pela ação de uma força impressa por um estudante, que o desloca, empurrando-o na direção 

horizontal. Quando a ação dessa força cessar, o movimento do bloco também cessa.  

siona o corpo, superando a resistência do meio e conferindo-lhe uma 

 

Para Aristóteles, o movimento natural depende do meio em que o corpo está inserido, 

pois ele afeta diretamente tal movimento. Podemos ver como exemplo um corpo abandonado 

próximo à superfície da Terra, esse cai em direção a terra, isso deve-se, segundo Aristóteles, 

uma maior proporção do elemento Terra  na sua composição, portanto, ele procura seu lugar 

natural. 

Buridan (1297-1358) apresenta críticas às idéias de movimento de Aristóteles. Para 

ele, não é a ação do meio que explica a diminuição de velocidade de um corpo em movimento 

violento, e sim a ação de uma força motriz imanente ao móvel, denominada de impetus. 
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O impetus seria uma força motriz, incorpórea, transmitida de um motor inicial ao 

corpo posto em movimento. A velocidade e a quantidade de matéria eram tidas como medida 

da força do impetus responsável pela produção do movimento. 

A física Aristotélica pressupõe que a percepção sensível é o único meio que nos 

permite apreender a realidade física. Assim, uma teoria física nunca poderá pôr em dúvida o 

dado imediato da percepção. 

Embora a noção de movimento em Aristóteles estivesse intimamente ligada à ação 

continua de uma força, isso não se faz necessariamente presentes no pensamento expresso nas 

obras de outros pensadores da ciência, conforme veremos na parte II e III do nosso trabalho. 

 

 

 

QUESTÕES  

1- Dentro de uma visão de universo hierárquico, qual era o modelo de mundo de Aristóteles e 

como era dividido esse mundo para ele?  

 

2 - Para Aristóteles, existiam dois tipos de movimentos que regem o mundo sublunar. 

Descreva esses movimentos. 

 

3  

estando em movimento não estará em repouso, sendo que se estiver em repouso está-o em 

 

Esse fragmento foi retirado do texto que você acaba de ler.  

Utilizando argumentos da física Aristotélica, discuta o termo repouso absoluto. Você 

concorda com essa idéia de repouso absoluto? 

 

4  Para Aristóteles o movimento deve-se a ação de uma força permanente, sobre o corpo.     

Cessando a ação dessa força, cessa o movimento.  

Você concorda com essa idéia aristotélica? Aponte exemplo(s) da sua vivência para sustentar 

sua argumentação. 
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Após entregarmos o texto acima aos alunos, conduzimos uma leitura coletiva em 

sala de aula, com o objetivo de ajudá-los, pois, conforme já citado, alguns apresentavam 

grandes dificuldades de leitura. Ao final dessa aula, foi solicitado que os estudantes relessem, 

em casa, e redigissem um resumo do texto para ser entregue na aula seguinte. 

Na aula seguinte o professor orientou que os estudantes se reagrupassem em 

grupos de 03 a 04 componentes. Nessa etapa, foi solicitada desses estudantes a interação a 

respeito da compreensão do texto, desenvolvendo-se dentro de cada grupo uma pequena 

discussão de idéias em diferentes níveis de entendimento do tema. Nessa parte da atividade, o 

professor procurou não interferir diretamente nos debates, intervindo no grupo somente 

quando não estava havendo discussão do texto. Essa etapa da atividade só foi concluída na 

aula seguinte. 

A finalidade do trabalho em grupo foi obter a cooperação dos alunos entre si, na 

interpretação do texto e para que cada um dos membros do grupo possa contribuir na 

aprendizagem coletiva. 

Após essa etapa da atividade, os estudantes receberam um questionário (perguntas 

acerca do texto) que deveriam responder individualmente, podendo consultar seu próprio 

texto. Como não foi possível em uma única aula concluir tal etapa da atividade, recolhemos as 

atividades deles, dando seqüência na aula seguinte. 

Na última etapa da atividade, o professor pesquisador interveio discutindo o texto 

e as respostas dos estudantes, o que permitiu uma sistematização dos conteúdos estudados. 

Nesse momento, o professor procurou diagnosticar as dúvidas levantadas pelos alunos. Esse 

procedimento teve como objetivo possibilitar a discussão e a compreensão do texto. 

Certamente, a fala dos estudantes e as citações de outros temas da ciência, possibilitaram o 

enriquecimento da discussão, alternativas encontradas 

na atividade introdutória e, ao mesmo tempo, estabelecer certo paralelismo entre essas e as 

presentes na História da Ciência e, quando possível, proporcionar respostas para seus 

conflitos, provocados na atividade de concepções alternativas. 

 

Para aplicação dessa atividade seguimos o esquema: 

a) pré-leitura e leitura coletiva  01 aula.  

b) discussão do texto em grupo (três a quatro componentes)  02 aulas. 

c) resposta individual do aluno ao questionário  02 aulas. 

d) sistematização e discussão coletiva  professor/alunos  01 aula. 
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A metodologia aplicada tanto na atividade II quanto na atividade III seguiu o 

mesmo percurso descrito para atividade I, exceto no número de aulas destinadas para as 

etapas, que foram flexíveis às necessidades sentidas pelo professor naquele momento. 

Para todas as etapas da aplicação das atividades, o professor-pesquisador anotou 

em um caderno (diário de campo), toda e qualquer observação que ele julgou relevante, 

durante a atividade, para ser retomada na análise dos resultados. 

 

Atividade II  

 Esta atividade procura discutir elementos que levaram à germinação do 

Princípio da Inércia. Após a pré-leitura, foi distribuído para cada estudante o texto abaixo.  

Nesse momento foi entregue, para cada aluno, apenas o texto sem as questões da atividade II. 
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O movimento para Galileu 

 

Veremos que Galileu deu importantes contribuições ao estudo do movimento terrestre, 

ajudando a construir uma nova física que se opunha à física Aristotélica.  

O modelo de universo, vigente na época de Galileu, era o modelo de Ptolomeu, 

compatível com a física Aristotélica.  

Ptolomeu (110  170 d.C) foi astrólogo, astrônomo e geógrafo 

grego nascido no Egito, viveu praticamente quase toda sua vida em 

Alexandria onde propôs o geocentrismo. O geocentrismo Ptolomaico 

gozava de grande aceitação, principalmente por estar de acordo com as 

doutrinas da igreja católica. 

 

O modelo Geocêntrico de Ptolomeu colocava a Terra 

imóvel no centro do universo, enquanto os planetas e 

o Sol giravam em torno desta. 

A primeira órbita era ocupada pela Lua, a segunda 

por Mercúrio, seguido de Vênus, Sol, Marte, Júpiter e 

Saturno (figura à esquerda). 

  

Em conformidade com o modelo geocêntrico, havia, como vimos, uma teoria do 

 

Em 1543, Nicolau Copérnico apresenta um 

 

 

O modelo Heliocêntrico de Copérnico colocava o 

Sol no centro do mundo, enquanto os planetas, 

inclusive a Terra, giravam em torno deste (figura à 

direita). 

 

O problema para Galileu era: como explicar 

o movimento dos corpos numa Terra planetária? Por que, por exemplo, um objeto lançado 

para cima retorna às nossas mãos, se a Terra se move? 

Galileu Galilei  
(1564-1642) 
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As obras de Galileu, muito mais do que concordarem com o modelo de mundo 

Heliocêntrico de Copérnico, vieram provocar uma ruptura com a física do movimento de 

Aristóteles. Para Aristóteles, movimento e repouso são grandezas distintas e absolutas, 

enquanto para Galileu, o movimento é relativo, quem se move, move-se em relação a algo. 

A física Aristotélica tinha aporte num real físico dado pelos sentidos, afinal, os 

sentidos inferem que a Terra se encontra imóvel. 

Para Galileu, o real físico nunca é dado pelos sentidos, mas é apreendido pela razão. 

O movimento da Terra não será jamais analisado pela observação direta. Uma vez que  

a Terra move-se, nós que fazemos parte dela movemo-nos juntos. 

 

Portanto, cabe uma análise racional do movimento de que nós mesmos participamos.  

Assim, se o movimento é imperceptível para quem dele participa, segue que o 

movimento da Terra não terá qualquer influência sobre os fenômenos que sobre esta se 

passem. 

Nesse ponto, foi que se firmou o debate científico entre aqueles que defendiam a 

imobilidade da Terra e os que apresentavam uma nova configuração para o universo. Para os 

defensores de Aristóteles, a imobilidade da Terra aparece reforçada em vários argumentos. 

Vejamos um exemplo: 

 

parado, marcando o lugar onde ela bate que é próximo da base do mastro; mas, se do mesmo 

lugar deixar-se cair a mesma bola, quando o navio estiver em movimento, sua batida será 

afastada da outra por tanto o espaço quanto o navio adiantou-se durante o tempo da queda 

do chumbo, e isto simplesmente porque o movimento natural da bola posta em liberdade é 

por linha reta em direção ao c  

 

Quando um Galileano e um Aristotélico analisam a queda de uma bola de chumbo do 

alto do mastro de um navio em movimento, interpretam de formas diferentes. 

Para um aristotélico o movimento da bola de chumbo é o movimento natural, simples. 

Para Galileu, não se trata de um movimento simples. O movimento é composto, dependendo 

de dois fatores: o primeiro deve-se ao movimento vertical para baixo (queda livre); o segundo 

se explica pelo fato de que o corpo possui, a partir do momento que se encontra no alto do 

mastro, a mesma velocidade horizontal . Ou seja, a mesma velocidade com que o 
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navio se move. Movimento que os objetos partilham. Nenhum desses movimentos pode 

perturbar o outro, cada um comporta-se como se o outro não existisse. 

 

Podemos dizer que a idéia da esfera manter seu movimento na horizontal, mesmo 

depois de estar em queda livre, é a germinação da idéia de inércia, embora essa germinação 

esteja mais fortemente visível no experimento de raciocínio abaixo. 

Em sua obra, Diálogo entre os dois maiores sistemas de mundo, seus personagem 

(Simplicio, Salviati e Sagredo) discutem o movimento de uma esfera num plano inclinado. 

 

[...] quando tiveis uma superficie plana, polidíssima como um espelho e de matéria dura 

como aço, e que não fosse paralela ao horizonte, mais um pouco inclinada [plano inclinado], 

e sobre a qual se coloca uma bola perfeitamente esférica e de matéria pesada e duríssima, 

como por exemplo, de  bronze, deixada em liberdade,[...] o que ela faria? [...]. 

 

 

Galileu, após deduzir que a esfera atingirá na subida de um plano inclinado OB, a 

mesma altura inicial, foi gradualmente considerando planos cada vez menos inclinados OC, 

OD, até se deparar com o movimento do corpo a partir de O na trajetória OE. 

 

Salviati: [...] Se não existisse causa de retardamento muito menos deveria existir de 

repouso, quanto acreditais, portanto, que duraria o movimento do móvel? 

Simplicio: Tanto quanto durassem o comprimento daquela superfície que não é nem 

subida, nem descida. 

Salviati: Portanto, se esse espaço fosse ilimitado, o movimento nele seria igualmente 

sem fim, ou seja, perpétuo? 

 Por continuidade, Galileu deduz que após a descida do plano inclinado a esfera mover-

se-á na horizontal com velocidade indestrutível adquirida em O. 
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A interrogativa era inevitável para um Aristotélico, pois, para ele, a existência do 

movimento deve-se à ação contínua de uma força no mesmo sentido do movimento. 

Movimento sem força, era algo impensável, pois se acreditava que: Tudo que se move deve 

ser movido por alguma coisa. 

 qualquer ação da resistência exterior (um plano 

absolutamente liso, corpos absolutamente duros, absolutamente esféricos, etc.), o movimento 

desses corpos poderá perfeitamente não parar. Poderá prolongar-  

Salviati: Portanto, uma superfície que não fosse nem declive nem aclive necessariamente em 

que todas suas partes estejam igualmente afastadas do centro. Mas existe alguma superfície 

assim no mundo?  

Simplício: Não faltam: existe aquela de nosso globo terrestre, se ela fosse, porém bem polida 

e não, como é, áspera e montanhosa; mas existe aquela da água, quando está calma e 

tranqüila. 

No entanto, o plano liso horizontal que Galileu se refere é com precisão a 

circunferência da Terra, e não o plano horizontal da geometria Euclidiana. Portanto, o 

movimento circular, na realidade física, ocupa uma posição privilegiada e mantém seu 

movimento se não encontrar ação da resistência exterior. 

A partir dessas idéias, podemos dizer que Galileu 

qual os corpos tendem manter seu estado de movimento circular.  

Segundo Galileu, o único movimento indefinidamente constante é o movimento 

circular uniforme. Galileu, apesar de suas idéias avançadas, ainda se encontrava sob 

influência de Aristóteles, concebendo um universo finito e fechado. Provavelmente, essa 

última concepção impedia-o de enunciar definitivamente o Princípio da Inércia. Afinal, em 

um mundo finito, o movimento retilíneo não poderia ser perpétuo. 

 

 

 

 

 

O QUE MANTÉM O MOVIMENTO 
PERPÉTUO DA ESFERA? 
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QUESTÕES 

1) Cite algumas dificuldades encontradas por Galileu, na sua descrição de movimento, ao 

aceitar o modelo heliocêntrico de Copérnico.  

 

2) Leia o texto abaixo: 

 [...] Fechai-vos com algum amigo no maior compartimento existente sob a coberta de algum 

grande navio, e fazei que aí existam borboletas e semelhantes animaizinhos voadores; seja 

também colocado aí um grande recipiente com água, contendo pequenos peixes; suspenda-se 

ainda um balde, que gota a gota verse água em outro recipiente de boca estreita, que esteja 

colocado por baixo: e, estando em repouso o navio, observai diligentemente como aqueles 

animaizinhos voadores com igual velocidade vão para todas as partes do ambiente; ver-se-ão 

os peixes nadar indiferentemente para todos os lados; as gotas entrarem todas no vaso posto 

embaixo; e vós, lançando alguma coisa para o amigo, não a deveis lançar com mais força 

para esta que para aquela parte, quando as distâncias sejam iguais; e saltando, como se diz, 

com os pés juntos, transporeis espaços iguais para todas as partes. Assegurai-vos de ter 

diligentemente todas essas coisas, ainda que não exista dúvida alguma de que enquanto o 

navio esteja parado as coisas devem acontecer assim, e fazei mover o navio com quanta 

velocidade desejardes; porque (sempre que o movimento seja uniforme e não flutuante de cá 

para lá) não reconhecereis uma mínima mudança em todos os mencionados efeitos, nem de 

nenhum deles poderei compreender se o navio caminha ou está parado: saltando correríeis 

no tablado os mesmos espaços que antes, nem darei saltos maiores para a popa que para a 

proa, porque o navio se move velocissimamente, ainda que, no tempo durante o qual estejais 

no ar, o tablado subjacente deslize para as partes contrárias ao vosso salto; e jogando 

alguma coisa ao companheiro não será necessário atirá-la com mais força para alcança se 

ele estiver para a proa e vós para a popa, que se estivésseis colocados ao contrário; e as 

gotas continuarão a cair como antes  no recipiente inferior, sem que nenhuma caia em 

direção a popa, ainda que, enquanto a gota está no ar, o navio navegue muitos palmos; os 

peixes na sua água nadarão sem maior esforço para a parte precedente quanto para a parte 

subseqüente do vaso, e com a mesma facilidade chegarão ao alimento colocado em qualquer 

lugar na borda do recipiente; e finalmente as borboletas e as moscas continuarão seus vôos 

indiferentemente para todas as partes [...]. 
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Com base no texto acima, discuta se é possível para um observador fechado em uma 

cabine no interior de um navio, sem contato visual com o meio externo, distinguir se o navio 

está parado ou em movimento retilíneo com velocidade constante? Justifique. 

 

3) Um Aristotélico e um Galileano analisam a queda de uma bola de chumbo do alto de uma 

torre de formas diferentes. Expliquem quais são essas formas. 

 

4) De acordo com o texto, qual é a germinação da idéia do Princípio da Inércia?  

 

5) Vamos analisar o movimento de um bloco sobre um plano horizontal em diversas 

situações: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Em todas as situações, o bloco é lançado do mesmo ponto com a mesma velocidade 

inicial. Mas, da situação 1 a 4, os blocos são cada vez mais lisos e as superfícies cada vez 

mais polidas. Conseqüentemente, os deslocamentos são cada vez maiores. Com base nessa 

figura, podemos afirmar que se as superfícies entre o bloco e a mesa fossem totalmente 

polidas, uma vez iniciado o movimento, o que ocorreria? Que semelhança existe entre esse 

evento e o episódio do plano inclinado de Galileu? 
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Para aplicação dessa atividade seguimos o esquema: 

 

a) pré-leitura e leitura coletiva  01 aula.  

b) discussão do texto em grupo (três a quatro componentes)  02 aulas. 

c) resposta individual do aluno ao questionário  02 aulas. 

d) sistematização e discussão coletiva  professor/alunos  01 aula. 

 

 

Atividade III 

 

 Esta atividade procura discutir tanto o arremate final do Princípio da Inércia de 

Descartes, como seu desfecho enunciado por Newton. Após a pré-leitura, foi distribuído para 

cada estudante o texto abaixo.  Nesse momento foi entregue, para cada aluno, apenas o texto 

sem as questões da atividade III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Outras contribuições para o Princípio da Inércia 

 

A idéia de movimento eterno fora antes discutida por Jean Buridan (1297-1358) e 

Nicole d´Oresme (1320-1382) ao atribuírem o movimento da esfera 

celeste como sendo o movimento eterno, provocado por um único 

impulso inicial. Essas contribuições, ao lado das contribuições de 

Galileu, prepararam o cenário para Gassendi, Descartes e Newton 

encaminharem o arremate final do Princípio da Inércia. 

O filósofo francês, Pierre Gassendi (1592-1655), tendo a 

curiosidade em procurar justificar as especulações científicas através 

da experiência, partiu de Marselha no ano de 1641 (a bordo de uma galera que saiu para o 

mar), especificamente para realizar a experiência da bola de chumbo abandonada do alto do 

mastro de um navio em movimento retilíneo uniforme, antes discutida nos argumentos de 

Galileu. 

ultrapassar os raciocínios de Galileu, expandindo a conservação do movimento não só para o 

movimento circular, mas também para o movimento retilíneo. Libertando-se da mania de 

circularidade, Gassendi chega à correta formulação do Princípio da Inércia, embora seu 

empirismo sensualista pareça impedir de compreender o papel da teoria. 

Apesar de Gassendi estudar profundamente Galileu, ele nem sempre compreendeu o 

sentido exato dos raciocínios Galileanos, assim como também não compreendeu direito o 

sentido do novo espírito científico, a qual ele estava disposto a corroborar. Prova disso é que 

ele não aceitava a idéia de identificar a matéria como extensão, ou seja, reduzir a física à 

geometria de figuras em movimento (física de Descartes). Em fim, a formulação do Princípio 

da Inércia não encontrava bases sólidas. Dessa forma, as propagações de suas idéias 

fracassaram ao tentar  convencer os filósofos da pedagogia  tradicional. 

Influenciado por Giordano Bruno na concepção cosmológica de universo 

infinito, Gassendi concebe o mundo infinito, sem nenhum ponto ou direção privilegiada. Isso 

possibilita um movimento sempre em linha reta, observado a partir de medidas de distâncias, 

ângulos, enfim, grandezas da geometria euclidiana. O que se diferencia do movimento 

Galilaico. 

 

 

Gassendi (1592-1655) 
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René Descartes e o Princípio da Inércia 

René Descartes (1596-1650), filósofo e matemático francês, desenvolveu sua 

própria cosmologia. Partindo de concepções fundamentais (Universo infinito e não vazio), 

edificou seu método racionalista, passando a orientar boa parte das 

teorias científicas.  

Ele buscava um conceito unificador que permitisse a 

explicação do porquê da persistência do movimento.  É dele o arremate 

final do Princípio da Inércia. Descartes acreditava que Deus é a 

primeira causa do movimento, porém, como Deus não está sujeito a 

mudanças, segue: 

Primeira lei da Natureza: cada coisa permanece no seu estado se nada o 

alterar; assim, aquilo que uma vez foi posto em movimento continuará sempre a mover-se. 

  Para Descartes, Deus criou o mundo com uma quantidade de movimento 

constante, portanto, resistir ao movimento é recebê-lo, já que um corpo não pára, nem sequer 

diminui seu movimento, se não puder cedê-lo todo ou em parte a outro. É importante observar 

que diferentemente da filosofia tradicional, Descartes não infere força como ação resistiva ao 

movimento, mas sim, cede movimento as partes envolvidas. 

A segunda lei da Natureza: todo o corpo que se move tende a continuar o seu 

movimento em linha reta. É fácil ver aqui a formulação do Princípio da Inércia. 

Nesse mundo cartesiano, todos os sistemas inerciais são equivalentes para 

descrição das leis da mecânica. Para Descartes, repouso e movimento são estados de uma 

mesma entidade. Assim, um corpo estando em repouso poderá estar simultaneamente em 

movimento. Dessa forma, Descartes estabelece um espaço onde não só o Princípio da Inércia 

é válido, como também as leis do movimento.  

 

 

 

 

  O mundo geometrizado de Descartes preza a inexistência do vácuo  único meio que o 

movimento retilíneo com velocidade constante era possível  portanto, os fundamentos 

adquiridos de sua física torna impossível a realização do Princípio da Inércia. Logo, a 

impossibilidade do movimento inercial, no dia-a-dia, é devido à ação exterior: um corpo não 

René Descartes 

SE DESCARTES CHEGOU AO ARREMATE 
FINAL DO PRINCÍPIO DA INÉRCIA, POR QUE  
NÃO É A ELE ATRIBUÍDO TAL PRINCÍPIO? 
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pode se mover em linha reta com velocidade constante porque os outros que o rodeiam o 

impedem de fazê-lo. Assim, a permanência do movimento em linha reta é incoerente com a 

existência de matéria em torno do corpo.  Descartes dá-se conta disso e, assim, diz-nos que 

não se trata de um movimento real, mas da ação ou inclinação para esse movimento. 

Um outro ponto que impediu tal atribuição a Descartes, provavelmente é que sua 

análise acerca do movimento perpétuo era descrita em linguagem com propósitos meramente 

qualitativos, enquanto Newton, como veremos adiante, descreve tal princípio em linguagem 

matemática que ele acreditava ser a linguagem da natureza. 

O mesmo questionamento (por que não é atribuído a Descartes o Princípio da Inércia?) 

poderia ser feito em relação Gassendi. 

Gassendi defendia veemente a existência de vácuo, ele tornou-se  um vigoroso rival ao 

ultrapassa Galileu, transpondo as limitações existentes  movimento circular uniforme  

estendendo o movimento perpétuo à superfície plana indefinidamente horizontal. 

A infinidade do espaço para, ele, não implicava a infinidade do mundo real, pois o 

número de átomos que compõe a matéria era finito. 

A ontologia de Gassendi oferece bases filosóficas para construção de uma ciência 

moderna, mas ele não foi capaz de unir o atomismo de Demócrito ao matematismo de Platão. 

Portanto, o movimento perpétuo encontrava-se órfão de um espaço geometrizado que 

fornecesse bases seguras para sua compreensão. Foi a união dessas duas correntes que 

permitiu Newton produzir a síntese da física do movimento para ciência moderna. 

 

Newton  O Princípio da Inércia 

 

O Inglês Isaac Newton (1642 - 1727) trata de estabelecer as primeiras definições para 

sua descrição de movimento: espaço e tempo absolutos. É nesse 

contexto que suas leis do movimento apresentam validade formal e 

matemática. 

Espaço Absoluto  sem relação com qualquer coisa externa, 

permanecendo sempre similar e imóvel. O espaço relativo é alguma 

dimensão ou medida do espaço absoluto, a qual nossos sentidos 

determinam sua posição em relação aos corpos e é comumente tomado 

por espaço imóvel. 
Isaac Newton (1642-1727) 
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Tempo absoluto  também chamado de duração, flui uniformemente sem relação com 

qualquer coisa externa. O tempo relativo é alguma medida  de duração perceptível, obtida 

através do movimento e que é normalmente usada em lugar de tempo verdadeiro. 

As contribuições de Galileu, Gassendi, Buridan e Descartes para a descrição do 

 

Newtoniana, conforme ele declara: 

 

No ano de 1687, foi publicada a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, 

conhecida como Principia. Essa obra é considerada a mais completa sistematização da física 

até então. Nela, Newton enunciou três leis gerais do movimento.  

Nesse trabalho destacaremos a primeira lei, conhecida como nércia .  

Nela reside o fato de que Newton eliminou definitivamente os resquícios da física 

Aristotélica

ainda preso a resquícios da filosofia tradicional, procura a causa para o movimento perpétuo: 

A força intrínseca, inata e essencial de um corpo é o poder pelo qual ele se mantém 

em seu estado de repouso ou de movimento uniforme numa linha reta, e é proporcional à 

quantidade de movimento do corpo. 

Nesse texto, que ainda não é o enunciado definitivo do Princípio da Inércia, Newton 

atribui ao movimento uma força inata, inerente à matéria. Mais tarde, Newton insere 

mudanças na definição de força intrínseca. O termo força intrínseca foi trocado por vis 

inertiae (força de inércia). Esta era responsável por preservar o estado de repouso ou de 

movimento uniforme. 

O arremate definitivo veio com o Principia. Depois de vinte longos anos sofrendo 

alterações, a primeira lei de Newton, ou Princípio da Inércia, chega a sua forma atual. 

 

LEI I 

Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha 

reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele . 

  Esse é o enunciado (presente na literatura atual) do Princípio da Inércia. 

Observe que depois de percorrer um longo caminho com muitas idas e vindas no 

desenvolvimento do estudo do movimento, o termo força desaparece definitivamente como o 

agente motor necessário para manter o movimento de um corpo em linha reta. 

  Newton segue descrevendo situações reais para o Princípio da Inércia. 
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  continuam em seus movimentos, desde que não sejam retardados pela 

resistência do ar, ou impelidos para baixo pela força da gravidade. Um pião, cuja partes por 

sua coesão é continuamente afastado de movimentos retilíneos, não cessa sua rotação a não 

ser quando retardado pelo ar. Os corpos maiores dos planetas e cometas, encontrando menos 

resistência em espaços mais livres, preservam seus movimentos, tanto progressivo como 

. 

A primeira lei de Newton estabelece um sistema de referências denominado de 

referenciais inerciais. 

Para Newton, referencial inercial é qualquer sistema de referência que se 

encontra em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante em relação a um 

dado referente. Embora saibamos que o enunciado do Princípio da Inércia de Newton, 

demarca uma ruptura com a física Aristotélica do movimento, perceba que essa quebra não foi 

tão simples. 

  A começar por Galileu, que mesmo com idéias avançadas para sua época, 

permaneceu preso à idéia de universo finito, impossibilitando o movimento linear. 

  Descartes, em linhas gerais, chega ao Princípio da Inércia, mas mantém-se 

preso à idéia da inexistência de vácuo, o que aos olhos do conhecimento científico daquela 

época tornava a persistência do movimento incoerente, além de limitar-se a descrever o 

estudo do movimento de forma qualitativa.  

Newton, como acabamos de ver, enuncia o Princípio da Inércia da forma como 

aparece na literatura científica atual. Mesmo assim, nas suas primeiras tentativas, mostrou-se 

ainda preso aos resquícios Aristotélicos. Ele, por muito tempo, insistiu em conceber uma 

força ao movimento retilíneo uniforme. Depois, rompeu definitivamente com essa idéia, 

formulando a primeira lei de Newton, Princípio da Inércia. 

 

QUESTÕES 

1) Qual a principal diferença entre o movimento para Galileu e o movimento para Gassendi? 

 

2) De acordo com o texto, René Descartes procurava um conceito unificador que permitisse a 

explicação da persistência do movimento. Qual o conceito a que ele chegou? 

 

3) Descartes não aceitava a existência de vácuo. Em que isso interfere na aceitação da idéia de 

persistência do movimento? 
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4) Newton estabelece definições para as quais suas leis são válidas. Descreva cada uma dessas 

definições. 

 

5) A literatura científica afirma que o Princípio da Inércia delimita explicitamente a ruptura de 

paradigma entre a Física do movimento de Aristóteles e a Física Newtoniana do movimento. 

Descreva de maneira sucinta qual a principal diferença existente entre essas duas concepções 

científicas. 

 

6) Discuta a afirmação:  

 

7) Se a resultante das forças que atua sobre um corpo for nula, podemos afirmar que ele está 

parado? 

 

8) Pensando na história da construção do Princípio da Inércia, podemos afirmar que a ciência 

é construída de forma cumulativa (na qual os conhecimentos novos somente são somados aos 

anteriores) ou passa por períodos de quebras e rupturas? Justifique sua resposta a partir dessa 

passagem histórica. 
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Para aplicação dessa atividade seguimos o esquema: 

a) pré-leitura e leitura coletiva  01 aula.  

b) discussão do texto em grupo (três a quatro componentes)  02 aulas. 

c) resposta individual do aluno ao questionário  02 aulas. 

d) sistematização e discussão coletiva  professor/alunos  02 aulas. 

  

 

Atividade Final  

 

Essa atividade procurou diagnosticar a compreensão dos estudantes tanto 

acerca do tema (Princípio da Inércia) quanto sobre a natureza da ciência. Solicitamos, ainda, 

que os estudantes tecessem uma breve avaliação a respeito dessa abordagem no ensino de 

física. 

Essa atividade (a seguir) foi constituída de questões mistas, com uma parte 

objetiva e a outra parte discursiva, ao mesmo tempo em que procurou explorar a análise 

pessoal dos estudantes a respeito dela. Eles resolveram individualmente sem consulta do 

material (uma aula). 
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Atividade final 

 

Tema: Princípio da Inércia 

 

1) A figura ao lado representa um navio atracado ao cais. 

Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do 

mastro, ponto O. Nesse caso, ela cairá ao pé do 

mastro  ponto Q. Quando o navio estiver se 

afastando do cais (movimento para esquerda) 

com velocidade constante, eliminando-se a 

resistência do ar, se a mesma bola for 

abandonada do mesmo ponto O, de acordo com o experimento de pensamento de Galileu, ela 

cairá no seguinte ponto da figura: (considere, para sua resposta, que os pontos P, Q, O e R 

estão fixos no próprio navio). 

a) P  b) Q  c) R  d) S  

2) Justifique de forma sucinta sua escolha para resposta da questão 1. 

 

3) Nas aulas de física, assim como na questão 1, é comum no uso de experimentos de 

raciocínio eliminar completamente a resistência do ar e de outros fatores de atrito, ou mesmo, 

presumir um movimento linear infinito, os quais  não podem ser concretizados em 

experimentos reais. 

Você considera  útil esse método de estudar os fenômenos da natureza?  

(   ) Sim.  (   ) Não.  (   ) Em parte 

 

Por quê? 

 

4) Você está de pé no interior de um ônibus em movimento com certa velocidade. Alguns 

metros antes de um semáforo, o motorista percebeu que o sinal vermelho indicava pare. 

Quando bruscamente aciona os freios do ônibus. Você, assim como outros passageiros, foi 

bruscamente arremessado para frente. O acidente só foi evitado porque os passageiros desse 

ônibus seguraram firmemente nos acentos. 

Como Newton descreveria a razão desse movimento (arremessados para frente), sofrido pelos 

passageiros? 
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5) A partir do trabalho desenvolvido em sala de aula acerca da historicidade do Princípio da 

Inércia, explicite os aspectos que você apontaria como positivos ou negativos dessa 

abordagem. Em que essa forma de abordar os conteúdos de física foi importante para sua 

aprendizagem? 

 

As análises dos resultados colhidos nessas atividades estão descritas no próximo 

capítulo deste trabalho. 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, conversaremos com os dados construídos a partir das atividades 

desenvolvidas na sala de aula. 

A análise deverá seguir a mesma seqüência da aplicação das atividades. 

Inicialmente a atividade de concepções alternativas, seguida da análise das atividades de 

História da Ciência na sala de aula e finalizando com a atividade que denominamos de 

atividade final. 

 

 

5.1 CONVERSANDO COM OS DADOS (ATIVIDADES DE CONCEPÇÕES 

ALTERNATIVAS) 

  

Iniciaremos a análise da atividade de concepções alternativas aplicada aos alunos 

de três turmas da 1ª série do ensino médio noturno, da Escola Estadual Soldado Luiz 

Gonzaga. Participaram dessa atividade quarenta e quatro (44) estudantes. 

As dificuldades conceituais aqui levantadas concentram-se nas relações entre força 

e movimento. Nessa análise, tomaremos para cada questão a mesma seqüência: 

descrição/pergunta(s), resultados/respostas obtidas e a interpretação à luz da literatura 

científica existente. 

 

Vamos a cada questão individualmente. 

Faremos uma discussão detalhada apenas da questão 1. Para as demais questões, 

quando o modelo for semelhante não nos aprofundaremos, apenas apontaremos para o modelo 

já discutido. 

 

Questão 1 - Um foguete se movimenta lateralmente no espaço com o motor desligado de A 

para B (figura abaixo). Afastado de qualquer outro corpo e sem forças externas agindo sobre 

ele. O motor é ligado no ponto B, aplicando uma força perpendicular ao sentido do 

movimento durante tempo suficiente para que o foguete atinja o ponto C, quando o motor é 

desligado. Desenhe a trajetória do foguete entre B e C, e após o ponto C. 
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Para o percurso do foguete entre B e C, houve quatro tipos de respostas (figura 

abaixo). 

Entre B e C: 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

   

Não responderam 

52,3 % 25,0 % 15,9 % 6,8% 

 

 

A resposta tipo 1 parece ter sido a mais convidativa, obtendo um pouco mais de 

52% da preferência dos estudantes. Estes atribuem ao movimento de B a C como sendo 

resultante de duas grandezas físicas, perpendiculares e constantes. De acordo como os 

resultados obtidos, não temos a clareza de a qual grandeza física eles estão se referindo. Num 

dado momento, chegamos a acreditar que eles estavam se referindo à composição de forças. 

B 

C 

B 

C C 

B 

Quadro 3 respostas dos estudantes para o percurso do foguete entre B e C
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Mas, em outros momentos parecem se referir à composição de velocidade, conforme veremos 

ao longo desta análise. 

Autores como Clement, 1982 (apud REZENDE; BARROS, s/d) consideram difícil 

que estudantes sem instrução em Física desenhem corretamente a trajetória parabólica entre B 

e C. 

Segundo esses autores, os estudantes são tentados a acreditarem na existência de 

uma força contínua na direção do movimento entre esses dois pontos, embora o problema 

afirmasse que não havia força externa atuando nesse trecho, apenas a força do motor de B a C. 

Acrescentamos a essa afirmativa outra possibilidade. Conforme mencionamos, não 

podemos inferir com total segurança que, em suas respostas, os estudantes estejam referindo-

se à permanência de uma força no sentido do movimento. Podemos pensar que alguns 

atribuem permanência apenas da velocidade nesse sentido, o que dá indícios de um 

pensamento baseado na inércia do corpo. 

Um pouco mais de 52% dos estudantes deu como resposta o tipo 1 (figura abaixo) 

para trajetória entre B e C. 

Tipo 1 

 

52,3 % 

 

Esse grupo de estudantes respondeu que a trajetória de C em diante deveria ser: 

Tipo 1ª Tipo 1b Tipo 1c Tipo 1d Tipo 1e Tipo 1f 

   

 

Não 

responderam 

   

 

 

56,5 % 17,5 % 13,1 % 4,3 % 4,3 % 4,3 % 

 

 

C 
C 

C 
C C 

B 

C 

Quadro 4  Resposta da categoria tipo 1 para o percurso de C em diante  
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Observa-se no quadro acima que apenas 17,5% dos alunos responderam 

corretamente. Não podemos afirmar com tanta certeza que essas respostas corretas tenham 

sido uma ação consciente desse grupo de estudantes. Isso é o que parece principalmente 

quando analisarmos suas próximas respostas. 

Já os 56,5% que optaram por responder o tipo 1a afirmaram ser uma trajetória 

horizontal. Podemos interpretar as dificuldades conceituais dos estudantes desse grupo 

comparando-as à teoria aristotélica ou a do impetus. 

Entendemos que esses estudantes parecem atribuir força ao movimento, sendo que 

ao cessar essa força, também cessa o movimento na direção de sua ação. 

Mesmo que nossa tendência seja interpretar as respostas dos estudantes baseando-

se na teoria aristotélica ou na teoria medieval (impetus), como sugere muitos autores como 

Champagner et. al (1980), Viennot (1979), McCloskey et. al (1980) entre outros, percebemos 

que essas duas teorias seriam inadequadas para dar conta de erros cometidos na análise de 

situações físicas mais complexas, (McDermott, 1983b apud REZENDE; BARROS, s/d). 

Nesse caso,  DiSessa, 1982 (apud REZENDE; BARROS, s/d) afirma que os estudantes não 

usam nenhuma das teorias. Quando estão diante situações reais, usam uma física intuitiva que 

Contudo, não é nosso objetivo se aprofundar nessa discussão, mas apenas registrar a 

existência de idéias diferentes das que estamos aqui defendendo. 

Voltando à análise dos resultados, acreditamos que, para esse grupo, o movimento 

de C em diante resulta apenas no movimento primitivo, aquele que já apresentava entre A e B. 

Diferentemente, os alunos que responderam o tipo 1f parecem considerar que o 

foguete mantém o mesmo sentido vertical imposto pela ação do motor. Assim, a componente 

horizontal do movimento não é percebida nessa resposta. 

A categoria que respondeu o tipo 1d infere uma trajetória vertical. Os alunos 

parecem atribuir a permanência do movimento nesse sentido, não por um pensamento 

fundado na idéia de inércia, mas, provavelmente, pela permanência da ação motora (mesmo 

que  o motor tenha sido desligado no ponto C). Lembramos que essa resposta foi dada 

justamente pelo grupo tipo 1 que parece estar pensando em termos de composição do 

movimento ou até mesmo da composição de forças. Então, supomos que esse grupo 

interpretou que, quando o motor é desligado o motor no ponto C, a ação motora permanece 

agindo no corpo por algum tempo. Porém, há quem pergunte: por que depois de certo tempo o 

foguete retorna ao movimento primitivo (horizontal)? Uma provável pretensão de resposta 
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seria que após desligar o motor, o foguete já estava dotado de uma ação motora, vertical, mais 

intensa que a horizontal, conduzindo-o ao movimento vertical até cessar e o foguete retornar 

apenas ao seu movimento primitivo. Esse retorno não nos parece tão claro, até podemos 

pensar que o movimento primitivo era dotado de uma ação que permanece no móvel por 

muito mais tempo Podemos admitir um paralelo entre essas respostas intuitivas dos estudantes 

e a teoria do impetus. 

O mesmo número de respostas foi dado pelo subgrupo tipo 1e. Nossa interpretação 

retoma a composição discutida para as respostas do subgrupo tipo 1d. Do ponto C em diante 

quando é desligado o motor, cessa a ação vertical para baixo, permanecendo apenas a 

componente horizontal. Porém, por que depois de certo instante esse foguete retorna à 

trajetória vertical? Podemos não estar no caminho com relação ao pensamento dos estudantes, 

mas arriscamos interpretar a queda do foguete (movimento vertical para baixo) como certo 

paralelismo entre seus pensamentos e sua vivência. Eles sabem por meio da observação direta 

do dia-a-dia que os corpos, movimentando-se em linha reta, tendem a caírem em direção à 

terra depois  de certo tempo. Embora o problema enfoque que o foguete está distante de 

qualquer ação de outro corpo, isto é, não está sobre ação da gravidade de outros corpos, isso 

foge da observação direta do seu dia-a-dia, dificultando assim sua compreensão. 

Também podemos in

horizontal, o foguete permanece em movimento. Após essa força cessar, o foguete cai 

verticalmente, pois em sua experiência diária, os estudantes observam que os objetos tendem 

a cair verticalmente. 

Dessa forma, podemos afirmar que as concepções alternativas dos estudantes 

encontram aparatos na observação direta, isto é, eles têm dificuldades de abstraírem os 

elementos que geralmente a produção científica despreza na construção do conhecimento.  

Voltando à análise do movimento entre B e C, tivemos: um significativo grupo de 

estudantes (25%) que parece ignorar a permanência do movimento (entre A e B) horizontal. 

Diferentemente dos estudantes que pensaram em termos de composição das grandezas (força 

ou velocidade), esse grupo afirma que a trajetória do foguete de B a C, após o motor ser 

ligado, imprimindo uma ação vertical para baixo, é perpendicular à trajetória encontrada 

antes, isto é, o deslocamento tem o mesmo sentido da ação motora.  A partir de certo ponto 

dessa trajetória, o foguete muda de direção, passando a descrever uma trajetória horizontal. 
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Dos estudantes que deram a resposta tipo 2 na trajetória entre B e C. 

Tipo 2 

 

25 % 

 

Desses, responderam que a trajetória de C em diante deveria ser: 

Tipo 2a Tipo 2b Tipo 2c 

   

 

 

Não responderam 

72,7 % 18,2 % 9,1 % 

 

 

A grande maioria, 72,7% desse grupo, respondeu que o movimento a partir de C 

apresenta uma trajetória horizontal. Embora essas respostas estejam incorretas, elas estão 

coerentes com o raciocínio desenvolvido anteriormente (também incorreto), isto é, como os 

alunos responderam que o foguete chegava ao ponto C na direção horizontal mesmo com os 

motores ligados, provocando uma ação perpendicular a esse movimento, o sentido do 

movimento foi mantido de C em diante. Então, podemos pensar que os estudantes tivessem 

pensando de acordo com a permanência do movimento (inércia). 

Aproveitando ainda o raciocínio anterior, nas respostas de outro subgrupo, 18,2 % 

dos estudantes, podemos inferir que os alunos entenderam que após o motor do foguete ser 

desligado, ele parece manter o movimento na horizontal, pelas mesmas razões que acabamos 

de discutir. Dessa formam ao cessar essa força, cessa o movimento, e o foguete cai 

verticalmente. Essa queda, muito provavelmente, deve-

observações diretas dos alunos e as situações idealizadas, proposta na questão. 

C 
C 

B

C

Quadro 5  Resposta da categoria tipo 2 para o percurso de C em diante  
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O terceiro tipo de resposta para a trajetória entre B e C  indica que o foguete, 

mesmo diante de uma ação perpendicular à trajetória, mantém-se  inicialmente na horizontal 

sobre a ação de uma fo

maior do que a ação do motor do foguete, resultando, depois de algum tempo, na mudança de 

direção e de sentido do movimento. 

 

Dos estudantes que deram a resposta tipo 3  na trajetória entre B e C 

Tipo 3 

 

15,9 % 

 

Desses, responderam que a trajetória de C em diante deveria ser: 

Tipo 3a Tipo 3b Tipo 3c 

   

 

 

Não responderam 

57,1 %   28,6 % 14,3 % 

Quadro 6  Resposta da categoria tipo 3 para o percurso de C em diante  
 

Tivemos ainda, dos alunos que responderam o tipo 3, quase 60 % atribuindo uma 

trajetória horizontal para o foguete do ponto C em diante. As respostas deles recaem na 

filosofia Aristotélica ou na teoria medieval (embora não as conheçam) do movimento. Nas 

respostas, eles parecem dizer que, como os motores foram desligados, não existirá mais 

movimento do foguete no sentido vertical, no qual atuava a ação motora, permanecendo 

apenas o movimento que ele detinha antes do motor ser acionado. De certa forma, podemos 

enxergar a tendência da permanência do movimento, embora de forma nada clara, essa 

tendência em alguns trechos da trajetória entre B e C não apareça. 

C 
C 

C 

B 
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Do ponto C em diante, o movimento vertical permanecerá, de acordo com o 

subgrupo tipo 3b. Dessa forma, esse subgrupo ignora a trajetória inicial (horizontal). A 

permanência da trajetória vertical pode estar bem mais ligada à queda (ação da gravidade) do 

que mesmo à permanência do movimento sem ação de forças naquele sentido. 

Dos estudantes que deram a resposta tipo 4 entre A e B. 

Tipo 4 

Não responderam 

6,80% 

 

Desses, responderam que a trajetória de C em diante deveria ser: 

Tipo 4a Tipo 4b 

 

 

 

Não responderam 

 

 

 

 

66,6 % 33,4 % 

Quadro 7  Resposta da categoria tipo 4 para o percurso de C em diante  
 

Conforme o quadro acima, a grande maioria não respondeu essa questão. Um 

pouco mais de 33% parece atribuir a permanência do movimento no sentido da ação que o 

motor desenvolveu até ali. Após certo instante, essa ação parece cessar e o movimento retorna 

ao movimento primitivo que detinha entre A e B. Nesse ponto, sentimos a necessidade de 

estabelecermos certo paralelismo com a tendência de preservar o movimento e a inércia de 

um corpo, isto é, a tendência de manter-se em movimento retilíneo uniforme diante da 

resultante nula das forças que ali atuam. 

O

individuais, ao contrário, estão baseados em concepções compartilhadas por muitos 

indivíduos e podem se desdobrar, segundo Rezende e Barros, nas seguintes características: 

 

a) movimento contínuo pode levar à hipótese da presença de uma força na 

direção do movimento; 
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b) as forças inventadas extinguem-se ou crescem para justificar mudanças nas 

velocidades do corpo. 

 

Mecloskey, 1983b (apud REZENDE; BARROS s/d) afirma que a semelhança 

entre as visões dos filósofos medievais e as respostas dos estudantes sugerem que a teoria do 

impetus ou a teoria aristotélica do movimento é um resultado natural da experiência do 

cotidiano que aparece intuitivamente nas concepções dos estudantes. Em síntese, é o que 

observamos nas respostas à primeira questão, que também remeteram ao já anunciado em 

direção do movimento para justificar tanto as mudanças de velocidade quanto a trajetória de 

um corpo. 

 

Questão 2 - A figura abaixo representa uma esfera maciça de massa m, rolando sobre uma 

superfície horizontal, sem atrito, com velocidade constante. Despreze a resistência do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) desenhe a trajetória da esfera após deixar a superfície horizontal (mesa). 

Respostas dos estudantes: 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

    

38,6 % 25 % 22,8 % 13,6 % 
Quadro 8  respostas dos estudantes para o item a 

Sentido da velocidade 
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O grupo de respostas (tipo 1) desconsiderou qualquer componente horizontal do 

movimento da esfera imediatamente após deixar a mesa. O motivo da trajetória vertical para 

baixo parece ser a gravidade. 

Nesse caso, os estudantes podem estar pensando na ação da gravidade, ou até 

mesmo, em atribuir uma ação para manter o movimento da esfera enquanto esta se encontra 

rolando sobre a mesa. Deixando a mesa, a ação da gravidade puxa a esfera com uma força 

maior do que a que existente anteriormente, provocando nela um deslocamento vertical para 

baixo.  

O modelo da composição ao qual nos referimos na questão 1 reaparece nas 

respostas de 25% dos estudantes (julgamos que pelos mesmos motivos discutidos na primeira 

questão). Então, por que quase 23% acertaram o desenho da trajetória no caso da esfera após 

deixar a mesa e não acertaram no caso do foguete? 

Acreditamos que isso ocorreu por essa situação constituir-se num caso bem mais 

próximo da vivência dos estudantes, facilitando assim a observação direta. Mesmo que não 

tenham realizado o experimento, a proximidade desse (uma bola maciça rolando sobre uma 

ante para suas 

respostas, isto é, acreditamos que essa resposta correta esteja mais ligada à intuição dos 

estudantes acerca do movimento do que a um pensamento baseado na composição do 

recem corroborar 

com esse pensamento. 

Um pouco mais de 13,0 % dos estudantes respondeu que a esfera, após deixar a 

mesa, move-se horizontalmente em linha reta e em um dado momento cai verticalmente.  A 

permanência do movimento em linha reta dá indícios de certo paralelismo com a teoria do 

impetus ou com a teoria aristotélica do movimento, comum no pensamento de alguns 

estudantes. 

 

 

b) faça um diagrama, mostrando o vetor força(as) que atua(m) na esfera antes de 

deixar a mesa. 
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Dos 38,6 % dos estudantes que deram a resposta tipo 1. 

Tipo 1 

 

38,6 % 

 

Desses, responderam para o item b: 

Tipo 1a Tipo 1b Tipo 1c Tipo 1d Tipo 1e 

    

 

Não Responderam 

 

 

 

35,3 % 23,6 % 23,5 % 11,7 % 5,9 % 
Quadro 9  Resposta tipo 1 para o item b 

 

Observando o quadro acima, percebemos que mais de 35% dos estudantes 

atribuem força no mesmo sentido do movimento, o que é bastante coerente com alguns 

estudos presentes na literatura científica, como, por exemplo, os trabalhos de Peduzzi (2005) e 

REZENDE; Barros [s/d]. 

Os estudantes que responderam (tipo 1b) apresentaram uma boa intuição quanto à 

resultante das forças, contudo parecem ainda se encontrarem presos à filosofia medieval 

(movimento mediante a ação de força no sentido do movimento). 

O subgrupo tipo 1c atribui uma força vertical para baixo como a única força 

existente no movimento da esfera rolando sobre a mesa. Quase 12% dos alunos não 

responderam (1d), enquanto que 5,9% responderam acertadamente (1e), ao indicarem a 

existência de apenas duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. 

Será que esses estudantes sabem mesmo o que estão dizendo? 
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Dos 25 % dos estudantes que deram a resposta tipo 2.  

Tipo 2 

 

25 % 

 

Desses, responderam para o item b: 

Tipo 2a Tipo 2b Tipo 2c Tipo 2d 

      Não responderam 

   

 

 

 

 

 

36,4 % 36,4 % 18,2 % 9,0%  
Quadro 10  Resposta tipo 2 para o item b 

 

Mais de 18 % dos estudantes afirmam existir uma única força vertical para baixo 

que atua na esfera nas condições impostas. Já 36,4% resgatam a existência de uma força no 

mesmo sentido do movimento. Essa idéia também se faz presente nas respostas do subgrupo 

tipo 2d. Esse subgrupo parece pensar em composição de forças, conforme a figura acima. 

 

Dos 22,8 % dos estudantes que deram a resposta tipo 3. 

Tipo 3 

 

22,8% 
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Desses, responderam para o item b: 

Tipo 3a Tipo 3b Tipo 3c Tipo 3d 

    

 

Não Responderam 

30 % 30 % 20 % 20 % 
Quadro 11  Resposta tipo 3 para o item b 

 

Curiosamente, do único grupo que desenhou a trajetória correta para o movimento 

da esfera após deixar a mesa, nenhum estudante foi capaz de prosseguir o raciocínio e 

desenhar corretamente a segunda parte da questão. Isso nos induz a pensar que suas respostas 

estão imersas em um conjunto de idéias não claras para eles mesmos. Fizemos tal 

interpretação a partir da análise de suas respostas e percebemos que muitas vezes são 

contraditórias. 

Resumidamente podemos fazer a seguinte leitura do quadro acima: resposta tipo 

3a (30%)  Força vertical para baixo é a única que parece atuar durante o trajeto da esfera 

sobre a mesa. Os alunos não indicaram a força Normal, mas podem estar raciocinando 

corretamente. Resposta tipo 3b (30%)  em primeira análise parece estar coerente com a 

eita ao observar que o vetor força, tanto 

vertical quanto horizontal, tem mesmo módulo e isso, resultaria numa trajetória inclinada 

devido a soma das forças. Resposta tipo 3c (20%)  força existente no mesmo sentido do 

movimento, situação já discutida. 

Ess

à permanência da componente horizontal do movimento na trajetória da esfera devido à ação 

de uma força nesse sentido, flagrada no item b. 
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Dos 13,6 % dos estudantes que deram a resposta tipo 4.  

Tipo 4 

 

13,6 % 

 

Desses responderam para o item b: 

Tipo 4a Tipo 4b Tipo 4c 

 

Não responderam 

 

50 % 33,3 %  16,7 % 
Quadro 12  Resposta tipo 4 para o item b 

 

Conforme o quadro acima, tivemos dois tipos de respostas. 

Um pouco menos de 17% dos estudantes respondeu corretamente, mostrando uma 

boa intuição acerca da força resultante. Mesmo assim, não fomos capazes de interpretar com 

precisão se esses estudantes sabem mesmo o que estão dizendo, pelos mesmos motivos 

discutidos em respostas anteriores (tipo 1e do item b). 

A grande maioria (50%) parece inferir em suas respostas a existência de uma força 

na direção e no sentido do movimento. Assim, para existir movimento parece ser necessário a 

existência de uma ação permanente no corpo, isso parece está implícito em boa parte das 

respostas. 

 

 

c) faça um diagrama, mostrando o vetor força(s) que atua(m) na esfera, (em pelo menos um 

ponto ao longo de sua trajetória), depois de deixar a mesa, em seu trajeto até tocar o solo. 
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Respostas dos estudantes: 

38,6 % dos estudantes deram a resposta tipo 1. 

Tipo 1 

 

38,6 % 

 

Desses, responderam para o item c: 

Tipo 1a Tipo 1b Tipo 1c Tipo 1d 

  

 

 

 

 

 

Não Responderam 

 

Força nula 

47 % 23,6 %  23,5 % 5,9 % 
Quadro 13  Resposta tipo 1 para o item c 

 

Um pouco menos de 50% dos estudantes respondeu coerentemente com o item 

fim, 23,6% dos estudantes atribuíram a existência de forças perpendiculares entre si, atuando 

na esfera em movimento. Essa última resposta está totalmente incoerente com suas afirmações 

 

 

Dos 25 % dos estudantes que deram a como resposta tipo 2. 

Tipo 2 

 

25 % 
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Desses, responderam para o item c: 

Tipo 2a Tipo 2b Tipo 2c Tipo 2d Tipo 2e 

    

 

 

 

 

36,4 % 27,3 % 18,2 % 9,1 % 9,0 %  
Quadro 14  Resposta tipo 2 para o item c 

 

Os estudantes do subgrupo tipo 2a responderam corretamente ao demonstrarem 

existir uma força vertical para baixo  ação que atua durante o percurso descriminado. Essa 

força parece estar compondo o movimento, conforme suas respostas. 

Outro subgrupo (tipo 2c) parece ter levado em consideração, nas suas respostas, a 

ação de uma força resistiva, embora o problema tenha desprezado qualquer ação resistiva. 

A força resultante, no mesmo sentido do deslocamento, proveniente de forças 

perpendiculares reaparece atraindo 27,3% dos estudantes (tipo 2b). 

Não conseguimos interpretar na visão da literatura científica, as respostas das duas 

últimas categorias (tipo 2d e 2e). Num primeiro momento, a primeira dessas duas categorias, 

parece inferir uma composição horizontal, já a última (da forma desenhada) tem resultante 

nula. Em ambos os casos, não encontramos semelhanças com nenhum outro raciocínio aqui 

analisado. 

 

Dos 22,8 % dos estudantes que deram a resposta tipo 3. 

Tipo 3 

 

22,8% 
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Desses, responderam para o item c: 

Tipo 3a Tipo 3b Tipo 3c Tipo 4d 

  

 

Não Responderam 

  

 

 

 

40 % 30 % 20 % 10 % 
Quadro 15  Resposta tipo3  para o item c 

 

Lembrando que o grupo tipo3 respondeu corretamente a trajetória da esfera após 

Mesmo assim, 40% dos estudantes responderam corretamente, afirmando existir uma força 

vertical para baixo  a única força existente no percurso em destaque. 

Para o subgrupo com resposta tipo 3c, assim como interpretado para o subgrupo 2b 

uma força resultante, no mesmo sentido do deslocamento, 

proveniente de forças perpendiculares. Acreditamos também, que os estudantes podem estar 

confundindo os conceitos de força e movimento. 

O último subgrupo em análise compõe 10% das respostas. Os estudantes desse 

subgrupo atribuem forças horizontais em sentidos opostos, permanecendo a incoerência com 

trajetória da esfera após deixar a mesa até atingir o solo). 

 

Dos 13,6 % dos estudantes deram a resposta tipo 4. 

Tipo 4 

 

13,6 % 
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Desses responderam para o item c: 

Tipo 4a Tipo 4b Tipo 4c 

  

Não responderam 

66,7 % 16,7 % 16,6 % 
Quadro 16  Resposta tipo4 para o item c 

 

Quase 67% dos estudantes atribuíram, acertadamente, a existência uma força 

vertical para baixo como a única ação existente na trajetória da esfera após deixar a mesa até 

atingir o solo. 

As respostas tipo 4b indicam uma ação resultante (inclinada) como soma de duas 

forças perpendiculares.  

Nota-se que ambas as respostas (tipo 4a e tipo 4b) são incoerentes com o que foi 

respondido no item a trajetória da esfera após deixar a mesa até atingir o solo). 

 

Passemos agora a analisar a questão 3. 

 

Questão 3 - Um menino lança verticalmente para cima uma pequena esfera (figura abaixo). 

Desprezando a resistência do ar, assinale a alternativa que representa a(s) força(s) que age(m) 

sobre a esfera em cada uma das seguintes situações. 
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a) No ponto A, quando a esfera está subindo. 

 

Respostas dos estudantes para esse item: 

Alternativas A B C D E Branco 

 (%) de respostas 31,8 9,1 2,3 34,1 20,4 2,3 
Quadro 17   

 

Apenas 2,3% dos estudantes responderam corretamente a questão (alternativa C). 

Não sabemos ao certo se esses estudantes responderam com base em algum conhecimento 

científico proveniente de outras leituras ou, até mesmo, talvez do conhecimento de ciências 

tido principalmente no nono ano do ensino fundamental, ou se responderam apenas por 

 

O fato é que as respostas 

vem sendo discutida tanto nesse trabalho quanto comumente aparece em boa parte dos 

trabalhos presentes na literatura científica: o uso de uma força no mesmo sentido do 

movimento (ascendente, no caso). 

Alguns alunos assumem, mesmo que timidamente, a existência de uma força 

vertical para baixo, embora as respostas de 9,1% (alternativa B) induzam a existência de uma 

força para cima maior que uma força para baixo, o que resulta no movimento ascendente. 

Situação similar encontra-se nas respostas de 34,1% dos estudantes (alternativa D). Enquanto 

20,4% afirmam existir duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários 

(alternativa E). Dessa forma, resultaria numa ação nula. 

 

b) No ponto B, quando a esfera atinge o ponto mais alto de sua trajetória. 
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Resposta dos estudantes para esse item: 

Alternativas A B C D E Branco 

(%) de respostas 20,5 31,8 15,9 4,5 25,0 2,3 
Quadro 18   

 

Ao perguntarmos qual(is) força(s) age(m) nesse corpo quando atinge o ponto mais 

alto dessa trajetória, 25% dos estudantes responderam ser nula (alternativa E). Se não há 

movimento, não há forças resultantes, atuando na esfera. Assim parece interpretar esse grupo. 

Mais de 31% assumem existir força vertical para baixo, como também força de 

mesmo módulo, mesma direção e sentido para cima, resultando numa ação nula (alternativa 

B). Apenas 4,5% responderam acertadamente (alternativa D). Provavelmente pelos mesmos 

moti  induzem a existência de uma força 

resultante para baixo maior que uma força para cima, o que resultaria, nesse ponto da 

trajetória, no movimento para baixo. 

 

c) No ponto C, quando a esfera está descendo.  

Respostas dos estudantes para esse item: 

Alternativas A B C D E Branco 

(%) de respostas 43,2 22,7 9,1 6,8 15,9 2,3 
Quadro 19   

Para essa questão, tivemos 43,2% dos estudantes respondendo acertadamente a 

existência de uma força vertical para baixo (alternativa A). Isso mostra que os estudantes 

atrib

percentual de respostas incorretas. 
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Nossas considerações 

 

Essa atividade concentrou-se particularmente na identificação das concepções 

alternativas dos estudantes, procurando conscientizá-los de suas próprias concepções e 

discutindo-as em sala de aula. 

Nela, percebemos que algumas das respostas tenderam para uma obrigatoriedade 

da existência de força no mesmo sentido do movimento, o que é compatível com a teoria 

aristotélica e/ou a teoria do impetus. 

Um outro ponto que consideramos importante nesta análise é que na situação da 

esfera rolando sobre uma superfície sem atrito, os alunos tiveram maior facilidade na 

compreensão da questão, provavelmente por essa situação apresentar maior proximidade com 

o mundo vivencial dos estudantes, conforme já discutido. Nessa questão, alguns estudantes 

acertaram a trajetória da esfera após ter deixado a mesa até tocar o solo, diferentemente dos 

resultados obtidos na trajetória entre B e C, da situação do foguete deslocando-se no espaço 

(questão 1). 

Para sermos mais precisos, na questão que abordou a trajetória do foguete entre B 

e C não houve respostas totalmente corretas. Embora em ambos os casos (trajetória de B a C 

do foguete e a trajetória da esfera após deixar a mesa), analisando as respostas incorretas, ou 

poderíamos dizer incompletas, dizemos que em algumas respostas os estudantes estivessem 

pensando em termos da composição entre conceitos físicos, resultando numa trajetória 

inclinada, só não sabemos que conceitos são esses, embora suspeitemos que estivessem se 

referindo a força e/ou movimento. 

O que podemos observar é que os estudantes parecem ter confundido as grandezas 

(velocidade e força) ou ter feito uma relação obrigatória e direta entre elas. De certa forma, 

associaram movimento essencialmente à existência e/ou permanência de força. Embora na 

física aristotélica, assim como n

estudantes. 

Essa não é a única análise possível. Existem na literatura científica trabalhos que 

apontam para outro foco de análise. A análise realizada por alguns pesquisadores e presente 

no trabalho de Rezende e Barros (s/d) não considera correto estabelecer um paralelismo entre 

as concepções alternativas dos estudantes e a física aristotélica ou/e a teoria do impetus.  
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Para diSessa (1988), a física intuitiva pode ser melhor compreendida como 
um conjunto de fragmentos de conhecimento (os primitivos 
fenomenológicos) do que por um conjunto de estruturas integradas, que 
constituiriam uma teoria. Assim, diSessa considera que algo como o 
impetus seja uma invenção particular para uma classe relativamente 
pequena de problemas e não um constructo teórico fundamental da física 
intuitiva. Segundo ele, dificilmente o impetus teria prioridade no 
pensamento do estudante de modo a levá-lo a uma visão teórica sistemática. 
A interpretação de diSessa (1988) salienta a fragmentação e falta de 
consistência existente entre os primitivos fenomenológicos, na medida em 
que diferentes indivíduos, possuindo um mesmo conjunto de primitivos 
fenomenológicos, poderiam não fornecer a mesma explicação de um 
fenômeno físico, já que várias combinações seriam possíveis relacionando-
se a diferentes aspectos do problema. 
Whitaker (1983) faz alusão à visão aristotélica dos alunos sobre movimento 
de projéteis.  
Apesar disso, suas conclusões dão ênfase à inconsistência das concepções 
dos alunos como um dos principais entraves à compreensão dos conceitos 
científicos (REZENDE; BARROS, s/d, p.12). 

 

Não queremos entrar aqui no mérito dessa questão, só consideramos necessário o 

registro da existência de outras análises, embora defendamos que as concepções alternativas 

dos nossos estudantes, em mecânica, apresentam semelhanças com essas teorias. Acreditar 

nisso não é o mesmo que afirmar que nossos estudantes tenham desenvolvido um conjunto de 

estruturas bem articuladas, que componham uma teoria geral e universal, mas sim fragmentos 

intuitivos, criados fortemente da observação direta, sem necessariamente respaldo a 

testabilidade, mas bem sucedida para explicar vários fenômenos. 
 

Assim, os resultados da pesquisa em concepções alternativas podem ser 
utilizados como um diagnóstico das dificuldades conceituais dos estudantes 
a ser incluído no planejamento do professor. Ainda que  não haja consenso 
sobre as estratégias de ensino mais adequadas tendo como ponto de partida 
as concepções alternativas, essas pesquisas deixaram claro que ainda a pior 
das estratégias seria ignorá-las (REZENDE; BARROS, s/d, p. 13). 
 

Para finalizar, relatamos que, após aplicação dessa atividade, o professor (na aula 

seguinte) interveio fazendo uma breve leitura das respostas mais comuns da atividade, 

discutindo algumas dessas, mas não se ateve em respondê-las, pois, nesse momento, poderia 

interferir nos resultados da atividade de História do Princípio da Inércia. Percebemos na fala 

dos alunos que todos os que se pronunciaram em nossa discussão apontaram para a existência 

de uma força para a permanência do movimento. Pela breve leitura das falas deles, essa ação 

estava mais próxima da idéia de que os objetos são mantidos em movimento por uma força 
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interna que gradualmente se dissipa (semelhança com a teoria do impetus), já que os corpos 

colocados em movimento acabam eventualmente parando. 

Nas atividades seguintes (de História da Ciência), o professor procurou, sempre 

que possível, estabelecer um paralelismo entre as concepções alternativas levantadas em sala 

de aula e as idéias presentes na História da Ciência, conforme veremos na análise dos dados. 

 

 

5.2 CONVERSANDO COM OS DADOS (ATIVIDADES DE HISTÓRIA DO PRINCÍPIO 

DA INÉRCIA) 

 

Neste tópico serão apresentados alguns dados ao mesmo tempo em que 

conversaremos com esses no intuito de tentar realizar a mais fiel análise das atividades de 

História do Princípio da Inércia aplicadas em sala de aula. Essa sistematização pretende dar 

significado a discussão teórica discutidas nos capítulos anteriores. 

Os dados foram obtidos a partir das respostas dos estudantes dadas aos 

questionários (conjunto de perguntas a respeito do texto) respondidos em sala de aula, assim 

como do registro das observações do professor mediador em sala de aula. 

 

Atividade 1 

Essa foi a primeira atividade de um conjunto de três que procurou abordar o 

Princípio da Inércia através da História da Ciência. Participaram dessa atividade estudantes 

das três turmas da primeira série do ensino médio noturno, totalizando a participação de trinta 

e sete (37) estudantes. 

Verificamos que as respostas encontradas entre os estudantes das três turmas não 

apresentaram diferenças. Portanto, não sentimos a necessidade de diferenciar a análise por 

turmas. 

Ao longo deste capítulo, analisaremos questão por questão e isso será seguido em 

todas as atividades. 

  

Texto 1: Movimento segundo Aristóteles 

Algumas das questões poderiam ser respondidas remetendo-se diretamente ao 

texto, como é o caso das duas primeiras questões dessa atividade. Outras exigiam uma maior 

interpretação do texto, conforme veremos. Para as questões que poderiam ser respondidas 
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direto do texto, isto é, localizadas diretamente do texto, classificamos tais respostas nas 

categorias satisfatória ou insatisfatória. Portanto, consideramos satisfatória a resposta dada de 

acordo com o texto. Categorizamos de insatisfatórias as respostas que fugiram do que a 

questão solicitou. 

Esse modelo de análise também será seguido para as questões diretas das 

atividades II e III.  

 

Questão 1 - Dentro de uma visão de universo hierárquico, qual era o modelo de mundo de 

Aristóteles e como era dividido esse mundo para ele?  

 

 

 

 
 

Quadro 20  Resposta dos estudantes a primeira questão da atividade 1 

 

Tivemos um alto índice de respostas satisfatórias, que localizaram elementos 

centrais do texto (transcrevendo partes do texto em suas respostas), embora não tenha havido 

autonomia nas respostas, o que é perfeitamente normal e esperado (uso de recortes do texto, 

em vez de fazer uso de suas próprias palavras). 

 
Questão 2 - Para Aristóteles, existiam dois tipos de movimentos que regem o mundo sublunar. 

Descreva esses movimentos. 

 

 

 
 

 

Quadro 21  Resposta dos estudantes a segunda questão da atividade 1 

 

Observamos também que a compreensão do que foi perguntado nessa questão não 

tenha alcançado sua completude. Vejamos que essa questão afirmava a existência de dois 

tipos de movimento para Aristóteles. Em seguida, a questão pedia a descrição desses 

movimentos. 

Questão 1 

Satisfatória     89,0 % 

Insatisfatória     8,3 % 

Em branco     2,7 % 

Questão 2 

Satisfatória     60,0 % 

Insatisfatória     34,3 % 

Em branco     5,7 % 
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Como respostas, uma significante parte dos estudantes citou apenas quais eram 

esses movimentos. Em função disso, houve um elevado número (34,3%) de respostas 

insatisfatórias. 

Dessa forma, compreendemos que, assim como na primeira questão, eles 

localizaram a resposta no texto, embora a falta de autonomia discutida na questão anterior 

tenha permanecido na questão. 

 

Questão 3  

corpo estando em movimento não estará em repouso, sendo que se estiver em repouso está-o 

 

Esse fragmento foi retirado do texto: Movimento para Aristóteles.  

Utilizando argumentos da física aristotélica, discuta o termo repouso absoluto. Você concorda 

com essa idéia de repouso absoluto? 

 

 

 

 

 
Quadro 22  Resposta dos estudantes a terceira questão da atividade 1 

 

Como essa questão apresentava um teor mais discursivo/interpretativo, foi possível 

categorizar as respostas dos estudantes, levando em consideração a presença de elementos que 

indicam a natureza do movimento.  

A maioria dos estudantes concorda com a visão aristotélica, concebendo o 

movimento e o repouso como conceitos absolutos, isto é, um corpo estando em repouso não 

estará em movimento. Enquanto 11,2% discordam desse pensamento, isto é, para esses 

estudantes, um corpo pode estar em movimento em relação a um dado referente e em repouso 

em relação ao outro referente. 

A terceira categoria outros/branco diz respeito tanto às respostas em branco 

quanto às respostas que não se enquadraram em nenhuma das duas categorias anteriores, por 

não apresentar uniformidade entre elas e incoerências com o que a questão solicitava.  

 

Citação de um estudante que considerou movimento e repouso como conceitos 

absolutos: 

Questão 3 

Movimento e repouso concebidos como conceitos absolutos 77,7% 

Movimento e repouso concebidos como conceitos relativas 11,2% 

Outros / Brancos       11,1% 
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porque tudo que estiver em movimento não está em repouso ao mesmo 
tempo . 

 

Citação de um estudante que considerou movimento e repouso como conceitos 

relativos: 

dentro de um carro em movimento, portanto eles são relat  
 

Essa é uma das questões que esperávamos maior participação interpretativa dos 

estudantes em suas respostas, pois a questão pedia, além de discutir o termo repouso absoluto, 

o posicionamento (pensamento) deles diante dessa idéia. 

Portanto, desde já, lembramos que estamos tratando do texto movimento para 

Aristóteles. Esperamos que os conhecimentos dos estudantes, acerca do tema, sejam 

desenvolvidos ao longo das atividades. 

Interpretamos que as respostas dos estudantes, além de estarem baseadas no texto, 

também estão ancoradas na observação direta. 

 

Questões 4  Para Aristóteles, o movimento deve-se a ação de uma força permanente, sobre o 

corpo. Cessando a ação dessa força, cessa o movimento.  

Você concorda com essa idéia aristotélica? Aponte exemplo(s) da sua vivência para sustentar 

sua argumentação. 

 

 

 
 

 

 

Quadro 23  Resposta dos estudantes a terceira questão da atividade 1 

 

A questão 4 sem dúvida é a mais direcionada para nosso objetivo  (estudar o 

Princípio da Inércia). Nela, está presente a física do movimento de Aristóteles, sendo que é 

objetivo nosso fazer com que os estudantes tomem consciência desse modelo e que em alguns 

casos percebam certo paralelismo com os seus pensamentos. 

Conforme denunciado na atividade de concepções alternativas, discutida 

anteriormente, a grande maioria dos estudantes tendem atribuir uma ação motora ao 

movimento. Cessando a força, cessa o movimento. 

Questão 4 

Movimento atribuído à ação de uma força (teoria aristotélica)  69,5% 

Movimento de acordo com o Princípio da Inércia    2,7% 

Movimento compatível com a teoria do impetus    2,7% 

Outras /em branco         25,1% 
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Resposta de um estudante de acordo a categoria: movimento atribuído à ação de 

uma força (teoria aristotélica). 

 
porque o movimento deve-se a ação de uma força, sem a ação ou força não 

haverá movimento [... . 
 

Dessa forma, podemos estabelecer certo paralelismo entre as concepções 

alternativas e a física aristotélica do movimento. 

As respostas dos estudantes apoiaram-se em exemplos práticos do seu dia-a-dia. 

A bicicleta para ficar em movimento agente tem que continuar fazendo 
força . 

 
Em nossa análise, percebemos ainda que a resposta de um único estudante, 

representando 2,7%, parece fazer oposição ao pensamento Aristotélico, isto é, parece estar 

pensando em termos do Princípio da Inércia. Não sabemos ao certo se esse estudante teve 

acesso a outras leituras extra-sala, ou se foi a observação do seu mundo que lhe proporcionou 

essa interpretação. Para nós, outro dado marcante nessa resposta é a contestação da palavra 

escrita, isto é, sabemos que tradicionalmente nossos estudantes e/ou até nós mesmo não temos 

o costume de contestar uma informação impressa, mesmo que um dos objetivos da educação 

seja tornar os estudantes mais críticos. 

 

Citação do aluno para essa categoria: 
O movimento só pára se tiver uma força contrária para interromper o 

movimento, se tiver um tipo de obstáculo . 
 
 

Outro estudante parece estar pensando em termos da teoria do impetus. 
 cessando a ação dessa força o movimento continua até um ponto que 

ele vai parar . 
  

Até agora, nossa análise foi feita tendo como base as respostas escritas dos alunos. 

A partir desse ponto, para essa atividade, analisaremos as discussões em sala de aula, tendo 

como base o diário de campo, isto é, as anotações do professor pesquisador. 

Como citado no capítulo 4, cada atividade é composta de várias etapas, sendo que 

uma delas é a discussão em grupo. Nessa etapa, o professor-pesquisador interveio chamando à 

atenção para que os membros de cada grupo aproveitassem o momento para socialização das 

idéias e, ao mesmo tempo, procurassem discutir partes do texto, no qual um ou outro 

componente do grupo apresentou dificuldades na compreensão no momento da leitura. 
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Mesmo diante dessa intervenção, os alunos não mostraram avanços nesse 

tais como: movimento natural e/ou violento, movimento e/ou repouso entre outros. 

No momento dessas discussões, as idéias levantadas já anunciavam a oposição do 

movimento ao repouso. Tanto em suas discussões quanto em suas respostas (para maioria das 

respostas presente no questionário), os estudantes dão indícios do absolutismo do estado de 

repouso. nto não estará em repouso, sendo que estando em 

discussões. 

Mas, nem todos os grupos desenvolveram discussões que concordassem com essa 

idéia. Observamos que nesse momento da discussão, alguns alunos parecem tratar movimento 

e repouso como duas grandezas relativas. Dessa forma, negaram o absolutismo do repouso 

a de uma argumentação favorável à defesa das idéias. 

Podemos suspeitar, embora reforçamos não termos clareza, que estavam pensando 

na mobilidade da Terra para inferirem o movimento relativo, isto é, o corpo movendo-se 

sobre a superfície da Terra  tanto está em movimento relação à Terra como em relação a outro 

astro, por exemplo a Lua. Portanto, o movimento é sempre em relação a algo, mesmo que esse 

algo não seja imóvel, não havendo assim um ponto imóvel, privilegiado. 

Um ponto marcante em quase todas as discussões que defenderam o absolutismo 

inferido tal ação. O que também está presente em algumas respostas escritas. Conforme a 

citação de um estudante na parte escrita do trabalho. 

 
Para haver mudança entre movimento e repouso será necessária à ação de 

um agente externo, uma ação motora . 
 
 

Ainda das anotações do diário de campo, seguimos apresentando alguns 

elementos que surgiram na sistematização, mediante a nossa intervenção. A sistematização é 

uma das etapas presente nas três atividades. Foi nesse momento que o professor-pesquisador 

interveio, discutindo não só o questionário como também o texto. Ela constituiu a última 

etapa de cada atividade. 

Nesse momento, reforçamos para os nossos estudantes que essa atividade 

(atividade I) é apenas a primeira de um conjunto de três atividades que apresenta o 
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desenvolvimento científico de conceitos físicos ao longo da História da Ciência. 

Argumentamos a importância de se conhecer um pouco da História da Ciência, ao mesmo 

tempo em que apontamos para algumas semelhanças existentes entre o pensamento presente 

nesse texto e o pensamento desenvolvido por alguns dos estudantes diante da atividade de 

concepções alternativas. 

A discussão acerca do modelo de mundo aristotélico serviu também para a 

introdução de elementos da natureza da produção científica, os quais defendemos ser 

necessário para uma boa educação científica. 

Percebemos que aquela discussão parecia ser realmente uma novidade para eles. 

Percebíamos os estudantes resistiam em compreender a idéia de modelo, isto é, apresentaram 

tendências de atribuírem o modelo a uma descrição real do mundo. Nisso argumentamos 

diante da apresentação dos dois modelos discutidos no texto, modelo geocêntrico e modelo 

heliocêntrico. Discutimos que o primeiro, naquela época, dava conta de explicar muitos 

fenômenos, mesmo assim, não representava uma verdade, tanto é que surgiu uma nova 

proposta. 

Diante dessa afirmação, tínhamos um bom momento para compreender que as 

verdades na ciência são verdades históricas. O modelo de mundo de Aristóteles parece 

ultrapassado, quando olhamos à luz dos nossos conhecimentos atuais, mas naquele momento 

era a maneira como se conhecia o universo. O suficiente para explicar vários fenômenos da 

natureza. Portanto, teve sua importância para a ciência. 

Nesse momento, percebemos também, diante das falas dos estudantes, que alguns 

ainda continuavam resgatando a idéia de imobilidade da Terra, embora já tivessem contato, da 

disciplina de geografia no ensino fundamental, com o modelo heliocêntrico. 

O professor colocou várias situações para continuar discutindo elementos 

percebidos na fala dos estudantes. Algumas delas clássicas, como, por exemplo, a situação em 

que dois passageiros encontram-se sentados lado a lado no interior de um ônibus em 

movimento. Eles estão em repouso entre si, mas em movimento em relação a um poste à beira 

da estrada.  

Esse foi um bom momento para que encaminhássemos uma discussão a respeito da 

noção de referencial. Nesse ponto, o professor infere que a idéia de referencial presente na 

ideologia aristotélica estava coerente com a idéia de imobilidade da terra. 

Prosseguindo, entramos na sistematização da quarta questão colocando a seguinte 

situação: na cobrança de um tiro de meta, o jogador desfere um violento chute e a bola 
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descreve um movimento atravessando quase toda extensão do campo de futebol, parando bem 

próximo da área do time adversário, sem ser tocada por nenhum jogador ao longo desse 

trajeto. Dada a situação, perguntamos aos alunos o motivo pelo qual a bola parou, sem 

ninguém tocá-la durante seu percurso. Os estudantes responderam afirmando que o motivo foi 

ter cessado a força que a bola tinha durante o trajeto. 

O professor relembrou que essa resposta assemelhava-se com a teoria do impetus, 

como também já tinha aparecido nas concepções alternativas dos estudantes. Eles não 

demonstraram enxergar qualquer outra razão para um corpo manter-se em movimento sem 

causas externas. 

Como contra exemplo ao defendido pelos estudantes naquele momento, colocamos 

uma situação simples que descreveu o movimento de um pneu de bicicleta colado para cima, 

posto a girar através de pequenas intervenções de uma força aplicada pela mão de uma pessoa 

que o colocou para girar. Ao cessar essa ação o pneu continua por um bom tempo girando, 

mesmo sem nenhuma outra contribuição para esse movimento. 

Não obtendo respostas, antecipamos para os estudantes que em breve teremos 

respostas para esse questionamento. Assim, encerramos a atividade 1. 

 

Atividade 2 

Vamos analisar essa atividade a partir das respostas escritas no questionário dos 

alunos. Essa atividade teve a participação de trinta e dois (32) estudantes. 

 

Texto 2: O movimento para Galileu 

Questão 1 - Cite algumas dificuldades encontradas por Galileu, na sua descrição de 

movimento, ao aceitar o modelo heliocêntrico de Copérnico.  

 

 

 
 

Quadro 24  Resposta dos estudantes a primeira questão da atividade 2 

 

Essa questão é uma questão cujas respostas podem ser encontradas no texto. Pelo 

alto índice de respostas satisfatórias, acreditamos que os alunos localizaram corretamente no 

texto. Esperamos que, além da localização, tenham compreendido a questão, pois a ela 

envolve elementos importantes para compreensão da construção do Princípio da Inércia. 

Questão 1 

Satisfatória       87,5% 

Insatisfatória       12,5% 
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Questão 2 - Leia o texto abaixo: 

 

 [...] Fechai-vos com algum amigo no maior compartimento existente sob a coberta de algum 

grande navio, e fazei que aí existam borboletas e semelhantes animaizinhos voadores; seja 

também colocado aí um grande recipiente com água, contendo pequenos peixes; suspenda-se 

ainda um balde, que gota a gota verse água em outro recipiente de boca estreita, que esteja 

colocado por baixo: e, estando em repouso o navio, observai diligentemente como aqueles 

animaizinhos voadores com igual velocidade vão para todas as partes do ambiente; ver-se-ão 

os peixes nadar indiferentemente para todos os lados; as gotas entrarem todas no vaso posto 

embaixo; e vós, lançando alguma coisa para o amigo, não a deveis lançar com mais força 

para esta que para aquela parte, quando as distâncias sejam iguais; e saltando, como se diz, 

com os pés juntos, transporeis espaços iguais para todas as partes. Assegurai-vos de ter 

diligentemente todas essas coisas, ainda que não exista dúvida alguma de que enquanto o 

navio esteja parado as coisas devem acontecer assim, e fazei mover o navio com quanta 

velocidade desejardes; porque (sempre que o movimento seja uniforme e não flutuante de cá 

para lá) não reconhecereis uma mínima mudança em todos os mencionados efeitos, nem de 

nenhum deles poderei compreender se o navio caminha ou está parado: saltando correríeis 

no tablado os mesmos espaços que antes, nem darei saltos maiores para a popa que para a 

proa, porque o navio se move velocissimamente, ainda que, no tempo durante o qual estejais 

no ar, o tablado subjacente deslize para as partes contrárias ao vosso salto; e jogando 

alguma coisa ao companheiro não será necessário atirá-la com mais força para alcançar se 

ele estiver para a proa e vós para a popa, que se estivésseis colocados ao contrário; e as 

gotas continuarão a cair como antes  no recipiente inferior, sem que nenhuma caia em 

direção a popa, ainda que, enquanto a gota está no ar, o navio navegue muitos palmos; os 

peixes na sua água nadarão sem maior esforço para a parte precedente quanto para a parte 

subseqüente do vaso, e com a mesma facilidade chegarão ao alimento colocado em qualquer 

lugar na borda do recipiente; e finalmente as borboletas e as moscas continuarão seus vôos 

indiferentemente para todas as partes [...] . 

 

 

Com base no texto acima, discuta se é possível para um observador fechado em 

uma cabine, no interior de um navio sem contato visual com o meio externo, distinguir se o 

navio está parado ou em movimento retilíneo com velocidade constante? Justifique.  
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Quadro 25  Resposta dos estudantes a segunda questão da atividade 2 

 

A resposta satisfatória, de acordo com o texto, deveria abordar a impossibilidade 

de distinguir se o navio estava em movimento retilíneo com velocidade constante ou repouso. 

Insatisfatórias são aquelas que não apresentaram esses elementos. 

 

Citação de um aluno considerada satisfatória: 
    

mesma velocidade do navio, ou seja, a mesma velocidade com que o navio 
se m  

 

Citação de um aluno considerada insatisfatória: 

 
 

Vemos que houve um índice de respostas insatisfatórias superior às satisfatórias. 

Acreditamos que a linguagem desse texto histórico retirado da obra: Diálogo Entre os Dois 

Maiores Sistemas de Mundo, assim como o elevado grau de abstração presente nesse texto, 

dificultou a compreensão do texto. Contudo, consideramos que, em atividades de História da 

Ciência no ensino de científico, é importante propiciar que os estudantes tenham contato com 

fontes originais  textos originais. 

  

Questão 3. Um Aristotélico e um Galileano analisam a queda de uma bola de chumbo do alto 

de uma torre, de formas diferentes. Expliquem quais são essas formas. 

 

 

 
Quadro 26  Resposta dos estudantes a terceira questão da atividade 2 

 

Questão 2 

Satisfatória       40,6% 

Insatisfatória       53,2% 

Em branco       6,2% 

Questão 3 

Satisfatória        75,0% 

Insatisfatória        25,0% 
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Por tratar-se de uma questão em que sua resposta poderia ser retirada diretamente 

do texto, não aprofundaremos sua discussão. Mesmo assim sentimos a necessidade de trazer 

como exemplo a citação de um estudante. 

 

Citação de um aluno considerada satisfatória: 
Para um Aristotélico o movimento da bola de chumbo é o movimento 

natural, simples. Para Galileu, não se trata de um movimento simples. O 
movimento é composto, dependendo de dois fatores . 

 

Citação de um aluno considerada insatisfatória: 
o direta 

uma vez que Terra se  
 

O experimento de raciocínio, a queda da bola de chumbo do alto de uma torre, 

estava explícito no texto, portanto acreditamos que isso facilitou a resposta da maioria dos 

estudantes que localizou corretamente no texto.  

 
Questão 4 - De acordo com o texto, qual é a germinação da idéia do Princípio da Inércia?  
 

 

 

 
 

Quadro 27  Resposta dos estudantes a quarta questão da atividade 2 

 

Citação de um aluno considerada satisfatória: 

 
 

Citação de um aluno considerada insatisfatória: 

 
 

As respostas corretas dessa questão, assim como da questão anterior pôde ser 

localizada diretamente do texto. Mesmo assim, acreditamos que esses elementos presentes nas 

respostas dos alunos tenham contribuído para compreensão tanto do texto como da construção 

do Principio da Inércia. Nosso objetivo, compreender o Princípio da Inércia, pode está no 

caminho certo, principalmente na germinação da idéia que culminou com esse princípio. 

 

Questão 4 

Satisfatória        87,5% 

Insatisfatória        9,4% 

Questão em branco       3,1% 
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Questão 5 - Vamos analisar o movimento de um bloco sobre um plano horizontal em diversas 

situações: 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 17  Movimento de um bloco sobre um plano horizontal 

 

Em todas as situações, o bloco é lançado do mesmo ponto com a mesma 

velocidade inicial. Mas, da situação 1 até a 4, os blocos são cada vez mais lisos e as 

superfícies cada vez mais polidas. Conseqüentemente, os deslocamentos são cada vez 

maiores. Com base nessa figura, podemos afirmar que se as superfícies entre o bloco e a mesa 

fossem totalmente polidas, uma vez iniciado o movimento, o que ocorreria? Que semelhança 

existe entre esse evento e o episódio do plano inclinado de Galileu? 

 

 

 

 

 
Quadro 28  Resposta dos estudantes a quinta questão da atividade 2 

 

Consideramos satisfatórias as respostas as quais afirmaram que, em ambos os 

casos, o corpo mantém seu movimento em linha reta com velocidade constante e, ao mesmo 

tempo, estabeleceram relação de semelhança entre o experimento do plano inclinado de 

Galileu (presente no texto) e a situação do bloco deslizando sobre uma superfície horizontal, 

colocada na questão. Porém, consideramos insatisfatórias as respostas que afirmaram que o 

bloco, da situação colocada na questão, pára depois de certo percurso e, também, não 

estabeleceram coerentemente, com os elementos colocados anteriormente, relações de 

semelhança entre as duas situações descritas na questão. 

 

 

Questão 5 

Satisfatória        62,5% 

Insatisfatória         28,2% 

Resposta em branco       9,3% 
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Citações de estudantes consideradas satisfatórias: 
Não iria parar, o movimento seria constante. A semelhança é essa . 

O bloco deslizaria mais rápido. A semelhança é que todos deslizam usando 
a velocidade constante sobre uma superfície . 

 

Citação de um aluno considerada insatisfatória: 

 
 

Das questões que compõem a atividade, consideramos que essa tenha uma maior 

exigência de raciocínio e interpretação do texto. Como visto, as quatro primeiras, embora 

pertinentes, deram margem para que as respostas fossem encontradas diretamente do texto. 

 Já a última questão dessa atividade, procurou identificar as semelhanças entre o 

experimento do plano inclinado de Galileu e uma situação proposta na questão. Um pouco 

mais de 60% dos estudantes desenvolveu suas respostas apontando elementos do texto, que de 

certa forma manteve coerência no estabelecimento de semelhanças entre a situação do plano 

inclinado de Galileu e a situação do bloco deslizando sobre uma superfície horizontal, isto é, 

em ambos os casos o corpo tende manter o movimento retilíneo.  

 

Vamos resgatar um pouco da discussão em grupo (etapa da atividade) a partir de 

nossas anotações presentes no diário de campo. Nessa etapa, observamos a releitura entre os 

estudantes. A atividade em grupo caracterizou-se principalmente por essas releituras, embora 

não fosse esse seu objetivo. Reafirmando, observamos que os estudantes não desenvolveram a 

esperada discussão do texto em grupo, nisso, interferíamos passando por cada grupo, 

procurando conduzir seus componentes para a discussão do texto, mesmo assim, observamos 

que pouco progrediu a esperada discussão. Acreditamos que isso ocorreu em função da pouca 

familiaridade com esse tipo de atividade, da dificuldade de se expressarem em público, assim 

como da timidez, podendo esses terem sido fatores determinantes nesse processo de 

socialização de idéias. 

Ainda das anotações do diário de campo, o professor-pesquisador fez suas 

intervenções como descrito na ementa da atividade  a sistematização das idéias presentes no 

texto e a discussão do questionário  passando por cada questão individualmente. 

Iniciamos a discussão da questão 2 perguntando qual teria sido a dificuldade 

encontrada para responder tal questão. Os estudantes responderam que a questão era muito 

grande, assim, quando se chegava ao final da leitura não se sabia mais o que estava sendo 

perguntado.  
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Indagamos também a respeito da linguagem do texto e os estudantes confirmaram 

ter sido também um fator que dificultou a compreensão. 

 

Dentro das respostas escritas, apareceram afirmações do tipo: 

O navio está em movimento, pois as ondas o fazem subir e descer .  

 

Procuramos esclarecer que o texto inferia uma situação idealizada em que o navio 

estava navegando em águas calmas e, ao mesmo tempo, enfatizamos que essa idealização, 

como outras presentes em toda a produção do conhecimento científico, não são 

 

Na discussão da trajetória de um corpo em movimento compartilhado, foi 

colocada várias outras situações vivenciais, como por exemplo, uma moeda abandonada por 

um ciclista em movimento retilíneo com velocidade constante. Quando foi solicitado para que 

os estudantes descrevessem sua trajetória, eles pareciam abandonar o discutido, voltando a 

concepções alternativas de movimento atribuído a uma ação motora no mesmo sentido do 

movimento. 

As respostas dos estudantes foram comparadas com as concepções alternativas 

analisadas nas questões do foguete e da esfera rolando sobre um plano horizontal. 

Solicitamos que os estudantes estabelecessem semelhanças entre essas novas 

situações e a situação da queda da bola de chumbo do alto de uma torre. Poucos estudantes se 

pronunciaram mostrando pequenos avanços em suas respostas. Boa parte da sala continuou 

em silêncio, desatenta, sem mostrar qualquer interesse pela discussão que foi encerrada com o 

fim da aula. 

Explicamos que no dia-a-dia a realização de uma experiência como essa, inferiria 

que a moeda realmente cai atrasada em relação ao ponto em que foi abandonada, não porque o 

ciclista se adiantou, mas devido à ação do vento que a empurra em sentido contrário ao 

movimento do ciclista. Portanto, vale salientar que no caso da bola de chumbo abandonada do 

alto da torre, estamos desprezando a resistência do ar (a ação do vento). O mesmo ocorreria se 

não houvesse essa ação do vento no caso da moeda. Claro que isso, como os demais 

raciocínios científicos, são situações idealizadas, isto é, sempre é desconsiderada uma ou 

outra variável. 

 Insistimos nessa discussão colocando uma nova situação. A situação referia-se ao um 

carro fechado (baú) em movimento retilíneo uniforme. No teto do baú estava preso um pacote 
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pendurado por um fio fino que em determinado instante rompe-se, deixando o pacote cair 

livremente. Desenhamos a figura no quadro negro.   

  

 

 

 

 
Figura 18 - figura similar à que o professor desenhou no quadro 

   

Nesse momento, quase todos os alunos responderam que, na situação colocada, o 

pacote deveria cair no ponto B, embora ainda tivéssemos respostas para o ponto A. 

Rediscutimos a situação e eles mostraram avançar na compreensão da questão. 

Conforme visto, a última questão dessa atividade foi respondida satisfatoriamente 

pela maioria dos estudantes. Discutida as duas situações (plano inclinado de Galileu e as 

situações dos blocos deslizando sobre a superfície horizontal), percebemos ainda a resistência 

dos alunos em aceitarem as semelhanças existentes entre os experimentos. Alguns estudantes 

reafirmaram que em ambos os casos o corpo mantivera o movimento. Mas, curiosamente 

nesse momento percebemos que boa parte desses estudantes falou na existência de um limite 

para esse movimento, ou seja, em algum instante o corpo pára, já que tudo que está em 

movimento num determinado momento pára, assim inferiram. Dessa forma, acreditamos que 

suas respostas estejam correlacionadas com sua vivência. 

O professor mais uma vez retorna à discussão sobre a idéia de experimento de 

raciocínio e a idéia de idealização dos experimentos. 

Na explicação do professor, também houve uma preocupação de correlacionar 

essas situações com a situação da bola de chumbo em queda livre do alto da torre e também 

com as concepções alternativas comuns presentes na atividade introdutória. 

Esse movimento também foi viável para apresentar uma análise do pensamento de 

Galileu acerca da inércia circular alcançada nesse experimento. 

Como o texto relata, essa superfície lisa de Galileu é, com efeito, a superfície 

circular, e isso impedia Galileu de chegar à formulação do Princípio da Inércia, como 

veremos na próxima atividade. 

Percebemos que as respostas escritas dos estudantes não necessariamente 

expressam sua compreensão. Conforme observamos, há diferenças entre suas respostas e suas 

discussões a respeito dessa última questão.  
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As discussões em sala de aula ainda continuavam necessitando de maior 

comprometimento e participação dos estudantes. Foi nesse último ponto que achamos ter 

havido um desânimo maior do que na atividade 1, provavelmente pelos mesmos motivos já 

descritos. 

 

Atividade 3 

Dando seqüência ao nosso trabalho, analisaremos agora as respostas escritas 

dos estudantes, construídas na atividade 3. Essa atividade teve a participação de vinte e oito 

(28) estudantes. 

 

Texto 3: Outras contribuições para o Princípio da Inércia 

 

Questão 1 - Qual a principal diferença entre o movimento para Galileu e o movimento para 

Gassendi? 

 

 

 

 
Quadro 29  Resposta dos estudantes a primeira questão da atividade 3 

 

De acordo com o texto, Galileu se encontrava preso à idéia de circularidade para o 

movimento perpétuo, enquanto Gassendi expande a permanência do movimento não só para o 

movimento circular como também para o movimento retilíneo.  

Mesmo que as diferenças entre o movimento para Galileu e o movimento para 

Gassendi pudessem ser localizada no texto, percebemos que a maioria não fez isso de forma 

satisfatória, conforme os dados do quadro 27. 

 

Questões 2 - De acordo com o texto, René Descartes procurava um conceito unificador que 

permitisse a explicação da persistência do movimento. Qual o conceito a que ele chegou? 

 

 

 
Quadro 30  Resposta dos estudantes a segunda questão da atividade 3 

 

Questão 1 

Satisfatória      42,8% 

Insatisfatória      57, 2% 

Questão 2 

Satisfatória      75% 

Insatisfatória      25% 
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Essa foi uma das questões que exigiu respostas diretas, podendo ser localizadas no 

texto. Portanto, não aprofundaremos a discussão dessas questões diretas. 

 

Questões 3 - Descartes não aceitava a existência de vácuo. Em que isso interfere na aceitação 

da idéia de persistência do movimento? 

   

 

 

 
Quadro 31  Resposta dos estudantes a terceira questão da atividade 3 

 

As respostas satisfatórias, de acordo com o texto, trouxeram entre outras a idéia 

que no vácuo não existe matéria, logo um corpo poderia manter seu estado de movimento 

livremente. Não aceitar o vácuo é assumir a existência de matéria e conseqüentemente a 

resistência ao movimento perpétuo.  

Percebemos que, assim como na questão anterior, a maioria dos estudantes 

localizou corretamente no texto essas respostas. 

 

Questões 4 - Newton estabelece definições para as quais suas leis são válidas. Descreva cada 

uma dessas definições. 

 

 

 

 
 

Quadro 32  Resposta dos estudantes a quarta questão da atividade 3 

 

Consideramos satisfatórias, de acordo com o texto, as questões que abordaram as 

definições de espaço e tempo absolutos, já as insatisfatórias foram aquelas que não abordaram 

esses elementos, ou quando abordaram, fizeram isso de forma incompleta em se tratando do 

que o texto apresentou. 

  As respostas para essa questão também poderiam ser localizadas diretamente 

no texto, mesmo assim, o número de respostas satisfatórias foi pouco um maior do que 

aquelas que consideramos insatisfatórias. 

Questão 3 

Satisfatória       57, 1% 

Insatisfatória       39,3% 

Em branco        3,6% 

Questão 4 

Satisfatória      50,0% 

Insatisfatória      46,4% 

Em branco        3,6% 
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Questão 5 - A literatura científica afirma que o Princípio da Inércia delimita explicitamente a 

ruptura de paradigma entre a Física do movimento de Aristóteles e a Física Newtoniana do 

movimento. Descreva de maneira sucinta qual a principal diferença existente entre essas duas 

concepções científicas. 

 

 

 

 

 
Quadro 33  Resposta dos estudantes a quinta questão da atividade 3 

 

Esperávamos que os estudantes apontassem em suas respostas que a diferença 

principal é que, para Aristóteles, só existe movimento mediante a ação motora para manter tal 

movimento, enquanto Newton rompe com essa idéia e afirma que os corpos tendem a manter 

seu estado de movimento em linha reta desde que a resultante das forças que agem sobre esse 

corpo seja nula. Consideramos satisfatórias as respostas que trouxeram esses elementos. 

Percebemos em que boa parte das respostas, os alunos referiam-se as idéias de 

Newton ou as idéias de Aristóteles, sem apontar as diferenças existentes entre elas. A essa 

categoria de respostas chamamos de insatisfatórias. 

 

Citação de um aluno considerada satisfatória: 

definitivamente os resquícios da física Aristotélica estabelecendo o 
 

 

Citação de um aluno considerada insatisfatória: 
e um corpo é poder pelo qual ele se 

 
 

Observamos, de acordo com as respostas, que a maioria dos estudantes não 

conseguiu descrever corretamente, de acordo com o texto, as diferenças entre as teorias do 

movimento de Newton e de Aristóteles. Para responder essa questão, exigia-se que os 

estudantes fizessem uso dos seus conhecimentos adquiridos ao longo das atividades, já que as 

diferenças poderiam ser encontradas na primeira e na terceira atividade. Talvez a falta de 

autonomia sentida ao longo de todas as atividades, isto é, o uso de trechos localizados no 

Questão 5 

Satisfatória         35,7% 

Insatisfatória         46,4% 

Resposta em branco        17,9% 
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texto para auxiliar suas respostas tenha contribuído para o baixo índice de respostas 

satisfatórias. 

 

Questão 6 - Discuta a afirmação:  é porque estive apoiado em ombros de 

 

 

 

 

 
Quadro 34  Resposta dos estudantes a sexta questão da atividade 3 

 

As respostas satisfatórias deveriam trazer elementos que discutissem a importância 

dada por Newton às contribuições de outros cientistas. Já as insatisfatórias foram aquelas que 

fugiram dessa discussão. 

 

Citação de um aluno considerada satisfatória: 

muitos que contribuíram tais como Galileu, Gassendi, Buridan e Descartes, 
todos contribuíram para a descrição do movimento conforme visto ao longo 

 
 

Citação de um aluno considerada insatisfatória: 
-  

 

Um dos propósitos de se trabalhar com a História da Ciência é também esclarecer 

que as contribuições dos cientistas, ao longo do processo de construção do conhecimento 

científico, têm sua importância no processo da produção desse conhecimento. Acreditamos 

que esse propósito tenha sido alcançado pelo menos para maioria dos estudantes que deram 

respostas satisfatórias, boa parte delas, de forma autônoma. 

 

 

 

 

 

 

Questão 6 

Satisfatória     64,3% 

Insatisfatória     25,0% 

Respostas em branco    10,7% 



157 
 

Questão 7 - Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, podemos afirmar 

que ele está parado? 

 

 

 

 
Quadro 35  Resposta dos estudantes a sétima questão da atividade 3 

 

Satisfatórias foram aquelas respostas que fizeram uso do conhecimento do 

Princípio da Inércia, discutido no texto, enquanto consideramos insatisfatórias as questões que 

não apontaram para essa discussão anterior.  

 

 Citação de um aluno considerada satisfatória: 

movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar 
 

 
Citação de um aluno considerada insatisfatória: 

 
 

O Princípio da Inércia foi usado corretamente para justificar as respostas 

consideradas satisfatórias, embora um significativo número de estudantes pareça continuar 

com a idéia de necessidade de uma ação, força, para existência do movimento. 

Isso não quer dizer que o primeiro grupo tenha compreendido o Princípio da 

Inércia em sua totalidade, conforme vimos suas justificativas quando estão diante de outras 

situações, como foi o caso de algumas respostas analisadas na última atividade. 

 

Questões 8 - Pensando na história da construção do Princípio da Inércia, podemos afirmar que 

a ciência é construída de forma cumulativa (onde os conhecimentos novos somente são 

somados aos anteriores) ou passa por períodos de quebras e rupturas? Justifique sua resposta a 

partir dessa passagem histórica. 

 

 

 

 
Quadro 36  Resposta dos estudantes a oitava questão da atividade 3 

Questão 7 

Satisfatória     42,8% 

Insatisfatória     39,4% 

Resposta em branco    17,8% 

Questão 8 

Resposta em branco/não sabem            67,8% 

A ciência dá-se de forma cumulativa                       21,5% 

A ciência passa por quebras/rupturas  e/ou mantém-se acumulativa         10,7% 



158 
 

  A última questão exigia uma interpretação acerca da natureza da ciência. A 

grande maioria não respondeu, ou tentaram responder com idéias deslocadas da discussão. 

Dos estudantes que responderam a questão, a maioria confirmou a visão de ciência 

geralmente divulgada na sociedade. A visão de ciência como uma atividade cumulativa. 

 

Citação de um aluno: a ciência dá-se de forma acumulativa. 

ao seu conceito sobre movimento através das contribuições de outros 
 

 

Citações de alunos: a ciência passa por quebras/rupturas e/ou mantém-se 

acumulativa: 

 
 

-se 
preso a alguma idéia: exemplo. Galileu, mesmo com suas idéias avançadas 
permaneceu pres  
 

às 

novas, portanto não há somente ruptura. Já a grande maioria não soube responder ou deixou 

em branco. 

A partir do diário de campo (anotações feitas em sala de aula), analisaremos agora 

a última etapa dessa atividade: a sistematização e discussão das idéias presentes no texto e as 

levantadas na sala de aula. 

Antes, na etapa em que os estudantes se reagruparam em equipes de três a quatro 

componentes para discutir o texto, o professor foi abordado apenas para explicar o termo 

vácuo e a palavra paradigma, mais uma vez não notamos avanços na discussão dos integrantes 

dos grupos. Como nas outras atividades, os alunos apenas leram em voz alta dentro do grupo, 

por mais que o professor procurasse instigá-los a discutir determinados pontos do texto, não 

se percebeu compromisso com essa etapa da atividade. 

Na sistematização, a explicação ministrada pelo professor (última etapa), a questão 

5 parece ter sido a primeira a requerer maior enfoque. Percebemos, tanto das respostas 

escritas como da fala dos estudantes, dificuldades para correlacionarem em suas respostas as 

diferenças exigidas na questão. Para isso era necessário que o estudante tivesse desenvolvido 

uma boa compreensão das três atividades em conjunto, o que de acordo com os números 

parece não ter havido.  
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O professor procurou recuperar a compreensão dos textos remetendo as diferenças 

apontadas nesses entre a física do movimento aristotélico e a física do movimento 

newtoniano. Houve pequena participação oral dos estudantes, o que nos conduz a acreditar 

que a sistematização realizada pelo professor foi determinante para reduzir as dificuldades de 

compreensão dos textos. 

Antes, a questão 6 objetivou combater a idéia de gênio, super-homem da ciência. 

Quando Newton afirma que esteve apoiado em ombros de gigantes, ele assume  a importância 

das contribuições trazidas ao longo da ciência. Enfatizamos que essas contribuições não são 

só das teorias que obtiveram sucessos. As teorias não bem sucedidas geralmente são poucas 

ou quase nada divulgadas. 

Tanto pelas respostas escritas dos estudantes quanto por suas falas, nessa etapa da 

atividade (sistematização/discussão), parece que essa questão tenha atingido maior nível de 

compreensão, não necessariamente apenas pelo significativo índice de acertos. Porém, a 

impressão que ficou nesse momento da aula é que esta tenha alcançado o maior nível de 

respostas autônomas. 

A última questão dessa atividade explora a visão dos estudantes acerca da natureza 

da ciência e como ela é construída. 

Analisando as respostas dos estudantes, vimos que, dos que responderam a 

questão, a maioria enxerga a ciência como uma construção cumulativa. Outros como se a 

produção científica passasse por quebras/rupturas, mas ao mesmo tempo em que o novo 

conhecimento produzido mantivesse idéias anteriores.   

O professor relembra a física do movimento de Aristóteles e a física de Newton e chama 

atenção para a ruptura existente entre as duas. O professor apontou outras rupturas presentes 

no Princípio da Inércia, mesmo assim, pelas falas dos alunos, acreditamos que não foi 

suficiente para mudarem sua visão acerca da produção do conhecimento científico, o que 

pode ser considerado perfeitamente normal, afinal não é de se esperar que as mudanças 

aconteçam tão instantâneas, provocadas por uma única atividade. Mesmo assim, acreditamos 

que é necessário para o estudante ter, desde a primeira série do ensino médio, contato com 

discussões dessa natureza. 

Logo após a aplicação das três atividades de História da Ciência, acrescentamos 

uma outra atividade (atividade final) com intuito não só de analisar se a compreensão do 

Princípio da Inércia tenha sido alcançada, mas também para que servisse de feedback , isto 

é, para que os próprios estudantes manifestassem sua opinião a respeito das atividades.  
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Atividade final 

 

Essa foi uma atividade de final de curso. Diferentemente das atividades de História 

da Ciência, essa atividade não teve paralelamente o intuito de atribuir nota aos estudantes, 

portanto a participação foi voluntária. Participaram dessa atividade dezoito (18) estudantes. 

 

Tema: Princípio da Inércia 

 

Questões 1 - A figura ao lado representa um navio atracado ao cais. 

Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do mastro  ponto O. Nesse caso, ela cairá ao pé do 

mastro  ponto Q. Quando o navio estiver se 

afastando do cais, (movimento para esquerda) 

com velocidade constante, eliminando-se a 

resistência do ar, se a mesma bola for 

abandonada do mesmo ponto O, de acordo com 

o experimento de pensamento de Galileu, ela 

cairá no seguinte ponto da figura: (considerem, para sua resposta, que os pontos P, Q, O e R 

estão fixos no próprio navio). 

a) P  b) Q  c) R  d) S 

Questões 2 - Justifique (explique) de forma sucinta sua escolha para resposta da questão 

anterior. 

Ponto onde a bola deverá cair P Q R S 

 (%) de respostas 0,0 44,8 38,8 16,4 
Quadro 37  Resposta dos estudantes a segunda questão da atividade final 

 

Justificativas dos estudantes: 
irá logo em baixo do mastro, pois estão em movimento  

 
 

 
 

 
 
 

o balanço do navio ela não conseguirá cair reta então ela 
vai cair mais para o lado   

Figura 19 - Navio 
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Dos estudantes que marcaram o ponto Q, a metade desses justificou que isso 

ocorre porque a bola permanece em movimento com velocidade constante na horizontal. A 

outra metade não foi clara em suas respostas, apenas confirmou que se a bola parte do ponto 

O cairá certamente no ponto Q. Esse pensamento está de acordo com o Princípio da Inércia. 

Dos que escolheram o ponto R para sua resposta, todos responderam que a bola cai 

atrasada porque o navio está em movimento. 

Dos que responderam ser o ponto S onde a bola deve cair, também foram 

unânimes em afirmar que o barco vai para frente e a bola cairá atrasada, portanto no ponto S. 

Essa idéia assemelha-se à idéia de Aristóteles para o movimento. 

Fazendo uma breve releitura dos dados dessa questão, vemos que um pouco mais 

de 40% dos estudantes, que participaram desse trabalho, parece ter compreendido o Princípio 

da Inércia, pelo menos responderam corretamente o ponto em que a bola cai. A justificativa 

de metade desse grupo de estudantes parece nos mostrar que eles estavam pensando 

acertadamente, em  termos do Princípio da Inércia. 

Observamos também, nas respostas dessa questão, que muitos estudantes 

continuam com o pensamento semelhante ao pensamento da física aristotélica  o navio se 

adiantará e a bola cai atrasada em relação ao navio. 

 

Questão 3 - Nas aulas de física, assim como na questão 1, é comum no uso de experimentos 

de raciocínio eliminar completamente a resistência do ar e outros fatores de atrito, ou mesmo 

presumir um movimento linear infinito, que, obviamente, não podem ser concretizados em 

experimentos reais. 

Você considera útil esse método de estudar os fenômenos da natureza?  

(   ) Sim.  (   ) Não.  (   ) Em parte. 

Por quê?____________________________________________________________________ 

Sim Em partes Não 

83,3% 11,1% 5,6% 
Quadro 38  Resposta dos estudantes a terceira questão da atividade final 

 

Justificativas dos estudantes: 
 de atrito não vai ter como usar os 
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 não deu para compreender os pensamentos da física. Pois considero 
 

 
A maioria das respostas disse sim para o solicitado na questão. Assim, podemos 

inferir que os estudantes parecem ter compreendido a produção do conhecimento científico, 

principalmente nas limitações da produção desse conhecimento. Embora não podemos inferir 

com precisão essa afirmativa. 

A justificativa usada por alguns é que as limitações e idealizações são necessárias 

para se compreender a natureza da ciência. Outros não conseguiram demonstrar clareza em 

seus raciocínios. 

com clareza sua escolha, enquanto um terço desse subgrupo afirmaram que essa limitação era 

para facilitar  a compreensão dos conhecimentos científicos. 

condiz necessariamente com a realidade, enquanto a outra metade do grupo disse que dessa 

forma é possível se aprofundar mais num assunto do que em outro, isto é, eleger os assuntos a 

serem aprofundados.  

tema e não conseguiram justificar sua escolha. 

 

Questão 4 - Você está de pé no interior de um ônibus em movimento com certa velocidade. 

Alguns metros antes de um semáforo, o motorista percebeu que o sinal vermelho indicava 

pare. Quando bruscamente aciona os freios do ônibus. Você, assim como outros passageiros, 

foi bruscamente arremessado para frente. O acidente só foi evitado porque os passageiros 

desse ônibus seguraram firmemente nos acentos. 

Como Newton descreveria a razão desse movimento (arremessado para frente) sofrido pelos 

passageiros? 

 

 

 

 

 
Quadro 39  Resposta dos estudantes a quarta questão da atividade final 

Questão 4 

O corpo tende a manter seu estado de movimento em linha reta  22,2% 

Atribuíram a existência de uma força no sentido do movimento  11,2% 

Outros/em branco         66,6% 
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A categoria outros/em branco, além de representar as questões deixadas em 

branco, também representa as respostas que não alcançaram coerência com o tema discutido 

na questão, ou seja, as respostas dos estudantes fugiram do tema abordado na questão. 

Respostas dos es

 

 

o ônibus ia, pois o nosso corpo ia na mesma velocidade que o ônibus 
quando o motorista freou bruscamente o nosso corpo foi lançado para frente 

 
 

 
   
 

se  
Pois eles poderiam se machucar, pois eles ficariam se segurando com 

muita força é então nesse assunto tem força então tem movimento . 
 

Aristóteles só existia movimento se houvesse força e foi à força da freada 
 

 

 

 
 

 

Essa questão trouxe uma situação vivencial do aluno. Portanto, esperava-se que 

respondessem corretamente, a partir dos conhecimentos discutidos ao longo das atividades. 

Essa expectativa foi atendida por apenas 22% dos estudantes. Outra parte das respostas 

(11,2%) atribuiu uma força sobre o corpo do passageiro, arremessando-o para frente. 

Essa resposta nos remete a pelo menos três hipóteses: primeira, o estudante não 

compreendeu o Princípio da Inércia. Segunda, em situações vivenciais os estudantes usam 

suas concepções alternativas para explicar a ocorrência. Terceira, aqueles motivos 

mencionados (falta de compromisso, baixa concentração na atividade etc.) podem ter 

contribuído para responderem dessa forma. Lembrando que, diferentemente das outras 

atividades, a participação nessa foi de forma voluntária, ou seja, não foi atribuída nota às 

respostas dos estudantes, e isso pode ter contribuído para essa última hipótese. 
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Questão 5 - A partir do trabalho desenvolvido em sala de aula acerca da história do Princípio 

da Inércia, explicite os aspectos que você apontaria como positivos ou negativos dessa 

abordagem. Em que essa forma de abordar os conteúdos de física foi importante para sua 

aprendizagem? 

 

Analisando as respostas dadas a essa questão, lembrando que essa não foi bem 

uma pergunta, mas si

dessa abordagem para o ensino de física, temos a impressão que o trabalho foi bem aceito. 

Afirmamos isso com base em suas respostas, conforme os trechos transcritos abaixo. 

 

Na minha opinião foi muito bom a forma que a matéria foi dada e 
explicada, porque dessa forma conseguimos descobrir e entender o 
surgimento de algumas leis da física, que já foi dito por outros professores, 
mas nunca foi feito um estudo tão aprofundado sobre esse assunto, na sala 
de aula . 

 
ontos positivos foram que com o uso do texto nós íamos lendo e 

conhecendo e pesquisando e respondendo os trabalhos. Conhecemos um 
pouco da  

 
onto negativo foi ter que fazer aqueles resumos enormes e não conseguir 

entender  
 

oi bom, mais deveria h  
 

Como visto, ao longo de cada atividade aqui analisada, o número de estudantes 

caiu desde a primeira até a última atividade. Ao mesmo tempo em que alguns estudantes que 

participaram de uma atividade não participaram da outra, pelos motivos já mencionados no 

capítulo anterior. Dessa forma, nossos dados apontam para apenas o número de 12 estudantes 

que participaram de todas as atividades, desde a atividade de concepções alternativas até essa 

que denominamos de atividade final. Diante desses dados, observamos que o rendimento, isto 

é, a compreensão não só do Princípio da Inércia quanto a outros objetivos paralelos buscado 

na educação científica, foi melhor obtida nesse pequeno grupo de estudantes que participaram 

de todas atividades. 

Acreditamos que esse dado pode ter sido determinante para os resultados 

analisados aqui. 

No capítulo seguinte, faremos nossas considerações finais acerca de todo o 

trabalho. Nele retomamos, mesmo que a título de reflexões dos objetivos alcançados, alguns 

pontos trabalhados nessa análise. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Não gosto de conclusões. Conclusões são chaves que fecham (do latim con 
e claudere, fechar). Palavras não conclusivas, que deixam abertas as portas 
das gaiolas para que os pássaros voem de novo. Cada conclusão faz parar o 
pensamento. Como nos livros de Agatha Christie: resolvido o crime, nada 
sobra em que pensar. E não adianta ler o livro de novo. Quando o 
pensamento aparece assassinado, pode-se ter a certeza de que o criminoso 
foi uma conclusão (ALVES, 2001, p. 26). 

 

Partimos do pressuposto de que nossas considerações finais não encerram nosso 

trabalho, pois acreditamos que um trabalho nunca chega ao final. Porém, este capítulo traz 

algumas reflexões acerca dos objetivos alcançados nessa dissertação.  

Procuramos, neste trabalho, introduzir tópicos de História da Ciência como uma 

proposta de abordagem de conteúdos de física no ensino médio. Nisso, levamos em 

consideração questões derivadas de pesquisas da área da Didática das Ciências, como também 

as contribuições que a História da Ciência pode proporcionar para uma melhor educação 

científica. 

Partindo da fundamentação e de estudos da história do Princípio da Inércia, 

elaboramos, aplicamos e analisamos três atividades de ensino. A análise dos resultados 

retoma algumas das discussões teóricas desenvolvidas nos capítulos anteriores. 

Num primeiro momento do trabalho, procuramos aprofundar nossa discussão a 

respeito de alguns elementos de reaproximação entre a História da Ciência e a educação 

científica. Por isso, tanto listamos algumas das possíveis contribuições da História da Ciência 

para o ensino científico, quanto as oposições dessa abordagem para a educação científica, 

segundo alguns trabalhos, como os de Matthews (1995); Vannucchi (1996); Teodoro e Nardi 

(2001);  Peduzzi (2005); Martins (2006) entre outros  presentes na literatura científica. 

As potencialidades da abordagem histórica da ciência no ensino científico, 

presentes neste trabalho, puderam contribuir para a construção de uma unidade didática, que 

introduziu uma discussão a respeito do uso dos modelos na construção do conhecimento 

científico. Também abordaram certo paralelismo existente entre as concepções alternativas 

desenvolvidas por nossos estudantes e algumas teorias presentes ao longo da História da 

Ciência. 

Com relação às concepções alternativas dos estudantes, este trabalho entendeu que 

elas deveriam ser consideradas tanto no planejamento didático, quanto nas situações de 

ensino, estando sempre atento para a necessidade de reestruturação dessas idéias. 
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No terceiro capítulo, este trabalho apresentou uma breve descrição da história do 

Princípio da Inércia. Partindo da pesquisa bibliográfica, procuramos compreender o conceito 

de movimento desde os pré-socráticos até o enunciado da primeira lei de Newton. 

Nessa descrição, pode-se observar o caráter descontinuista da ciência, assim como 

atentar para as várias contribuições, muitas delas pouco ou nada enfatizadas no ensino de 

ciências, mas que tiveram grande importância para o desenvolvimento do Princípio da Inércia. 

Vimos que esse princípio demarcou o rumo assumido pela nova física do 

movimento que rompeu completamente com a física de Aristóteles. Isso pôde ser considerado 

como uma das maiores, senão a maior, revolução científica presente na História da Ciência. 

Um ponto que surgiu na elaboração da dissertação é que senti a necessidade de 

maior aprofundamento em outras fontes para uma melhor descrição histórica da ciência. 

Devido à grande carga de trabalho, isso não foi possível. 

Nos aspectos metodológicos, procuramos descrever os aspectos operacionais da 

pesquisa, assim como descrever o contexto em que a pesquisa estava inserida. Nesse sentido, 

fizemos uma breve descrição das instalações físicas da escola, tal como sua localização, seu 

corpo administrativo, sua biblioteca, a faixa etária dos estudantes, coletada a partir de uma 

pesquisa nos documentos de matrícula dos alunos. Buscamos traçar mesmo que brevemente o 

perfil dos nossos estudantes.  

Procuramos também listar algumas das dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais que trabalham nessa escola, tais como, a duração de cada aula (apenas 35 

minutos), a evasão escolar, entre outros. Acreditamos que tais dificuldades, entre outras, 

tenham interferido nos resultados construídos neste trabalho. 

No quinto capítulo da dissertação, iniciamos analisando as respostas dadas pelos 

estudantes para as questões da atividade de concepções alternativas. Em seguida, analisamos 

não só as respostas dos estudantes a respeito das questões das atividades de História da 

Ciência, mas também todo o desenvolvimento dessa atividade, partindo desde a aplicação, 

passando pelas discussões em grupo, pelas respostas, até a sistematização/discussão realizada 

em sala de aula pelo professor-pesquisador. 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho pode-se perguntar: e quanto à 

compreensão do Princípio da Inércia? Houve de fato um aprendizado? Para responder tal 

questionamento, devemos levar em consideração as limitações tanto humanas quanto 

materiais presentes em qualquer atividade pedagógica.  
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Desde já, podemos afirmar que muitos obstáculos ergueram-se em nosso caminho, 

a começar pelo pouco tempo de aula. Isso dificulta o andamento de qualquer atividade 

pedagógica, e com a nossa atividade não foi diferente. Nesse sentido, é que deveríamos 

dedicar maior tempo em nossas discussões em sala de aula, mas o calendário escolar estava 

bastante apertado devido às alterações pós-greve, e exigia o término das atividades. 

Descobrimos, ao longo do caminho, a necessidade de um maior tempo para tais atividades, o 

que foi sendo redimensionado à medida da necessidade, e claro que dentro das limitações 

impostas pelo calendário escolar. 

Em uma das etapas da atividade, na discussão em grupo, conforme mencionado no 

capítulo anterior, percebemos que houve poucos avanços, isto é, observamos que os 

estudantes reliam o texto dentro de seu grupo, mas pouco se interessavam em discutir 

elementos do texto. 

Podemos dizer que esse tipo de atividade era pouco ou nada comum para esses 

alunos. Da nossa experiência em sala de aula, vemos que um debate geralmente se inicia 

depois de um bom tempo após o início da aula, ou seja, é comum que eles fiquem tímidos 

diante da situação colocada, para eles, naquele momento  discutir/debater o texto em grupo. 

Assim, quando estavam iniciando as discussões, mesmo que timidamente, o sinal sonoro 

indicava o final da aula. Outro ponto é que os textos de História da Ciência geralmente 

remetem a trechos retirados diretamente das fontes originais, cuja linguagem, ao lado de certo 

grau de abstração, dificulta a compreensão até mesmo para quem tem boa prática de leitura. 

Por isso, algumas questões do texto foram colocadas de forma que pudessem ser localizadas 

direto no próprio texto. Desejávamos criar um ambiente de confiança para o estudante, ou 

seja, era preciso que os estudantes conseguissem responder as primeiras questões para 

sentirem-se confiantes e partissem para as próximas questões, que exigiam  um pouco mais de 

sua interpretação. Olhando as respostas, a estratégia parece ter alcançado bons resultados, 

uma vez que essas questões quase sempre foram bem localizadas dentro do texto. 

ividade por 

parte de muitos alunos. Basta dar uma olhada na freqüência as aulas para perceber que houve 

freqüentava uma aula e não freqüentava a outra, e nem sempre dava para retomar a atividade 

para esses faltosos. Sem dúvida, isso não só empobreceu as discussões em sala, como também 

o andamento das atividades. 
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Como já descrevemos na metodologia, observamos que muitos estudantes lêem 

com dificuldade. O processo de leitura coletiva objetivava ajudar na superação de algumas 

dessas dificuldades. 

Uma outra dificuldade enfrentada foi a heterogeneidade dos estudantes. Tivemos 

alunos que estavam fora da sala de aula há mais de uma década, conforme depoimento deles. 

Outros com idade superior a 62 anos, de acordo com os dados fornecidos pela secretaria da 

escola (representado no gráfico do capítulo 4). Observamos ainda que todos os estudantes que 

estavam cursando a primeira série do ensino médio estavam fora da faixa etária. 

Esses estudantes geralmente vinham diretamente do trabalho para a escola, e o 

cansaço era visível. Portanto, era comum passarem parte do tempo de aula desconcentrados. 

Isso provavelmente contribuiu para o baixo rendimento visto nas respostas dadas às questões 

ao longo das atividades trabalhadas em sala de aula. Dito de outra forma: desinteresse, baixo 

nível de concentração nas aulas, dificuldades de leitura e escrita, além do contexto social que 

esses alunos estão inseridos, passando pela precária estrutura escolar, entre outras 

dificuldades, provavelmente influenciaram no desempenho dos estudantes em sala de aula. 

Confesso que não estávamos preparados para essas dificuldades, embora no ensino 

noturno isso pareça ser uma prática constante, segundo afirmaram meus colegas de trabalho. 

Além dessas dificuldades que podem ter comprometido o andamento das 

atividades, nos colocamos aqui como parte do processo de ensino-aprendizagem, isto é, tanto 

nossas limitações humanas, quanto profissionais, atreladas a outros fatores de natureza até 

mesmo desconhecidos, não podem ser desconsideradas como parte do processo e de seus 

resultados. 

Ao término da última atividade de História da Ciência, perguntamos aos 

estudantes se eles gostaram das atividades, dessa forma de se aprender física. Alguns alunos 

disseram que sim, enquanto outros disseram que os textos eram longos, enfadonhos, 

preferiam as continhas

exercícios). Alguns assumiram ter preguiça de ler, fazer os resumos de cada texto exigido 

pelo professor. 

De acordo com as respostas analisadas ao longo das três atividades de História da 

Ciência, parece ter havido uma boa compreensão do tema em algum momento. No entanto, na 

última atividade (atividade final) observamos que alguns estudantes continuaram atribuindo a 

necessidades da existência de uma força para que um corpo mantenha-se em movimento. É 

perfeitamente normal que alguns estudantes continuem pensando assim. Não sejamos 
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ingênuos em acreditar que a complexidade implícita no conceito do Princípio da Inércia tenha 

alcançado sua total compreensão em apenas um conjunto de atividades. 

Nossas considerações acerca da aplicação da unidade didática como um todo é que 

ela não cumpriu totalmente sua finalidade, pois as respostas dadas nos questionários indicam 

que não houve a completa compreensão sobre os conceitos trabalhados. Embora encontremos 

uma ou outra resposta que aponta para uma pequena compreensão em determinada parte da 

atividade, isto não é percebido na maioria das respostas, principalmente na atividade final, 

isto é, esses resultados podem não condizer com uma aprendizagem sólida. 

Mesmo assim, poderíamos dizer que a atividade proporcionou outra abordagem, 

despertando nos estudantes outras visões de ciência. Pelo que eles mesmos falaram, essa foi a 

primeira vez que tiveram uma visão de ciência como uma construção humana, assim como 

conheceram algumas limitações da produção científica. Portanto, podemos dizer que a 

abordagem histórica do Princípio da Inércia foi mais bem sucedida, principalmente no que diz 

respeito a um ensino crítico e desmistificador, do que uma abordagem de ensino que preze 

simplesmente a citação do Princípio da Inércia, comumente presente na maioria dos livros 

didáticos. A partir de minha experiência em sala de aula, observei significativas diferenças 

entre os resultados positivos alcançados por essa abordagem e a abordagem com que 

trabalhávamos anteriormente. 

A abordagem presente na maioria dos livros-textos de Física, embora objetiva, 

omite entre outras potencialidades pedagógicas a compreensão da produção científica e da  

natureza da ciência. Foi justamente contra essa omissão que introduzimos uma nova 

abordagem no ensino científico. E ficamos felizes pelos resultados. Podem até não ser os 

resultados ideais que a educação busca, mas é um resultado real dentro de um conjunto de 

limitações tanto material quanto estrutural. 

Portanto, acreditamos que, no mínimo, essas atividades conseguiram provocar as 

mentes dos nossos estudantes para uma nova forma de olhar a ciência. Se isso foi realmente 

possível, o trabalho alcançou um dos seus objetivos. 

Quanto a minha prática docente, considero que este trabalho foi de grande 

importância tanto na elaboração quanto na aplicação das atividades, pois posso dizer que 

aprendi bem mais do que eu esperava compartilhar com meus alunos. Isso me fez repensar os 

longos anos de sala de aula passados, ao mesmo tempo em que redimensionar minha prática 

pedagógica. 
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