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RESUMO 

Tem-se advogado nas últimas décadas a respeito da utilização da História e Filosofia da 
Ciência para o ensino de conteúdos científicos e sobre a ciência. Aponta-se que a 
História da Ciência poderia possibilitar um aprendizado mais aprofundado dos 
conceitos científicos, uma vez que permitiria o contato com os problemas a que esses 
conhecimentos buscaram resolver. Os episódios históricos serviriam, ainda, como 
contextualização para discussões a respeito da natureza do conhecimento científico. 
Tendo em vista o interesse em explorar essas potencialidades, a literatura da área tem 
buscado identificar os desafios e obstáculos da transposição didática da História da 
Ciência. Dentre muitos aspectos, as lacunas na formação dos professores para atuar na 
inserção da HFC no Ensino têm sido apontadas. Outro aspecto citado como desafio diz 
respeito à dificuldade da transposição didática das Fontes Primárias, isto é, dos textos 
originais da História da Ciência. As Fontes Primárias teriam potencialidades 
significativas: viabilização da conexão dos conceitos com os cientistas, visualização do 
caminho árduo do empreendimento científico, percepção do o papel do erro como 
obstáculo a ser superado e não como derrota, etc. Por outro lado, esses recursos seriam 
ainda pouco explorados no contexto educacional devido às suas próprias peculiaridades. 
Os textos originais costumam ser de difícil leitura e sua interpretação requer 
conhecimentos a respeito do contexto histórico e científico em que foram elaborados, 
bem como habilidades inerentes à pesquisa em História da Ciência. Frente a esse 
cenário, o presente Trabalho de Conclusão deste Mestrado Profissional parte do desafio 
de atuar na elaboração e discussão de propostas visando a transposição didática de 
Fontes Primárias. Especificamente, trabalhou-se com Fontes Primárias da História do 
Vácuo e da Pressão Atmosférica tendo em vista a sua inserção no Ensino Médio de 
forma articulada aos livros didáticos. Foram elaborados “Jornais Históricos” a partir de 
recortes dos textos históricos originais, bem como uma Unidade Didática, que parte do 
material didático usual e contempla a utilização dos Jornais e Fontes Primárias 
completas no Ensino Médio. Elaborou-se e implementou-se, por fim, um curso voltado 
à instrumentação de professores como espaço de discussão sobre a utilização desse tipo 
de proposta. 

 

Palavras-chave: Fontes Primárias; Textos Históricos; História e Filosofia da Ciência 
no Ensino; Natureza da Ciência, Transposição Didática da História da Ciência. 
 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT 

The use of the History and the Philosophy of Science (HPS) for the teaching of science 
and scientific subjects has been advocated in recent decades. It has been pointed out that 
the History of Science could make for a deeper learning of scientific concepts, since it 
would promote a contact with the problems which that knowledge has set out to solve. 
Furthermore, historical episodes would serve to put the discussions about the nature of 
scientific knowledge into context. With a view to explore those potentialities, the 
literature in the field has sought to identify the challenges and obstacles for the didactic 
transposition of subjects from the History of Science. Amongst many aspects, the 
deficiencies in the training of teachers, so that they can work with the insertion of HPS 
in the classroom have been highlighted. Another aspect that has been mentioned to be a 
challenge has to do with the didactic transposition of the Primary Sources, that is, of the 
original texts on the History of Science. The Primary Sources have significant 
potentialities: making a connection possible between scientists and concepts, showing 
the difficulties faced during scientific endeavors, perceiving the role of mistakes as 
obstacles to be surpassed, not as defeat, etc. On the other hand, there has been little 
exploration of these concepts in an educational context, due to their own peculiarities. 
The original texts are often hard to understand and their interpretation demands 
knowledge of the historical and scientific context in which they were written, as well as 
skills pertaining to the conduction of research in the field of the History of Science. 
With this scenario in mind, the research towards this Professional MSc degree starts 
from the challenge of elaborating and discussing proposals which could enable the 
didactical transposition of the Primary Sources. We have worked specifically with 
Primary Sources on the History of the Vacuum and of the Atmospheric Pressure, 
because of the insertion of these subjects in the Brazilian High School curriculum, in 
connection with the didactical textbooks. "Historic Journals" were made up from 
clippings of the original historical texts, as was a Didactical Unit, which takes the usual 
textbooks as a basis and contemplates using the Journals and the entire Primary Sources 
in High School. At last, we have elaborated and implemented a course designed for the 
preparation of teachers and for being an opportunity for the discussion of the feasibility 
of putting these kinds of proposal into practice. 
 

 

Keywords: Primary Sources, Historical Texts, History and Philosophy of Science in 
Teaching, Nature of Science, Didactic Transposition of The History of Science 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 

Os modelos utilizados para o processo ensino-aprendizagem, de uma forma 

geral, têm passado por modificações de acordo com as exigências de cada época. No 

Ensino de Ciências, esse quadro não seria diferente. 

A partir de meados do século XX, tem-se posto em evidência, adicionado ao 

“aprender conceitos científicos” em sala de aula, a discussão acerca do processo de 

construção do conhecimento científico. A literatura da área tem recomendado a inclusão 

da temática Natureza da Ciência (daqui em diante NdC) em sala de aula, concomitante 

com a discussão dos conceitos científicos específicos, isto é, ensino de Ciências e sobre 

Ciências. Essa inserção humanizaria a aprendizagem da ciência, auxiliaria na tomada de 

decisões conscientes pela sociedade, daria mais criticidade à sociedade acerca da 

comunidade científica, entre outros aspectos (MATTHEWS, 1994; MATTHEWS, 

1995; MCCOMAS et al, 1998; GIL PÉREZ et al., 2001; PEDUZZI, 2001; MARTINS, 

2006; LEDERMAN, 2006; CLOUGH e OLSON, 2008; FORATO, 2009; HOTTECKE 

e SILVA, 2011; LEDERMAN, 2012). 

Pesquisadores da referida área têm se dedicado a estudar as visões inadequadas 

sobre a natureza do conhecimento científico (visões ingênuas) que o ensino de ciências 

tem propagado, no intuito de conhecer tais visões e modifica-las de acordo com cada 

necessidade. Essas visões são transmitidas aos professores, em sua formação, pelo 

contato direto com a ciência ou mesmo pelos materiais de estudo utilizados. Por sua 

vez, em sua prática de sala de aula, tais visões costumam ser, naturalmente, ecoadas. A 

visão ingênua de ciência “foi [se] consolidando até tornar-se um estereótipo socialmente 

aceite que, insistimos, a própria educação científica reforça ativa ou passivamente” 

(GIL PÉREZ et al., 2001, p. 129). 

Alguns trabalhos têm apontado a propagação das visões ingênuas da ciência no 

âmbito da formação de professores, nos cursos de licenciatura. Devido ao eco das visões 

transmitidas pelos professores no ensino propedêutico, os licenciandos já carregam essa 

“pesada bagagem” desde o início de sua formação. Há indícios, inclusive, de que essas 

visões ingênuas podem ser reforçadas durante o curso de Licenciatura em Física do 
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nosso próprio estado (FERREIRA et al., 2010; OLIVEIRA e FERREIRA, 2011a; 

OLIVEIRA e FERREIRA, 2011b). 

Apesar de não garantir que intervenções atinjam as salas de aulas do ensino de 

ciências, os documentos que regem nossa educação já enunciam essa discussão há 

algum tempo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), por exemplo, sugerem que 

o processo de construção do conhecimento científico seja tratado como uma construção 

histórica, uma vez que “[a Física] percebida enquanto construção histórica [...] emerge 

da cultura e leva à compreensão de que modelos explicativos não são únicos nem finais” 

(BRASIL, 1999, p. 27). 

A sugestão para inserção da NdC no contexto do ensino de ciências estende-se 

para utilização da História e Filosofia da Ciência (HFC) como abordagem no Ensino de 

Ciências. Os pesquisadores têm tencionado que sua utilização no intuito de ensinar 

ciências e sobre ciências permite conectar o conceito ao cientista, humanizar a ciência 

quanto produção acadêmica, compreender que os conhecimentos científicos estão 

intrinsicamente relacionados ao entendimento dos problemas a que tais conhecimentos 

buscaram responder, etc. (MATTHEWS, 1994; MATTHEWS, 1995; MCCOMAS et al, 

1998; GIL PÉREZ et al., 2001; PEDUZZI, 2001; MARTINS, 2006; LEDERMAN, 

2006; CLOUGH e OLSON, 2008; FORATO, 2009; HOTTECKE e SILVA, 2011; 

LEDERMAN, 2012). 

No próprio contexto da HFC como abordagem didática para conteúdos de 

ciências e discussões acerca da NdC, surge a possibilidade de utilização das chamadas 

Fontes Primárias – que são os diversos vestígios, tais como textos, manifestações 

artísticas, etc. deixados pelas sociedades em determinado período histórico (XAVIER, 

2010). 

As Fontes Primárias possuem um potencial didático ainda pouco explorado 

(LIBRARY OF CONGRESS, 2011). O contato com essas fontes no âmbito da 

utilização da HFC em sala de aula permite ao aluno perceber características do processo 

de construção do conhecimento científico, possivelmente não percebidas com a 

utilização apenas do livro didático. 

O uso dessas fontes no Brasil, especificamente no ensino de ciências, ainda é 

bastante escasso em atividades didáticas em sala de aula. Recente investigação do tipo 
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“estado da arte” a respeito de trabalhos com intervenções didáticas que utilizam HFC e 

que foram publicados nas principais revistas brasileiras de Ensino de Ciências e Ensino 

de Física localizou e categorizou cento e sessenta trabalhos. Desses, apenas oito (o que 

corresponde a apenas 1,5% do total) apresentavam a utilização de Fontes Primárias, 

completas ou em forma de excertos (TEIXEIRA, GRECA E JÚNIOR, 2012).  

A escassez, por sua vez, pode estar relacionada ao contato não usual com esse 

tipo de material por parte dos professores, assim como aos obstáculos intrínsecos para 

se utilizar as fontes primárias, somando-se aos obstáculos que costumam serem 

relatados pela comunidade acadêmica para inserção da HFC (FORATO, 2009).  

Um dos obstáculos enfrentados quanto ao uso de Fontes Primárias está 

relacionado com todo o processo dispensado para sua utilização, desde a dificuldade 

para se encontrar os textos históricos, a complexidade intrínseca quanto à tradução, bem 

como a construção dos produtos educacionais. Para esses produtos, por sua vez, 

focalizaram-se cuidados quanto ao processo de transposição dos saberes (Transposição 

Didática, segundo Chevalard apud Forato, 2012) até o nível escolar elencado. 

Os obstáculos e outros aspectos acerca das Fontes Primárias, da HFC e da NdC 

serão tratados no Capítulo 2 – História da Ciência, Natureza da Ciência e Fontes 

Primárias no Ensino de Ciências. 

Somando-se a pouca quantidade de trabalhos com a utilização de Fontes 

Primárias, encontra-se a dificuldade para o uso desse tipo de material. Ao final do ano 

de 2012, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi realizado o curso de 

extensão intitulado “Ensinando sobre a Natureza da Ciência: uma abordagem explícita 

e contextualizada a partir da História do Vácuo”, ministrado pelo professor Wesley C. 

Oliveira, então mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática. Nesse curso, além das variadas discussões acerca das temáticas 

NdC e HFC, foi sugerida a elaboração de intervenções didáticas aos participantes, como 

parte das atividades, e que essas contemplassem a utilização de algumas fontes 

primárias fornecidas pelo ministrante. Percebeu-se a dificuldade dos participantes em 

utilizar as fontes primárias de forma a contemplar pressupostos sugeridos pela 

comunidade acadêmica quanto à sua utilização em intervenções didáticas para o ensino 

de ciências. Os resultados foram relatados em pesquisa apresentada no IX ENPEC em 

FERREIRA e OLIVEIRA (2013): utilização de vários longos trechos complexos de 
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fontes primárias nas propostas de intervenção elaboradas sem o devido cuidado com a 

transposição didática (recortes, linguagem, etc.). 

No contexto da sala de aula, sabemos que o livro texto é o principal material de 

apoio ao professor junto à sua sala de aula. Esse mesmo material, com raras exceções, é 

bastante carente quanto ao uso da História da Ciência para aprendizagem dos 

conhecimentos científicos, assim como no que tange à construção desses 

conhecimentos. A utilização das Fontes Primárias, por sua vez, costuma ser rara ou 

nenhuma1.  

O material didático utilizado no Ensino Médio costuma apresentar os conceitos 

científicos prontos. Os conceitos são expostos como produtos finalizados, isolados de 

um contexto social, histórico, cultural que, na grande parte dos casos, influenciou na 

construção dos mesmos. Traz os “produtos da ciência” descontextualizados 

historicamente. Transmite uma visão de ciência de caráter a-histórico e a-problemático 

(para aprofundamento sobre as visões inadequadas da ciência ver GIL PÉREZ et al. 

2001). Essa lacuna usual no material didático não permite que os alunos compreendam 

quais problemas os pensadores/pesquisadores buscavam resolver, inclusive distanciando 

o próprio pesquisador do conceito.  

Em contraposição a essa postura, consideramos que a compreensão dos 

conhecimentos científicos (especificamente conceitos físicos) está intrinsicamente 

relacionada ao entendimento dos problemas a que tais conhecimentos buscaram 

responder. A inserção da História da Ciência como abordagem para o ensino de ciências 

e a discussão sobre o processo de elaboração do conhecimento científico podem 

colaborar com o material didático usual disponível para professores e alunos.  

Na perspectiva do quadro traçado até aqui (indicativas para a inserção da 

temática NdC, via História da Ciência; carências nos livros didáticos utilizados pelos 

professores e alunos; pouco uso e dificuldades para utilização das Fontes Primárias), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  No âmbito das discussões sobre História e Filosofia da Ciência, Natureza da Ciência, Fontes Primárias e 
a construção de materiais instrucionais para o Ensino Médio, o grupo de estudos coordenado pela 
orientadora desse Trabalho de Conclusão está desenvolvendo uma análise em livros didáticos comuns no 
Ensino Médio (GASPAR, 2001; BONJORNO et al, 2003; FERRARO e SOARES, 2003; DOCA et al, 
2007; JUNIOR et al, 2007). Encontra-se, com raras exceções, uma carência quanto à utilização da HFC e 
da NdC no tratamento dos conceitos científicos, bem como na utilização de Fontes Primárias. Essa 
análise, que encontra-se em andamento, serviu de impulso para articulação dos produtos aqui propostos 
com o livro didático do Ensino Médio. 
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elaboramos um conjunto de produtos tendo em vista atuar nessa problemática específica 

no sistema educacional.  

Visamos colaborar de forma articulada com os livros-texto usuais (material 

didático disponível para professores e alunos), produzindo material de apoio ao 

professor, assim como subsídios para a instrumentação desses profissionais quanto à 

transposição didática dos textos históricos. 

Dessa forma, os materiais componentes do presente Trabalho de Conclusão, 

são: 

• Traduções de Fontes Primárias Relacionadas à História do Vácuo 

(Apêndice I) 

• Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial 

(Apêndice II) 

• Unidade Didática intitulada “Fontes Primárias da História do 

Vácuo na Sala de Aula: cartas e jornais históricos em articulação 

com o livro texto do ensino médio” (Apêndice III) 

• Curso de Instrumentação intitulado “Fontes Primárias da História 

do Vácuo e Pressão Atmosférica: cartas e jornais históricos em 

articulação com o livro texto do Ensino Médio” (Apêndices IV e V) 

O Curso de Instrumentação voltado para professores em formação e já atuantes 

no ensino de ciências e os materiais confeccionados para utilização durante o curso, se 

complementam. A Unidade Didática – “Fontes Primárias da História do Vácuo na 

Sala de Aula: cartas e jornais históricos em articulação com o livro texto do ensino 

médio” orienta detalhadamente uma série de atividades que o professor poderá 

desenvolver diretamente com os alunos, articulando o livro didático usual do Ensino 

Médio com o Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial e fontes 

primárias originais da História do Vácuo.  

Adiantamos, nesse momento, que em virtude das características desse Mestrado 

Profissionalizante, no qual um produto educacional dever ser utilizado, o produto Curso 

de Instrumentação foi escolhido para ser aplicado diretamente na formação de 

professores (público alvo – professores atuantes e em formação), de tal forma que os 

demais materiais produzidos (traduções dos textos históricos, unidade didática e jornal 
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histórico) funcionaram, no momento do desenvolvimento do curso de instrumentação, 

como um elo de discussão dos temas adotados, e também como propostas de inserção 

das próprias temáticas. Portanto, buscamos atuar diretamente com a formação de 

professores, no intuito de colaborar para o preenchimento na lacuna no que tange às 

discussões sobre as temáticas NdC, HFC e utilização de fontes primárias. 

O presente Trabalho de Conclusão é dividido, então, em cinco capítulos. Este 

primeiro capítulo introdutório, o qual trouxe uma apresentação inicial deste trabalho, 

seguido do Capítulo 2 – Natureza da Ciência, História da Ciência e Fontes 

Primárias no Ensino de Ciências, que traz as justificativas para o uso das temáticas 

Natureza da Ciência e História da Ciência (especificando o uso do episódio da História 

do Vácuo), bem como discorre sobre a utilização de Fontes Primárias no Ensino de 

Ciências. 

No Capítulo 3 – Sobre os Produtos Educacionais elaborados encontra-se a 

descrição, fundamentada nos referenciais teóricos apresentados, dos produtos 

desenvolvidos em decorrência dos estudos e reflexões realizadas no presente Trabalho 

de Conclusão: Traduções de Fontes Primárias Relacionadas à História do Vácuo, 

Unidade Didática – “Fontes Primárias da História do Vácuo na Sala de Aula: 

cartas e jornais históricos em articulação com o livro texto do ensino médio”, O 

Jornal Histórico: A Tribuna da Ciência – Edição Especial e o Curso de 

Instrumentação.  

O Capítulo 4 – Relato de utilização do Produto Curso de Instrumentação – 

encontra-se o relato detalhado do “Curso– Fontes Primárias da História do Vácuo e 

da Pressão Atmosférica na sala de aula: cartas e jornais históricos em articulação 

com livros didáticos do Ensino Médio”2.  O Curso de Instrumentação foi realizado na 

forma de Curso de Extensão oferecido a professores, em atividade e em formação, nas 

dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2013.  

O Capítulo 5 – Considerações Finais traz as reflexões adicionais acerca de 

todo processo de planejamento e elaboração dos produtos educacionais à luz dos 

referenciais estudados. E, no caso do curso de instrumentação, reflexões adicionais 

acerca da aplicação desse produto específico. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  O	  Curso	  de	  Instrumentação	  está	  cadastrado	  como	  Atividade	  de	  Extensão	  sob	  o	  código	  CR249-‐2013	  no	  
Sistema	  Integrado	  de	  Gestão	  de	  Atividades	  Acadêmicas	  –	  SIGAA	  –	  www.sigaa.ufrn.edu.br	  	  



17	  
	  

CAPÍTULO 2 

Natureza da Ciência, História e Filosofia da Ciência, 

Fontes Primárias no Ensino de Ciências 

Nesse capítulo serão discutidas as temáticas que serviram de aporte teórico 

para o presente Trabalho de Conclusão. Serão tratados os principais argumentos acerca 

da Natureza da Ciência (NdC), História e Filosofia da Ciência (HFC), obstáculos 

relacionados à transposição didática da HFC e questões relativas à utilização das Fontes 

Primárias no Ensino de Ciências que nortearam a construção do referido trabalho.  

2.1 - Natureza da Ciência (NdC) 

Como se afirmou no Capítulo 1 - Introdução, a sugestão para a inserção da 

Natureza da Ciência (NdC) no ensino de ciências já vem de longa data. Pelo menos 

desde meados do século XX, especialistas na área traçam a importância da discussão de 

aspectos relevantes para o conhecimento do empreendimento científico (MATTHEWS, 

1994; MATTHEWS, 1995; MCCOMAS et al, 1998; GIL PÉREZ et al., 2001; 

PEDUZZI, 2001; MARTINS, 2006; LEDERMAN, 2006; CLOUGH e OLSON, 2008; 

FORATO, 2009; HOTTECKE e SILVA, 2011; LEDERMAN, 2012).  

A NdC, no contexto ensino-aprendizagem, tenciona discutir aspectos 

relevantes para o ensino de ciências, tais como o que é ciência, como funciona a 

atividade científica, o papel do cientista no contexto social, a estreita relação entre 

tecnologia e ciência, etc. 

A literatura da área defende ainda que a presença dessas discussões, no nível de 

ensino de ciências, deve promover aos alunos uma série de elementos que os permitam 

vislumbrar a ciência de forma diferente à que os livros geralmente oferecem – tal como 

o conhecimento científico finalizado, os conceitos estudados como sendo “produtos da 

ciência”, os cientistas sendo tratados como gênios, etc. 

Forato, Martins e Pietrocola (2012, p.125) resumem uma série de competências 

que a NdC pode promover ao ser utilizada no ambiente escolar:  

Entender a ciência como atividade humana socialmente construída, 
problematizar uma visão exclusivamente empírico-indutivista da construção 
da ciência, refletir sobre as relações e diferenças entre observações e 
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hipóteses, leis e explicações, compreender os termos que envolvem o embate 
científico, conhecer os pressupostos e limites de validade dos conteúdos 
científicos, problematizar mitos sobre a construção do conhecimento 
científico revelando crenças, valores, disputas e controvérsias que permeiam 
a construção da ciência, compreender a ciência como construção humana e 
sua relação com outros campos do conhecimento, incluindo diversas 
manifestações artísticas. (FORATO, MARTINS, PIETROCOLA, 
2012, p. 125)  

Alguns aspectos da NdC são elencados pelos autores especialistas, ainda que 

esses não sejam consenso em sua totalidade. McComas (2008, p. 251) faz um 

levantamento a partir de uma série de livros textos comuns da área, e lista os aspectos 

mais citados entre eles: 

• Observações são dependentes de pressupostos teóricos; 

• A ciência é criativa na elaboração dos seus conceitos; 

• O conhecimento científico tem caráter provisório, isto é, o 

conhecimento científico é mutável; 

• A ciência é uma produção humana, passível de erros e obstáculos, que 

são transpostos, como parte do processo; 

• Não há um método científico único pelo qual a ciência é produzida; 

• Leis e teorias se relacionam, impactando uma sobre a outra, mas não 

têm o mesmo significado; 

• O conhecimento científico se apoia fortemente, mas não inteiramente, 

em observações, evidências experimentais, argumentos racionais e no 

ceticismo; 

• Há influências históricas, sociais e culturais na prática científica. 

Porém, ter uma listagem de aspectos e conteúdos da NdC em mãos não implica 

que professor possua aptidão para inseri-los em sua prática docente. O próprio 

entendimento de cada um dos itens listados não é de fácil compreensão. Faz-se, então, 

necessário atuar diretamente na formação de professores, no que tange à contemplação 

de uma série de reflexões e orientações relativas à importância da inserção desses 

conteúdos no ambiente do ensino de ciências, bem como as formas abordá-los em sala 

de aula e sobre os próprios aspectos em si. McComas (2008, p. 250) sugere que a 

incorporação da NdC requer mudanças no currículo de ciências, inclusive no âmbito da 

formação de professores. 
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Não discutir os aspectos inerentes ao caminhar do empreendimento científico, 

seja na formação de professores ou em nível propedêutico, pode gerar visões 

inadequadas sobre a ciência. Gil Pérez et al (2001) enumeram uma série de visões 

ingênuas sobre a ciência e a construção dos conhecimentos científicos: 1) concepção 

empírico-indutivista e ateórica – destaca o papel “neutro” da observação e da 

experimentação, excluindo-se os pressupostos teóricos inerentes ao processo de 

construção do conhecimento científico; 2) visão rígida – onde é apresentado o “método 

científico” como caminho único para construção do conhecimento científico; 3) visão 

aproblemática e ahistórica – o conhecimento é transmitido de forma já elaborada, sem 

contextualizar os problemas que os mesmos tentaram resolver, as dificuldades 

encontradas, etc.; 4) visão exclusivamente analítica – destaca a necessária divisão dos 

conteúdos, intencionalmente para simplificar esses conteúdos; 5) visão acumulativa de 

crescimento linear – o desenvolvimento científico aparece como consequência de um 

crescimento linear, sendo uma visão simplista de como o conhecimento científico foi 

construído; 6) visão individualista e elitista – o conhecimento científico aparece como 

obras de gênios isolados, ignorando-se o caráter cooperativista da produção do 

conhecimento científico e 7)  visão socialmente neutra – não se leva em consideração a 

complexa relação entre a ciência e a sociedade, assim como com a tecnologia, tornando 

os cientistas acima “do bem e do mal”.  

Além de fazer a caracterização desse quadro de visões inadequadas, os autores 

sinalizam o fato dessas visões serem transmitidas pelos professores aos alunos 

(inclusive na sua própria formação). Afirmam que: 

(...) numerosos estudos têm mostrado que [...] o ensino – incluindo o ensino 
universitário – transmite, por exemplo, visões empírico-indutivistas da 
ciência que se distanciam largamente da forma como se constroem e 
produzem os conhecimentos científicos (GIL PÉREZ et al, 2001, p. 126) 

Essa prática contribui para a construção inadequada de uma visão de ciência 

que “foi [se] consolidando até tornar-se um estereótipo socialmente aceite que, 

insistimos, a própria educação científica reforça ativa ou passivamente” (GIL PÉREZ et 

al. 2001, p. 129). 

Diante desse quadro, onde se faz necessário, segundo os especialistas, intervir 

junto à formação de professores e ao ensino de ciências, mesmo em diferentes níveis, se 

questiona: como inserir a Natureza da Ciência em sala de aula, no ensino de ciências?  

A literatura da área têm sugerido diversas abordagens para se discutir acerca da NdC, 
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cada uma delas com suas características e objetivos peculiares (FERREIRA e 

MARTINS, 2010; LEDERMAN, 1992; ABD-EL-KHALICK e LEDERMAN, 2000).  

2.2  História e Filosofia da Ciência (HFC) 

Um dos possíveis caminhos para abordagem da Natureza da Ciência no âmbito 

do ensino de ciências é por meio da História e Filosofia da Ciência.  

Assim como no que diz respeito ao tema Natureza da Ciência, vem se 

advogando a favor da utilização da História e Filosofia da Ciência em sala de aula para 

o ensino de ciências. A literatura específica da área tenciona a utilização da HFC no 

ensino para a aprendizagem dos conceitos científicos, assim como para as discussões da 

NdC (MATTHEWS, 1994; MATTHEWS, 1995; MCCOMAS et al, 1998; GIL PÉREZ 

et al., 2001; PEDUZZI, 2001; MARTINS, 2006; PEDUZZI, 2006; LEDERMAN, 2006; 

CLOUGH e OLSON, 2008; FORATO, 2009; HOTTECKE e SILVA, 2011; 

LEDERMAN, 2012). 

Os exemplos históricos trazidos para sala de aula permitem que os alunos 

possam conhecer, mesmo que de forma não aprofundada, o contexto em que o 

conhecimento científico foi elaborado, assim como perceber as nuances intrínsecas da 

construção desse conhecimento. Segundo Clough e Olson (2008, p. 144), “[...] no 

ensino de NdC em qualquer nível, exemplos de história da ciência são úteis para gerar 

discussões sobre NdC e compreender sua natureza contextual”. Sendo assim, o contato 

com a construção do conhecimento permite ao ouvinte o contato com o contexto dessa 

construção, possibilitando o contato com o processo construtivo da ciência. 

Os documentos que regem a educação brasileira seguem a mesma tendência. A 

arguição para a utilização da História da Ciência imersa no contexto educacional 

também é explicitada:  

A Física percebida enquanto construção histórica, como atividade social 
humana, emerge da cultura e leva à compreensão de que modelos 
explicativos não são únicos nem finais, tendo se sucedido ao longo dos 
tempos, [...]. O surgimento de teorias físicas mantém uma relação complexa 
com o contexto social em que ocorreram. (BRASIL, 1999, p. 27) 

Consideramos que a compreensão do conhecimento científico, e, mais 

especificamente, a compreensão dos conceitos físicos, está intrinsicamente relacionada 

ao entendimento dos problemas a que tais conhecimentos buscaram responder 
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(MATTHEWS, 1994). Dessa forma, a HFC colabora para essa compreensão uma vez 

que o acesso aos episódios históricos permite a leitura e a interpretação do contexto e 

das preocupações dos pensadores/pesquisadores no que concerne na construção do 

conhecimento científico. 

A utilização da HFC no ensino, porém, é carregada de desafios e obstáculos, 

não apenas de pontos favoráveis.  A literatura dessa área, ao sinalizar os fatores 

positivos ao uso da HFC no ensino, concomitantemente identifica obstáculos intrínsecos 

a essa tendência. 

Dentre os obstáculos mais citados pela literatura, destacamos alguns. O 

anacronismo, em oposição ao diacronismo. Recomenda-se tratar os personagens e os 

conceitos de forma diacrônica, sem deixar interferir na sua interpretação os pressupostos 

teóricos que fomentam os conceitos científicos atuais (não enxergar o passado com as 

percepções atuais). A abordagem anacrônica seria um dos problemas que contribuem 

para a permanência de visões epistemológicas indesejáveis, bem como constitui um 

desestímulo ao pensar criticamente (FORATO, MARTINS e PIETROCOLA, 2011, p. 

39).  

Caráter ahistórico e aproblemático – a ciência é apresentada, geralmente nos 

livros texto – salvo algumas poucas exceções – sem contextualização histórica, 

apresentando os conceitos científicos de forma finalizada. Os conceitos são 

apresentados isolados, de tal forma que se esconde a problematização por trás de sua 

construção.  

A pseudo-história – a transposição da História da Ciência acadêmica para o 

ambiente escolar carece de recortes e simplificações; detalhamento e aprofundamento 

são típicos dos trabalhos dos historiadores. A transposição didática não é uma 

peculiaridade da HC, uma vez que os conhecimentos acadêmicos, ao caminharem para o 

ambiente escolar, sofrem simplificações, de acordo com cada nível de escolaridade. 

Para a HC, essa simplificação deve ser seguida de tal forma, segundo Matthews (1995, 

p. 177), a “(...) produzir uma história simplificada que lance uma luz sobre a matéria, 

mas que não seja mera caricatura do processo histórico”. Ao se propor atividades 

pedagógicas através da HC, deve-se ter o cuidado, também, com o nível de ficção 

agregado aos episódios históricos a fim de evitar a pseudo-história, isto é, de transpor a 
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HC aos alunos de forma caricatural, mitificando a ciência como atividade de alguns, 

denominados “gênios” . 

Os obstáculos intrínsecos para utilização da História da ciência (anacronismo, 

pseudo-história, caráter ahistórico e aproblemático, etc.) resumidos nos parágrafos 

anteriores são de extrema importância tendo em vista reflexões sobre a presença 

adequada da temática em sala de aula e a produção de materiais didáticos.  

Outro obstáculo elencado pelos pesquisadores da área requer bastante atenção e 

faz parte do escopo do nosso trabalho: a utilização de Fontes Primárias da História da 

Ciência em sala de aula, discutidas no próximo tópico. Como afirmam Forato, Martins e 

Pietrocola (2012, p. 134), a interpretação de fontes primárias não é trivial, mesmo para 

os historiadores e, no contexto educacional é importante “(...) quando, quanto e como 

utilizar trechos de fontes primárias para o professor e para o aluno”. 

2.3  Fontes Primárias 

2.3.1 O que são (e o que eram) e seu uso no Ensino  

O que se entende por Fontes Primárias sofreu modificações nas últimas 

décadas. De acordo com a tendência positivista, os historiadores concebiam apenas os 

documentos oficiais, exclusivamente escritos, como fontes históricas. O acesso a esses 

documentos teria como foco central a busca pela “verdade sobre o passado”, ou seja, a 

leitura das fontes históricas daria ao pesquisador a possibilidade de encontrar a 

“verdade” sobre os mais variados episódios históricos, saber como realmente as coisas 

ocorreram. Segundo Janotti (2005, p. 11), apud Xavier (2010, p. 642), o historiador 

exercia seu ofício “(...) privilegiando o documento escrito e oficial, pautando-se na 

autenticidade do documento, tendo este como o “relator da verdade”, do fato histórico 

tal como ocorreu”.   

Atualmente, entendem-se “Fontes Primárias” segundo um conceito mais 

amplo. As fontes primárias englobam os mais variados vestígios deixados pelas 

sociedades. Vestimentas, produções artísticas e culturais, e, claro, os escritos, sendo eles 

oficiais ou não, deixados pelas personagens de um momento histórico podem ser 

estudados. O intuito positivista de outrora, expresso como “acessar a verdade sobre o 

passado”, foi revisto. Atualmente, considera-se que o acesso às fontes primárias 

possibilita interpretar como as personagens forjaram a ambiência na qual estavam 
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imersos. O historiador direciona seus esforços para a interpretação das intencionalidades 

dessas personagens. 

Atualmente, a utilização das fontes primárias costuma ser usual no ensino da 

disciplina de História na educação básica. A presença de Fontes Históricas em salas de 

aula e materiais didáticos é habitual, possivelmente devido a particularidades da própria 

disciplina. Em sincronia com a atual visão do que seriam as Fontes Primárias no 

trabalho do historiador, também no contexto educacional da disciplina de História 

diversas produções (artísticas, culturais, etc.) e não somente textos escritos são 

utilizados.  Igualmente, essas fontes não aparecem no que o contexto escolar para que o 

aluno saiba como “foi a verdade”. As fontes constituem-se como ferramentas (em forma 

de abordagem, e não utilitária) pedagógicas capazes de permitir ao aluno estabelecer o 

diálogo e fazer diferenciações entre o passado e o presente (XAVIER, 2010, p.1102). 

No ensino de ciências, poucos trabalhos tratam da utilização das fontes 

primárias. Como se afirmou no Capítulo 1, pesquisa recente do tipo “estado da arte” 

identificou em revistas da área de Ensino de Ciências raros trabalhos que utilizam esse 

tipo de material em intervenções em sala de aula, configurando uma porcentagem 

baixíssima de uma pequena quantidade de trabalhos encontrados (TEIXEIRA, GRECA 

E JÚNIOR, 2012). 

Nossa busca particular de trabalhos específicos para a disciplina de Física 

registrou poucas iniciativas, direcionando intervenções em sala de aula. Podemos citar o 

trabalho de Briccia e Carvalho (2011), publicado na Revista Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias, aplicando diretamente uma fonte primária traduzida da História do 

Calor, em uma turma de ensino médio. Outro trabalho encontrado foi o de Boss, Filho e 

Caluzzi (2009), publicado no VII Encontro de Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências. Esse trabalho relata pesquisa com textos originais da História da Eletricidade, 

na disciplina de Física III, no âmbito da discussão acerca do conceito de carga elétrica.  

Rompendo as fronteiras do nosso país, encontramos uma iniciativa 

desenvolvida nos Estados Unidos da América pela Library of Congress. O periódico 

decorrente dessa iniciativa se intitula Teaching with Primary Sources Quartely  

(LIBRARY OF CONGRESS, USA, 2011) e traz relatos de professores da educação 

básica sobre a utilização de fontes históricas em intervenções didáticas em sala de aula. 

O portal on-line do periódico fornece uma série de atividades didáticas, bem como 
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ferramentas a serem utilizadas pelos professores antes, durante e depois das 

intervenções – ferramentas tais como guia para a análise de fontes primárias em sala de 

aula, em conjunto com os alunos, isto é, esse guia funciona como uma ferramenta que 

permite fazer anotações a respeito dessas fontes. 

O periódico americano serviu, inclusive, de inspiração para a construção de 

algumas atividades presentes neste Trabalho de Conclusão. Podemos citar, 

especificamente, entre outros, o Momento 6, presente na Unidade didática. O intuito 

de tal atividade é incentivar os alunos na elaboração de hipóteses sobre o episódio 

histórico tratado, identificar os personagens e o momento histórico, incentivar 

curiosidade e criatividade, etc. A Unidade Didática será apresentada com mais detalhes 

no Capítulo 3 desse Trabalho de Conclusão. 

2.3.2 Potencialidades e Dificuldades 

Embora a utilização de textos históricos no âmbito do ensino de ciências ainda 

seja pouco explorada, resultados satisfatórios ressaltam a potencialidade desse tipo de 

iniciativa. O periódico Teaching with Primary Sources Quartely, citado na seção 

anterior, sinaliza esse potencial a partir dos relatos de experiências desenvolvidas por 

professores do ensino básico norte-americano. Sintetizando os principais benefícios 

apontados teríamos: 

• Possiblidade de conectar o conceito ao cientista; 

• Os alunos podem aprender sobre história e aplicação de várias 

descobertas científicas através do uso de fontes primárias; 

• Aprender sobre as diferentes metodologias científicas; 

• Promover a interdisciplinaridade (podemos citar a possibilidade de se 

utilizar a disciplina de História, quanto aos aspectos históricos, e a 

disciplina de Língua Estrangeira – Inglês, quanto à tradução das fontes, 

por exemplo); 

• Promove a possibilidade de desenvolver criticidade acerca dos fatos 

históricos e dos conhecimentos científicos; 

• Aprender sobre o caminho frequentemente difícil da investigação 

científica; 

• Aceitar erros como desafios/obstáculos, não como derrotas; 
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• Aguçar a imaginação e a curiosidade dos alunos quanto às questões que 

possam surgir sobre os contextos dos fatos científicos. 

No Brasil, Briccia e Carvalho (2011, p. 11) apontam o benefício quanto ao uso 

de um texto histórico em sala de aula: combater algumas visões inadequadas da ciência, 

(individualista e de metodologia rígida) e apresentar a ciência como uma produção 

humana. Boss, Filho e Caluzzi relatam bons resultados no Ensino Superior com o uso 

de textos originais da História da Eletricidade, na disciplina de Física III, no âmbito da 

discussão acerca do conceito de carga elétrica. De acordo com a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, que fundamenta a intervenção realizada 

pelos autores, os estudantes teriam construído subsunçores adequados a partir das 

discussões das fontes (BOSS, FILHO e CALUZZI, 2009). 

Se por um lado os benefícios vêm sendo apontados, por outro, a utilização das 

Fontes Primárias é um obstáculo relatado na literatura sobre o uso da História da 

Ciência no ensino de ciências. Isso ocorre devido à complexidade inerente às fontes, 

tanto para a leitura quanto para o seu entendimento (BOSS, FILHO e CALUZI, 2011, p. 

10), a dificuldade de se encontrar esse tipo de material e, ainda, no caso do Brasil, a 

dificuldade de encontrá-lo em língua portuguesa.  

Segundo Forato, Martins e Pietrocola (2012, p. 134), “a interpretação de fontes 

primárias não é um aspecto trivial da metodologia do trabalho do historiador da 

ciência.” Assim, estar em contato com essas fontes no intuito de levá-las ao ensino de 

ciência requer do professor a consulta a fontes secundárias que o auxiliem na 

compreensão das fontes primárias, minimizando interpretações equivocadas (FORATO, 

MARTINS e PIETROCOLA, 2012, p. 134). Os mesmos autores ainda comentam que, 

ao optar pela utilização das fontes, o professor deve ter conhecimento das circunstâncias 

contextuais, bem como um mínimo de conhecimento do período histórico elencado. 

É preciso, ainda, atentar quanto à seleção adequada do trecho a ser levado à 

sala de aula: “é necessário selecionar um trecho inteligível ao aluno, despertar nele 

algum interesse, e não ser demasiado longo do ponto de vista do nível de escolaridade 

focado” (FORATO, MARTINS e PIETROCOLA, 2012, p. 135). Assim, tenciona-se 

despertar a curiosidade do aluno acerca do contexto e do processo de construção do 

conceito físico em pauta, sem afastá-lo das discussões do conteúdo específico. 
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2.3.3 Comentários sobre a Transposição Didática 

No âmbito desse Trabalho de Conclusão, algumas Fontes Primárias foram 

traduzidas, especificamente, do Inglês para o vernáculo, e, juntamente com fontes 

retiradas de outros trabalhos (MARTINS, 1989a, MARTINS, 1989b, OLIVEIRA, 

2012), compuseram parte dos produtos educacionais elaborados. Para compor os 

materiais, tais fontes foram imersas em textos ou transformadas em situações fictícias 

(no caso da Entrevista com Evangelista Torricelli), ou seja, de alguma forma sofreram 

um processo de Transposição didática. 

Forato (2009), no contexto da construção de sua tese de doutorado, faz uma 

contribuição bastante significativa quanto à Transposição Didática da História da 

Ciência, com base nos referenciais de Yves Chevallard. 

Chevallard apud Forato (2009, p. 34) define diferentes tipos de saberes na 

construção do conhecimento, a saber: O Saber Sábio – configura-se no conhecimento 

construído no âmbito acadêmico, por meio das pesquisas, formulação de hipóteses, etc. 

onde atuam os cientistas e pesquisadores em geral. Pela característica peculiar desse 

conhecimento, não seria possível utilizá-lo diretamente no ensino propedêutico, isto é, 

diretamente em sala de aula, no nível de escolaridade que se intenta nesse trabalho. No 

contexto do presente Trabalho de Conclusão, temos como exemplo as Fontes 

Primárias originais inseridas no contexto do saber sábio produzido pelos 

pensadores/pesquisadores de cada época. O Saber a Ensinar – conhecimento que 

sofreu transformação desde sua construção, e que estão prontos para serem inseridos no 

contexto do sistema educacional, ou seja, para serem utilizados em sala de aula. O livro 

didático, manuais de ensino, etc., correspondem a exemplos de materiais que compõem 

o saber a ensinar. Nessa perspectiva, as traduções realizadas a partir  das fontes 

primárias se caracterizam como uma transformação do saber sábio para o saber a 

ensinar, na esfera da transposição didática externa (Chevallard apud Forato, 2009, p. 

36) – transposição didática que ocorre na noosfera na qual se transforma o saber sábio 

em saber a ensinar. Saber Ensinado – saberes que são discutidos em sala de aula pelos 

seus agentes – professores e alunos. Para isso, a complexa relação entre os seres, a 

sociedade e o ambiente escolar deve ser levada em consideração para transformação do 

conhecimento até o momento de utilizá-lo diante dos alunos. 
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Nessa perspectiva de construção do conhecimento, que perpassa por um 

caminho de transformações desde a sua concepção até sua utilização, acreditamos que 

os produtos aqui elaborados configuram-se em exemplos de Transposição Didática da 

História da Ciência, isto é, o saber sábio – textos históricos, transformados para a forma 

do saber a ensinar – produtos educacionais elaborados, configurando-se em propostas 

de transposição didática das Fontes Primárias da História da Ciência. 

2.4 A escolha da História do Vácuo 

O presente Trabalho de Conclusão foi desenvolvido no contexto de uma equipe 

de orientandos que se dedica a pesquisar sobre a História do Vácuo e sua inserção no 

Ensino de Física. A leitura de artigos e trabalhos de pesquisa acerca do assunto 

evidencia uma farta riqueza dessa temática histórica no que diz respeito à possibilidade 

de abordar aspectos da Natureza da Ciência: vários exemplos de divergências entre 

personagens da História do Vácuo, cooperação entre pensadores, interpretações à luz de 

pressupostos teóricos divergentes, etc. Acrescenta-se, ainda, a notável possibilidade de 

relacionar conceitos presentes no livro didático com os episódios históricos estudados 

pela equipe. 

Em contraposição a essa riqueza e potencialidade, no ensino de ciências, 

especificamente no ensino de Física existem poucas iniciativas pedagógicas que 

contemplem a História do Vácuo. Destacamos como exemplo, a pesquisa de mestrado 

desenvolvida por Portela (2006), o qual desenvolveu uma série de materiais 

contemplando a temática do episódio histórico. 

Pesquisas historiográficas sobre a temática foram desenvolvidas, inclusive no 

Brasil. São textos teóricos que podem subsidiar, com o preparo adequado, a construção 

de atividades pedagógicas. Exemplo disso é o trabalho desenvolvido por Roberto 

Martins (1989a e 1989b), o qual faz uma narrativa sobre a História do Vácuo desde a 

Antiguidade até o século XVII e a tradução dos Tratados de Blaise Pascal, realizada 

pelo mesmo autor. 

A riqueza da História do Vácuo no que tange à discussão dos aspectos da 

natureza do conhecimento científico e dos conteúdos específicos de Física, somada à 

escassez de materiais em caráter pedagógico para aplicação em sala de aula, fundamenta 
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a escolha da temática para elaboração dos materiais produzidos no contexto desse 

Trabalho de Conclusão. 
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CAPÍTULO 3 

Sobre os Produtos Educacionais elaborados 

No âmbito do processo desenvolvido no presente Mestrado Profissional foram 

desenvolvidos produtos educacionais que podem ser utilizados pelos professores do 

Ensino Básico para a inserção de Fontes Primárias em salas de aula de Física. 

Desenvolveu-se, ainda, uma possibilidade de intervenção voltada para a instrumentação 

dos professores de Física para a implementação desse tipo de proposta. 

A lacuna na formação dos professores acerca das discussões sobre NdC e sobre 

a utilização da HFC em sala de aula (MARTINS, 2007; HÖTTECKE e SILVA, 2011), 

assim como a dificuldade desses profissionais quanto à transposição de fontes primárias 

para o contexto educacional (FERREIRA e OLIVEIRA, 2013), serviram de inspiração 

para o desenvolvimento dos produtos educacionais descritos a seguir. 

Resumindo, então, os produtos elaborados foram: 

• Traduções de Fontes Primárias Relacionadas à História do Vácuo 

(Apêndice I) 

• Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial (Apêndice 

II) 

• Unidade Didática intitulada “Fontes Primárias da História do Vácuo na 

Sala de Aula: cartas e jornais históricos em articulação com o livro 

texto do ensino médio” (Apêndice III) 

• Curso de Instrumentação intitulado “Fontes Primárias da História do 

Vácuo e Pressão Atmosférica: cartas e jornais históricos em articulação 

com o livro texto do Ensino Médio” (Apêndices IV e V) 

À luz dos referenciais teóricos registrados no Capítulo 2, comentaremos sobre 

cada um dos produtos, assim como faremos alguns destaques sobre o processo de 

construção de cada um desses produtos. 

Visamos articular, ainda, o material confeccionado com o livro didático do 

ensino médio, uma vez que o mesmo é carente quanto à História da Ciência e uso de 

Fontes Primárias. Nesse âmbito, surgiu a proposta de elaboração do Jornal Histórico – 
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A Tribuna da Ciência – Edição Especial como possibilidade de inserir a NdC via HFC, 

utilizando enxertos de Fontes Primárias da História do Vácuo. 

Para orientar os professores, em exercício e/ou em formação, para aplicação 

desse novo material em sua prática de ensino, partindo da lacuna existente no livro 

didático quanto à aspectos da natureza do conhecimento científico e História da 

Ciência, foi elaborada a Unidade Didática - Fontes Primárias da História do Vácuo na 

Sala de Aula: cartas e jornais históricos em articulação com o livro texto do ensino 

médio com intuito de norteá-los na aplicação e articulação com o livro texto do Jornal 

Histórico, bem como das outras atividades propostas.  

A Unidade Didática é dividida em etapas, denominadas Momentos, cada um 

deles detalhadas quanto aos objetivos e formas de utilização, assim como quanto aos 

direcionamentos para outras possibilidades de atividades, visando minimizar as 

dificuldades que o professor poderá encontrar ao utilizar o material. Tivemos em mente, 

ao mesmo tempo, a preocupação para com o professor, que é livre para flexibilizar as 

atividades de acordo com o seu contexto didático e seu planejamento. 

Foi proposto e desenvolvido, ainda, um ambiente de interação entre professores 

em exercício e/ou em formação. Foram apresentados e detalhados o Jornal Histórico a 

Unidade Didática, bem como discussões acerca das possiblidades que iriam além do 

que foi proposto no material. Tal ambiente, que representa a aplicação de um dos 

produtos educacionais aqui elaborados, foi o Curso de Instrumentação - intitulado 

“Fontes Primárias da História do Vácuo e Pressão Atmosférica: cartas e jornais 

históricos em articulação com o livro texto do Ensino Médio”, que discorreu sobre os 

temas elencados para esse Trabalho de Conclusão e sobre os produtos educacionais 

elaborados. 
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3.1 Traduções de Fontes Primárias Relacionadas à História do Vácuo 

Conforme discutimos no Capítulo 2, as tentativas de utilização de textos 

históricos em sala de aula tem demonstrado um significativo potencial didático, o qual 

ainda precisa ser explorado. 

A decisão de refletir sobre a transposição didática de Fontes Primárias da 

História do Vácuo e elaborar produtos educacionais relacionados a explorar a 

potencialidade pedagógica das mesmas, direcionou a busca por possíveis trechos 

originais de interesse. Como também mencionado no Capítulo 2, a utilização das 

Fontes Primárias no Ensino de Física carrega consigo alguns obstáculos como a 

necessidade de tradução do trecho original, a complexidade das fontes e a necessidade 

de estabelecer recortes de trechos extensos. 

Para a escolha dos textos históricos que sofreriam tradução foram usados 

critérios como a relevância, tendo em vista eleger episódios históricos potencialmente 

adequados para a discussão sobre a NdC e que estivessem dentro do escopo de 

conceitos específicos de Física, e que pudessem serem ligados à História do vácuo; e a 

inteligibilidade dos textos, escolhidos de acordo com o nível escolar visado, no nosso 

caso, o Ensino Médio (FORATO, MARTINS e PIETROCOLA, 2012, p. 135). 

Inicialmente, foram traduzidos alguns textos históricos relacionados à História 

do Vácuo, selecionados a partir do Source Book organizado por W. Magie (A source 

book in Physics. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969): 

• Galileo Galilei – recorte da obra Two New Sciences 

• Blaise Pascal – recorte de carta ao cunhado Périer - “Experimentos 

com o barômetro” e “Sobre os corpos imersos em água”, 1663 

• Evangelista Torricelli – recorte da obra Torricelli’s Collected Works, 

1919 – “O Barômetro”. 
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O Source Book de W. Magie é uma obra de referência, uma coletânea de textos 

históricos significativos, em inglês, dos mais variados ramos da Física, dispostos em 

tópicos específicos3.   

A forma de organização desse tipo de material pode ser um fator favorável à 

sua utilização pelo professor, que tem à disposição nos Source Books trechos 

significativos da História da Física. Por outro lado, uma limitação importante ao seu uso 

pelo professor decorre do fato de que os Source Books não costumam estar disponíveis 

em português.  

A seguir, apresenta-se curto extrato de trecho escrito por Galileo Galilei como 

ilustração do tipo de material que foi traduzido e a sua respectiva tradução (as traduções 

na íntegra podem ser encontradas no Apêndice I do presente Trabalho de Conclusão): 

 

Figura 1 – Trecho da Fonte Primária de Galileo Galilei. Fonte: MAGIE, 1969 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  A título de ilustração outros Source Books podem ser citados: GRANT, E. A source book in Medieval 
Science. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1974. COHEN, M.; DRABKIN, I. A source book 
in Greek Science. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1958. 
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 “PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

GALILEO 

O recorte a seguir, extraído da obra Two New Sciences (p. 1) de Galileu, 

descreve uma observação que deu origem à invenção do barômetro. 

Subida da água em uma bomba 

Os interlocutores Sagredo e Salviati discutem a respeito de como explicar a 

tenacidade de um corpo, atribuindo-a à existência de vácuo entre as pequenas partes que 

o compõem, e o consequente esforço dessas partes para se aproximarem umas das outras, 

devido ao princípio geral de que a natureza tem horror ao vácuo. Salviati diz que aceita 

em parte essa visão, mas que pode provar que outras causas são operativas nesse caso. 

Ele, então, descreve um mecanismo para esse propósito.” 

No processo de tradução, levou-se em conta o tratamento diacrônico dos 

trechos, o que demandou reflexões sobre o contexto histórico e científico da época, a 

visão de ciência e a nomenclatura usual do período em que os trechos foram escritos.  

Os trechos traduzidos no contexto do presente Trabalho de Conclusão 

constituem um produto educacional de subsídio ao professor, de forma que favorecem a 

inserção da História da Ciência no contexto educacional. Por outro lado, é importante 

registrar três aspectos que demandam atenção: 

• A preparação do professor para utilização das fontes primárias, onde se 

torna importante entender os conceitos a partir da formulação 

discursiva original (fontes primárias), confrontando-as com narrativas 

especializadas (fontes secundárias) e considerando perspectivas sociais 

e culturais na construção da ciência (FORATO, MARTINS e 

PIETROCOLA, 2012, p. 127). 

• A tradução para o vernáculo não garante a possibilidade de que os 

trechos sejam compreendidos por um estudante do Ensino Médio.  

• Como preparar atividades pedagógicas interessantes utilizando fontes 

primárias.  
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O olhar sobre esses aspectos serviram de impulso para a realização do Curso de 

Instrumentação, uma vez que nos pareceu necessário intervir na formação de 

professores, colaborando na instrumentação desses profissionais (e daqueles ainda 

licenciandos) quanto à utilização da NdC, HFC e no uso de Fontes Primárias. 

Os produtos descritos a seguir foram elaborados, também, a partir de reflexões 

sobre esses aspectos. 

3.2  O Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial 

Os textos históricos, mesmo após a sua tradução para a o português, possuem 

formulação dissertativa complexa, de tal forma que, em geral, é complicado utilizá-los 

diretamente na sala de aula do Ensino Médio. Assim, faz-se necessário recorrer a 

abordagens que possam minimizar essa complexidade. Uma possibilidade apontada pela 

literatura é “que tais trechos venham entremeados por explicações e esclarecimentos 

para auxiliar sua interpretação” (FORATO, 2009, p. 105). 

No caso do presente Trabalho de Conclusão, confeccionamos um material 

instrucional cuja composição peculiar visa auxiliar no entendimento de excertos de 

fontes primárias da História do Vácuo: O Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – 

Edição Especial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência 
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Assim como a maioria dos materiais confeccionados para utilização em sala de 

aula, o Jornal Histórico também passou por modificações. Em meados de janeiro de 

2013, no XX Simpósio Nacional de Ensino de Física, apresentamos o minicurso Fontes 

Primárias da História do Vácuo e da Pressão Atmosférica: análise e transposição para 

o ensino médio – O Jornal Histórico. O minicurso discutiu os obstáculos e desafios 

relacionados à elaboração desse tipo de material, além da fundamentação teórica para 

sua utilização No tópico 3.4 Curso de Instrumentação – “Fontes Primárias da 

História do Vácuo e da Pressão Atmosférica na sala de aula: cartas e jornais 

históricos em articulação com livros didáticos do Ensino Médio” apresenta-se uma 

breve descrição do minicurso ministrado no SNEF 2013. 

Naquela ocasião, o Jornal, a priori, era pensado de forma a ser um jornal de 

época, particularmente ambientado no século XVII, o qual retomaria a discussão sobre 

“o vazio” desde a Antiguidade até o século em questão. 

 

Figura 3 – Jornal Histórico – Versão para o SNEF 2013 

Percebeu-se, no entanto, o risco de que dessa forma o próprio Jornal pudesse 

incorrer em anacronismos. Desejava-se tratar de visões atuais sobre a Natureza da 

Ciência. Por outro lado, as concepções sobre a ciência de certos personagens do século 

XVII poderiam ser consideradas “ingênuas” segundo o ponto de vista atual.4 As 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 No trabalho “A Natureza da Ciência por meio do estudo de episódios históricos: o caso dos escritos de 
Blaise Pascal”, apresentado no XIV EPEF mostramos, por exemplo, que: “Em seus escritos, Pascal deixa 
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concepções atuais sobre a Natureza da Ciência não poderiam simplesmente ser 

projetadas no passado, o que poderia incorrer em um anacronismo. A fim de evitar 

dificuldades, decidiu-se ambientar o Jornal nos dias atuais, isto é, o Jornal passou a 

figurar no ano decorrente da escrita do mesmo, onde as concepções de NdC fazem parte 

das discussões atuais. 

O Apêndice II apresenta o Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência no 

formato final concebido como produto do presente trabalho. Trata-se, portanto, de uma 

produção escrita, elaborada para utilização no Ensino Médio, a respeito da História do 

Vácuo e da Pressão Atmosférica, o qual possuiu o papel de exemplar utilizado no curso 

de instrumentação aplicado no desenvolvimento desta pesquisa. 

Mencionou-se no capítulo introdutório do presente Trabalho de Conclusão as 

dificuldades enfrentadas por professores ao utilizar Fontes Primárias para a elaboração 

de atividades de intervenções didáticas em sala de aula (OLIVEIRA e FERREIRA, 

2013, p. 8). Por outro lado, tem-se apontado potencialidades pedagógicas dos textos 

históricos a serem exploradas no âmbito do ensino de ciências (BOSS, FILHO e 

CALUZZI, 2009; BRICCIA e CARVALHO, 2011; FORATO, MARTINS e PEDUZZI, 

2012; LIBRARY OF CONGRESS, 2011). Essa potencialidade contrasta com a lacuna 

existente quanto à utilização de textos históricos nos materiais didáticos disponíveis aos 

professores e alunos. 

O Jornal Histórico foi proposto a fim de contemplar elementos sobre a 

natureza e construção do conhecimento científico por meio da discussão de episódios 

históricos, em particular, trazidos à tona com o auxílio de Fontes Primárias. Foi 

proposto, ainda, de forma a colaborar com o ensino de conceitos físicos. Essa produção 

escrita pode ser utilizada de forma articulada ao livro didático do Ensino Médio.  

A produção do Jornal contemplou a utilização de trechos de Fontes Primárias 

provenientes de Source Books (como MAGIE, 1969) e trabalhos historiográficos 

consultados (como MARTINS, 1989a e MARTINS 1989b). As fontes, e os trechos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
transparecer a visão ingênua de que a partir de um conjunto de observações apenas uma única 
consequência seria possível, sendo esta independente de interpretação. Assim, diante daquelas 
evidências, posições discordantes da “aceitação do vácuo” eram inaceitáveis. Essa postura (de cunho 
indutivista ingênuo) parece considerar que os experimentos “falam” por si próprios. A posição de Pascal 
era ingênua, no sentido de considerar que apenas uma conclusão do experimento de Torricelli era possível 
e que o mesmo não era passível de interpretação. Para ele, o experimento mostrava a existência do vazio, 
não sendo essa conclusão uma possibilidade de interpretação.” (FERREIRA e BATISTA, 2012, p.8 ). 
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retirados de trabalhos historiográficos, foram selecionadas a partir de critérios de 

relevância, nível de complexibilidade adequado ao contexto educacional e 

inteligibilidade (FORATO, MARTINS e PIETROCOLA, 2012), de acordo com a 

vivência do autor e dos participantes do grupo de estudos já mencionado.  

A transposição didática observou os critérios citados anteriormente, assim 

como outros obstáculos relatados pela literatura acadêmica, os quais dizem respeito à 

utilização da HFC no contexto educacional. Foi importante refletir sobre a necessidade 

de simplificação, e, por outro lado, sobre os cuidados necessários para não se produzir 

uma “pseudo-história”. Atentando para essas necessidades e desafios, buscaram-se 

recursos explicativos a fim de minimizar a dificuldade de leitura dos trechos extraídos 

dos originais.  

No Jornal, os trechos das Fontes Primárias aparecem acompanhados de 

explicações elaboradas pelos próprios autores do jornal. Para que possam ser 

identificados visualmente por professores e alunos, os excertos das fontes primárias 

estão em destaque em negrito, sublinhado e itálico, em contraste com o restante do 

texto, escrito da forma comum para a redação dos trechos elaborados pelos autores do 

jornal: 

 

Figura 4 – Trecho do Jornal Histórico – Edição IV 
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Outro desafio a ser superado foi a necessidade de um recorte histórico 

adequado. Nesse sentido, veio à tona um dilema importante levantado pela literatura 

acerca da transposição didática da HFC: extensão X profundidade. Forato (2012, p. 145) 

aponta para o desafio da necessidade de realizar recortes históricos e adequações no 

aprofundamento dos episódios da HC, dessa forma, “a opção pela extensão é a própria 

tentativa de utilizar a História da Ciência para se ensinar ciências e está vinculada à 

concepção historiográfica presente no ambiente escolar˜. (FORATO, MARTINS e 

PIETROCOLA, 2012, p. 145).   

Desse forma, escolhemos abordar um período extenso que abrange desde a 

Antiguidade, perpassa a Idade Média, e finaliza com o século XVII, em meio à 

Revolução Científica5. Assim, podemos englobar um período no qual se discutiu, entre 

outros temas, a existência do “vazio”, entrelaçado com o contexto histórico, social e 

econômico de cada época. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Importante ressaltar que as discussões sobre vazio não são encerradas no século XVII, muito pelo 
contrário, continuam até os dias atuais.	  
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O Jornal Histórico foi divido, então, em cinco edições: 

• Edição I – Antiguidade 

Abrange as discussões envolvendo Aristóteles, Eleatas e Atomistas 

quanto à existência do vazio. Em meio aos argumentos apresentados, 

encontram-se elementos das diferentes interpretações das escolas 

filosóficas a respeito de fenômenos como movimento e luz. 

• Edição II – Era Cristã e Idade Média 

Evidencia a forte negação do vazio, com argumentos que retomam a 

influência aristotélica para interpretar elementos do cotidiano, como o 

funcionamento do sifão e do canudo, bem como para articular 

experimentos imaginários a partir desses elementos. A controvérsia 

também se faz presente à medida que alguns pensadores sustentam a 

possibilidade do vazio. 

• Edição III – Revolução Científica – Parte 1 

O horror ao vazio é ainda uma tradição marcante. No entanto, a defesa 

do vazio ganha evidência com a retomada de argumentos atomistas e 

novos argumentos surgem em meio à visão de que ar possui peso e 

exerce pressão. 

• Edição IV – Revolução Científica – Parte 2 

Ressalta a forte cooperação e trocas de informações entre os 

pensadores. Propostas de vários experimentos para discutir sobre o 

vazio. Esses seriam antecedentes e inspiração para o experimento 

realizado por Evangelista Torricelli. A visão de que o ar possui peso e 

exerce pressão se dissemina, mas a controvérsia sobre o vazio não é 

encerrada. 

• Edição V – Entrevista com Evangelista Torricelli 

Entrevista fictícia entre o pensador Evangelista Torricelli e um 

jornalista interessado em saber acerca das concepções do pesquisador. 

A entrevista foi construída de tal forma que as perguntas refletissem as 

intencionalidades, apreensões e conclusões do pensador.  
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O período histórico extenso, no caso do jornal, de fato, implica a impossibilidade 

de aprofundamento a respeito dos episódios históricos abordados, na perspectiva dos 

detalhes históricos de cada época. Por outro lado, a opção pelo período extenso pode ser 

justificada com base em dois argumentos centrados nas pretensões pedagógicas da 

proposta.  

Como se pode notar pela própria subdivisão do jornal em edições, a intenção é 

chegar às contribuições geralmente citadas em livros didáticos, em particular, o 

experimento de Torricelli, estabelecendo um pano de fundo para que essas contribuições 

possam ser compreendidas pelo leitor. Portanto, há a intenção deliberada de abordar, 

ainda que superficialmente, o contexto das discussões sobre o vazio ao longo da 

História da Ciência de forma que o leitor possa compreender melhor o episódio 

abordado com mais profundidade a partir dos escritos originais de Evangelista Torricelli 

(a tradução do texto de Evangelista Torricelli é apresentada no Apêndice I, juntamente 

com as outras traduções).  

O segundo argumento que sustenta a opção por um período histórico extenso diz 

respeito à preocupação de que as características da natureza do conhecimento científico 

selecionadas para abordagem no Jornal (como cooperação, provisoriedade, dependência 

da observação em relação a pressupostos teóricos, dentre outras), possam ser notadas ao 

longo da História da Ciência. Evita-se, assim, que sejam consideradas pelo leitor como 

idiossincrasias de uma época específica. 

É importante ressaltar que a possibilidade de escolha de um período extenso 

leva em conta a visão de que a elaboração do jornal não representa a produção de um 

trabalho historiográfico em História da Ciência. Nesse último caso, seria inadequada e 

inviável a escolha de um período tão extenso, pela decorrente falta de aprofundamento 

das questões, ferindo uma perspectiva central dos trabalhos historiográficos.  

A escolha de um período histórico extenso é, por outro lado, ainda assim uma 

opção “delicada”. Corre-se o risco de apresentar uma História da Ciência caracterizada 

como uma evolução progressiva e linear de ideias. Diante da consciência dessa 

dificuldade, tomou-se cuidado para salientar o oposto dessa visão. 

Ao final de cada edição (exceto na Edição V – Entrevista com Torricelli), 

são propostas algumas atividades, tais como palavras-cruzadas, bolsão de letras (caça-

palavras), tipicamente encontradas nos jornais atuais. As atividades tencionam a 
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retomada dos aspectos históricos encontrados na edição, e aspectos relacionados à 

natureza do conhecimento científico abordados. Alguns desses aspectos estão em 

destaque no texto do Jornal, em negrito, facilitando sua identificação, tanto para o 

professor quanto para o aluno, e sua utilização no desenvolvimento das atividades 

propostas. Na Edição IV, especificamente, encontra-se uma atividade de cunho mais 

criativo. É sugerida a elaboração de uma sequência de quadrinhos a partir de elementos 

selecionados pelos próprios alunos de acordo com o que lhes chamou mais atenção.  

A Edição V – Entrevista com Torricelli	  não contempla atividades auxiliares, 

justamente pela perspectiva de que seja um foco central da proposta. As possibilidades 

de utilização são explicitadas na Unidade Didática, destacada na seção subsequente do 

presente capítulo.  

Essa edição foi elaborada com base na compreensão atual de que as fontes 

primárias permitem a interpretação das intencionalidades das personagens históricas 

(XAVIER, 2010, p. 1110). Potencialmente, a Edição V do Jornal Histórico, em última 

instância, colaboraria para a compreensão do papel interpretativo realizado pelos 

historiadores: não uma busca da verdade sobre os episódios históricos, mas sim uma 

tentativa de entender como os personagens forjaram a sociedade na qual viveram. 

A Edição V traz uma entrevista fictícia entre um personagem-jornalista e 

Evangelista Torricelli, elaborada a partir da interpretação historiográfica de escritos 

originais do pensador (a tradução do texto feita a partir de MAGIE, 1969, está 

disponibilizada no Apêndice V).  

A complexidade dessa interessante fonte primária constituía um empecilho 

para a sua inserção direta em sala de aula. Com base na interpretação realizada, 

elaborou-se a entrevista fictícia com o pensador de forma a facilitar a compreensão da 

fonte em questão pelo leitor. As perguntas que compõem a entrevista foram elaboradas 

de forma a trazer à tona possíveis intencionalidades de Torricelli, as quais são expressas 

em respostas compostas pelos trechos originais.  

A seguir, trouxemos um trecho da entrevista fictícia a fim de ilustrarmos a 

proposta elaborada: 
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Figura 5 – Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial: trecho da Edição V – entrevista 
com Torricelli 

Ao longo da entrevista, é possível observar os posicionamentos do pensador 

com relação à discussão acerca do vazio, os problemas que despertavam seu interesse e 

os pressupostos que fundamentaram o experimento conhecido atualmente como 

barômetro de Torricelli. Os escritos originais retratam, inclusive, e, ao contrário do que 

costuma aparecer em livros didáticos (BONJORNO et al, 2003; DOCA, BISCUILA e 

BÔAS, 2007; FERRARO e SOARES, 2003; GASPAR, 2001), que ao final da 

realização do seu experimento, o próprio pensador não finaliza suas conclusões. Esse 

aspecto, bem como a ausência de experimentos que inspiraram Torricelli e da ampla 

discussão sobre o vazio, que direcionou sua atenção para determinados problemas, 

exemplifica o foco usual dos livros didáticos: conceitos físicos prontos, finalizados, 

“produtos da ciência”.  

O Jornal Histórico retoma elementos históricos para contextualizar discussões 

acerca da natureza do conhecimento científico. Em várias passagens, existem termos, 

expressões com formulação descritiva adequada, para fomentar tais discussões, como 

dúvida, polêmica, desacordo na ciência, em contraposição, pressupostos teóricos, 

ciência criativa, etc. Numa possível leitura em sala de aula, o professor poderia chamar 

a atenção para esses aspectos, buscando a compreensão do processo de construção do 

conhecimento científico, de forma a ir além do usual “produto da ciência” expresso no 
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livro didático. A seguir, destacamos dois trechos que potencialmente fomentariam esse 

tipo de discussão: 

 

Figura 6 – Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial: trecho da Edição I – Antiguidade 

 

Figura 7 – Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial: trecho da Edição II 

O Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência pode ser utilizado de diversas 

maneiras em sala de aula, de acordo com as especificidades das intenções didáticas. O 

professor pode, inclusive, elaborar propostas de utilização de forma articulada ao livro 

didático usualmente disponibilizado aos alunos. Consideramos, no entanto, que apenas 

o contato com um material como o Jornal Histórico pode não ser suficiente para que o 

professor esteja preparado para utilizá-lo. É importante ressaltar, aqui, a lacuna na 

formação do professor quanto à instrumentação para inserção da HFC em sala de aula 

(LEDERMAN, 1990; MARTINS 1990; LEDERMAN, 2006; FORATO, 2009; 

FORATO, MARTINS e PIETROCOLA, 2012).  

Na seção 3.3 – Unidade Didática, discutimos mais um produto do presente 

Mestrado Profissional: a Unidade Didática, composta por uma sequência de momentos 
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que além de preverem a utilização de uma fonte primária integral em sala de aula, visam 

também articular o Jornal Histórico com os livros textos usuais do Ensino Médio. 

3.2.1. Edição 0 – O Vácuo Hoje 

Ainda no ensejo do Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência, é sugerida uma 

edição na qual trate do vácuo nos dias atuais – Edição 0 – O Vácuo Hoje. Essa edição 

surge como mais uma possibilidade de utilização pelo professor em seu contexto 

educacional. Não está contemplada na Unidade Didática, e, portanto, não foi usada no 

Curso de Instrumentação. A Edição 0 foi pensada ainda antes da execução do curso, 

porém confeccionada posteriormente. 

A Edição 0 – O Vácuo Hoje contempla alguns posicionamentos sobre visões 

atuais da definição de vácuo, através de duas entrevistas realizadas com dois professores 

de áreas distintas da Física – um professor da área teórica e outro da área experimental. 

Assim como nas outras Edições do Jornal Histórico, as palavras dos entrevistados, 

destacadas em negrito, sublinhado e itálico, foram mescladas com textos elaborados 

pelos autores do Jornal, de tal maneira a facilitar o entendimento pelos alunos, isto é, 

procurou-se uma formulação descritiva adequada. 

A Edição 0 traz algumas seções comumente encontradas em jornais ordinários, 

tais como classificados e atividades. Nessa edição específica é proposta uma atividade 

com intuito de retomar aspectos importantes presentes nos textos através de um Bolsão 

de Letras (ou caça-palavras). Presente também na edição, um quadro intitulado 

Crônica, no qual são postas algumas curiosidades sobre o vácuo na visão de um 

astrofísico atual. Uma outra seção é proposta e intitulada O “vácuo” em sua casa, a 

qual traz situações que utilizam o “vazio” no cotidiano (mais especificamente, traz o 

funcionamento do aspirador de pó [vacuum cleaner] e o que são as embalagens a 

vácuo). 

Como se mencionou anteriormente, essa Edição não está contemplada na 

Unidade Didática e não foi usada no Curso de Instrumentação. Porém, ela é sugerida 

de tal forma que o professor possa utilizá-la de acordo com suas necessidades e 

escolhas. Uma potencialidade a ser explorada é a oportunidade de que o aluno perceba 

que o pensar sobre o vácuo ainda faz parte da atividade científica, e não se encerra no 

século XVII. Além disso, a proposta de se trabalhar com essa edição deve possibilitar 
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visualizar que as visões sobre a natureza do empreendimento científico, expressas nas 

outras edições do Jornal, não são restritas ao passado, ou seja, podem também serem 

percebidas nos dias atuais. 
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3.3 Unidade Didática – “Fontes Primárias da História do Vácuo e da 

Pressão Atmosférica na sala de aula: cartas e jornais históricos em 

articulação com o livro texto do Ensino Médio” 

Para realizar intervenções em sala de aula, o professor deve estar bem 

fundamentado acerca da abordagem, conhecer a fundo o material e a temática que 

pretende utilizar. No presente Trabalho de Conclusão, elaborou-se uma Unidade 

Didática visando à inserção de Fontes Primárias da História do Vácuo e da Pressão 

Atmosférica no Ensino Médio. A seguir, discute-se sobre a referida unidade de forma 

articulada aos referenciais teóricos que a fundamentam. 

A Unidade Didática sugerida está apresentada no Apêndice III. É composta 

por uma sequência de Momentos que objetivam ensinar conceitos de Física e a respeito 

da Natureza da Ciência com a utilização de Fontes Primárias da História do Vácuo, que 

trazem elementos importantes e geralmente ausentes no livro didático. Por outro lado, 

considera-se que o material didático usual do Ensino Médio é uma peça-chave no 

trabalho do professor. Sendo assim, a Unidade Didática procura articular propostas de 

transposição didática das fontes primárias ao livro didático habitual disponibilizado aos 

alunos. É importante ressaltar que dentro da literatura acerca da História e Filosofia da 

Ciência no Ensino, esse tipo de iniciativa não costuma ser corrente.  

De forma mais específica, a Unidade Didática possui vários objetivos, a saber: 

• Promover uma articulação com o livro didático usual do Ensino Médio 

no sentido de ensinar os conceitos de Física, assim como sobre o 

processo de construção histórica dos conceitos físicos; 

• Utilizar o livro didático como ponto de partida no intuito de usar seus 

elementos – por exemplo, os conceitos científicos tratados na forma de 

“produtos da ciência” – como ponto de partida para questionamentos 

acerca do processo de construção histórica dos conceitos. A discussão 

desse processo é uma lacuna constante no material didático, não 

permitindo a percepção de todo o enredo pertencente à construção dos 

conceitos científicos; 

• Discutir sobre os aspectos da Natureza da Ciência a partir da 

interpretação das fontes primárias utilizadas na confecção do Jornal 
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Histórico e da Carta do Puy-de-Dôme (tradução no Apêndice I). Essa 

discussão promove a inserção, no contexto educacional, da temática 

Natureza da Ciência. Permite relacionar os conceitos científicos aos 

seres humanos, isto é, humanizar os conceitos, aprender sobre as 

várias metodologias científicas e os caminhos frequentemente difíceis 

da investigação científica. Nesse contexto, é possível observar o papel 

do “erro” na ciência – encarado com um desafio a ser vencido, e não 

como uma derrota. A ausência frequente desses elementos no material 

didático, e na prática dos profissionais da educação, colabora para 

reforçar visões deformadas acerca da natureza do empreendimento 

científico; 

• Reconhecer o caráter interpretativo da História da Ciência, percebendo 

o papel das Fontes Primárias como documento histórico sujeito a 

múltiplas interpretações. Promove-se a percepção de que as 

intencionalidades dos personagens envolvidos nos episódios relatados 

podem ser interpretadas com auxílio de elementos contextuais, o que, 

por sua vez, incentiva a imaginação e a criatividade dos alunos. 

Os Momentos da Unidade Didática foram construídos de forma a comporem 

uma totalidade tendo em vista os objetivos supracitados. Por outro lado, o professor, de 

acordo com as especificidades do seu contexto educacional (tempo didático, nível de 

ensino, disponibilidade de recursos, etc.) e seus próprios objetivos didáticos, pode 

aplicar a Unidade de forma flexível, não necessariamente seguindo de forma integral 

toda a proposta sugerida.  

Os Momentos são: 

• Momento 1 – Introdução do conteúdo do livro didático 

• Momento 2 – Leitura e discussão do Jornal Histórico – Edição 

Entrevista com Torricelli 

• Momento 3 – Resposta a alguns questionamentos do Momento 1 

• Momento 4 – Leitura das Edições I, II, III e IV do Jornal Histórico 

• Momento 5 – Respostas a dúvidas e questionamentos surgidos nos 

Momentos anteriores 

• Momento 6 – Utilização da Carta do Puy-de-Dôme 
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• Momento 7 – Realização de atividade cultural 

• Momento 8 – Realização de problemas do material didático em 

articulação com a História da Ciência 

A seguir descreve-se cada um desses momentos.  

3.3.1 Momento 1 – Introdução do conteúdo do livro didático 

Um dos objetivos da Unidade Didática é utilizar a História da Ciência, mais 

particularmente, a História do Vácuo e discutir sobre aspectos da natureza do 

empreendimento científico. O ponto de partida é o livro didático usual do Ensino 

Médio. 

No primeiro Momento é proposto que haja uma apresentação do conteúdo 

específico a ser discutido em sala de aula – Pressão Atmosférica. Para promover a 

interação com o livro texto, o professor pode utilizá-lo em sua apresentação. Há 

conceitos científicos importantes nesse material, alguns dos quais podem ser relevantes 

para a continuidade dos momentos posteriores da Unidade. Alguns conteúdos 

específicos são sugeridos:  

• Conceito de Pressão Atmosférica - o professor define o que vem a ser 

pressão atmosférica, de acordo com seu material didático; apresenta aos 

alunos a estrutura da atmosfera terrestre, os gases que a compõe, as 

divisões estruturais utilizadas atualmente e como varia a temperatura 

com a altitude; 

• Pressão e Altitude - com a definição da pressão atmosférica e sua 

estrutura, o professor exemplifica e justifica, dentro dos conceitos 

atuais, a dependência da pressão atmosférica com relação à altitude; 

• “A Medida da Pressão Atmosférica” – O experimento de Torricelli 

- nesse momento o professor introduz o experimento de Torricelli tal 

como o material didático geralmente o traz – o experimento sendo 

realizado para a “medida da pressão atmosférica”, assim como com a 

medida da altura da coluna de mercúrio. (ver Figura 8, a seguir) 
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Figura 8 – Exemplo do conteúdo do livro didático sobre o Experimento de Torricelli. Fonte – DOCA, 

BISCUILA e BÔAS (2007) 

No Momento 1, ao final dessa explicação introdutória com base no livro 

didático, o professor inicia a problematização sobre o episódio histórico do experimento 

de Torricelli. Reforçamos aqui a concepção de que a compreensão dos conhecimentos 

físicos está intrinsicamente relacionada ao entendimento dos problemas a que tais 

conhecimentos buscaram responder (MATTHEWS, 1994, p. 50). Partindo desse 

pressuposto, no Momento 1 dá-se a algo que não é usual nos materiais didáticos do 

Ensino Médio. 
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Sugerem-se alguns questionamentos que o professor (juntamente com os alunos) 

pode trazer à tona: 

• Será que existiram outros experimentos anteriores como o de 

Torricelli? Será que ele fez tudo sozinho, de repente?  

• De onde partiu a ideia de fazer esse tipo de montagem? Por que ele 

escolheu o mercúrio? 

• Será que a intenção dele foi realmente medir a pressão atmosférica? 

• Será que esse era de fato o problema que ele estaria tentando resolver? 

• Será que ele fez mesmo a medida da altura da coluna? 

• Seria mesmo possível concluir que a sustentação do mercúrio se deve a 

algo externo (pressão)? Dava para descartar que o mercúrio não caía 

por causa de algo interno?  

• Ao observar o experimento era possível “ver” a pressão atmosférica 

atuando? 

• A figura no livro mostra um espaço “vazio” no tubo do experimento de 

Torricelli. Será que estava realmente vazio na visão do Torricelli? Será 

que existiam opiniões diferentes da de Torricelli? Todos concordavam 

com Torricelli? 

• Será que Torricelli teve alguma dificuldade? Ele chegou mesmo a uma 

conclusão final? 

• O que houve depois do experimento de Torricelli? 

O objetivo inicial, com a aplicação do Momento 1, é aguçar a curiosidade e a 

imaginação dos alunos acerca da investigação da história dos conhecimentos físicos 

expostos pelo livro-texto. Os alunos, muito provavelmente, não encontrarão respostas 

para grande parte dos questionamentos no material didático. 

Os momentos seguintes preveem a inserção da HFC em sala de aula, 

especialmente através de Fontes Primárias. Essa viagem histórica, acreditamos, deve 

aguçar o interesse dos alunos acerca do processo de construção dos conhecimentos 

físicos, assim como fomentar a própria compreensão desses conhecimentos.  
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3.3.2 Momento 2 – Leitura e discussão do Jornal Histórico – Edição V – Entrevista 

com Torricelli 

A problematização sugerida no Momento 1 extrapola os limites do livro 

didático, remetendo a questões relacionadas ao processo histórico de construção dos 

conhecimentos físicos estudados.  

No Momento 2 é utilizada a Edição V – Entrevista com Torricelli, a qual, 

como foi descrita anteriormente, traz uma entrevista fictícia entre o pensador e um 

personagem (fictício) no papel de jornalista entrevistador. A entrevista é composta por 

“perguntas” elaboradas de forma a trazer à tona as intencionalidades de Torricelli em 

“respostas” que são trechos originais escritos pelo pensador. 

O objetivo desse momento é iniciar o contato dos alunos com elementos que 

fogem ao caráter de “produto da ciência” trazido pelo material didático. É possível 

perceber que o foco da sala de aula é alterado, isto é, o professor conduz uma discussão 

não mais centrada na exclusiva apresentação do conceito físico finalizado, mas no 

contexto do processo de construção histórica desse conhecimento. A intenção é que o 

aluno comece a perceber as nuances existentes no processo de construção do 

conhecimento científico, através da leitura do Jornal Histórico. Assim, procura-se 

também estimular a curiosidade e o interesse dos alunos no que tange à formulação de 

questionamentos junto ao professor e, claro, na tentativa de responder tais 

questionamentos. 

Considerando que o próprio professor pode não estar habituado a esse tipo de 

intervenção, para auxiliá-lo, o Momento 2 da Unidade Didática traz para cada conjunto 

pergunta-resposta da entrevista, orientações sobre sua utilização em sala de aula. Os 

comentários explicitados sugerem ao professor uma leitura compartilhada da Edição V 

em sala de aula e o encaminhamento de discussões específicas acerca de determinados 

aspectos. 
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Figura 9 – Trecho da Unidade Didática – Momento 2 – Orientações para utilização da Entrevista com 

Torricelli 

Em auxílio ao professor, o Momento 2 traz comentários sobre os aspectos da 

Natureza da Ciência que podem ser abordados de forma contextualizada a partir de 

determinados conjuntos de perguntas-respostas da entrevista. Considerando a possível 

restrita familiaridade do professor com a temática NdC, os comentários referem-se 

inclusive a mensagens “inadequadas” trazidas nos livros didáticos. A seguir, cita-se um 

exemplo: 
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Jornalista: Mas se o vácuo existe, ele não seria a causa da sustentação da 
coluna de mercúrio? Ele não daria um puxão, como dizem? Para o senhor, 
então, o que sustenta a coluna de mercúrio? 

Torricelli: “Costuma ser dito como explicação para o fato de que o tubo AE 
permanece vazio e o mercúrio, embora pesado, seja sustentado no tubo AC, 
que, como se acredita até agora, a força que impede que o mercúrio caia, 
como naturalmente o faria, é interna ao tubo AE, e provém do vácuo ou de 
alguma substância extremamente rarefeita; mas afirmo que é externa, e que 
essa força vem de fora”. 

A pergunta que compõe a suposta entrevista foi elaborada no sentido de 
colaborar para que o leitor compreenda essa visão à qual Torricelli se opõe. 
Utiliza, portanto, palavras mais simples como “puxão” para transcrever em 
linguagem acessível ao aluno essa outra interpretação para a sustentação da 
coluna de mercúrio 

É importante ressaltar na leitura compartilhada em aula que no trecho escrito 
por Torricelli a referência a uma causa de sustentação externa aparece como 
uma interpretação firme do próprio pensador: “eu afirmo”. 

Importante que o professor privilegie na discussão elementos como: a 
compreensão das duas interpretações; a intencionalidade do pesquisador ao 
expressá-la; qual seria a mais tradicional e qual seria a divergente; a 
possibilidade de existência de diferentes explicações para um mesmo 
fenômeno natural, sendo esse um importante aspecto da Natureza da 
Ciência.  

Tais elementos se contrapõem ao que se pode notar nos livros didáticos, os 
quais de forma simplista trazem exclusivamente a interpretação de Torricelli 
como uma “descoberta” importante revelada pelo experimento.  

 

3.3.3 Momento 3 – Respostas aos questionamentos do Momento 1 

Durante o desenvolvimento dos dois momentos descritos anteriormente, vários 

questionamentos sugeridos e formulados deverão ser anotados pelo professor e pelos 

alunos. O Momento 3 insere-se no contexto dessa Unidade Didática com objetivo de 

promover um debate que pretende responder a alguns desses questionamentos e aguçar 

a discussão acerca da formulação do conhecimento científico estudado no livro-texto: 

Com base na entrevista do Jornal, lida e discutida no Momento 2, a que 

perguntas do Momento 1 é possível responder? Como são as respostas da turma? Para 

que perguntas a turma ainda não tem resposta? Surgiram outros questionamentos? 

Essa etapa colabora com os objetivos da unidade uma vez que, ao serem 

incentivados a responder aos questionamentos, os alunos, provavelmente, estão 

construindo uma criticidade acerca do episódio tratado. Igualmente, podem se 



54	  
	  

familiarizar com o papel investigativo/interpretativo da História da Ciência, o que deve 

ser ressaltado pelo professor em seu discurso.  

Não podemos deixar de citar a importância do professor no tocante à condução 

das atividades, esclarecendo dúvidas e ressaltando aspectos que permitam atingir os 

objetivos pretendidos. 

3.3.4 – Leitura das edições I, II, III e IV do Jornal Histórico 

O Momento 4 sugere a leitura das edições do Jornal Histórico – A Tribuna da 

Ciência, as quais contemplam as discussões sobre o vazio ao longo dos períodos 

históricos que antecedem ao experimento de Torricelli. Levou-se em consideração para 

elaboração do Jornal Histórico questões sobre a transposição didática de forma a 

privilegiar a autonomia do estudante leitor (FORATO, 2009, p.106). Dessa forma, a 

leitura pode ser individual, em grupos ou compartilhada, com auxílio do professor. A 

realização das atividades apresentadas ao final de cada edição é igualmente flexível.   

O Momento 4 também colabora com os objetivos da Unidade Didática no que 

tange ao aprofundamento da compreensão do estudantes sobre o longo e não-linear 

processo de construção do conhecimento científico expresso no livro didático. Nesse 

momento da Unidade Didática, é proposta a construção de uma Linha do Tempo para a 

História do Vácuo. Os alunos devem ser orientados pelo professor quanto à importância 

de enfatizar justamente as rupturas e continuidades do processo de construção da 

ciência, bem como o caráter coletivo dessa construção. O intuito da Linha do Tempo  

não é de linearizar os conceitos discutidos, mas de localizar no tempo os acontecimentos 

trazidos à tona pelos materiais aqui propostos, contextualizando-os com alguns aspectos 

históricos e sociais de cada época, assim como explorar as características de cada época 

e suas rupturas.  

Percebe-se, então, o incentivo à discussão acerca do processo de construção do 

conhecimento científico que deve, por sua vez, estar sempre na pauta dialogada do 

professor mediador.  
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3.3.5 – Resposta a dúvidas e questionamentos surgidos nos Momentos anteriores 

A leitura do Jornal Histórico possibilita discutir sobre aspectos da natureza do 

conhecimento científico e fornece informações que permitem compreender problemas e 

contextos relacionados à elaboração do conhecimento físico específico exposto no livro 

didático. Como se afirmou anteriormente, o contato com os problemas que se 

relacionaram à elaboração dos conceitos científicos pode permitir uma aprendizagem 

mais aprofundada dos mesmos. 

O Momento 5 prevê o retorno aos questionamentos elaborados e registrados 

no desenvolvimento dos momentos anteriores. Tenciona-se que a leitura do Jornal 

Histórico possibilite responder à maioria dos questionamentos, bem como fomente 

novos outros. “O que ocorreu após o experimento de Torricelli?” é um questionamento 

que pode ser encaminhado pelo professor a abrir caminho para o Momento 6. 

3.3.6 – Utilização da Carta do Puy-de-Dôme 

Um dos objetivos da Unidade Didática é “Reconhecer o caráter interpretativo 

da História da Ciência, percebendo o papel das Fontes Primárias como documento 

histórico sujeito à múltiplas interpretações dos leitores”. O Momento 6 elencado para 

essa unidade representa de forma mais aguda esse objetivo. 

De acordo com a literatura sobre a transposição didática da HFC, no tocante às 

fontes primárias: “é necessário selecionar um trecho inteligível ao aluno, despertar nele 

algum interesse, e não ser demasiado longo do ponto de vista do nível de escolaridade 

focado” (FORATO, MARTINS e PIETROCOLA, 2012, p. 135). Em sua grande 

maioria, as fontes primárias, mesmo traduzidas, são de difícil entendimento. Porém, 

alguns textos históricos podem ser utilizados diretamente em sala de aula. Esse é o caso 

da já citada intervenção realizada por Briccia e Carvalho (2011), que utilizaram uma 

fonte primária completa extraída de um Source Book (MAGIE, 1969) no ensino médio 

de uma escola pública do estado de São Paulo. 

Ainda que determinadas Fontes Primárias possam ser razoavelmente 

compreendidas de forma autônoma pelos alunos, a atuação do professor é essencial para 

o planejamento de intervenções didáticas com base nessas fontes e encaminhamento de 

discussões. 
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Utilizamos no Momento 6 uma correspondência entre Blaise Pascal e seu 

cunhando, Florin Périer, traduzida a partir de MAGIE, 1969 (a tradução da 

correspondência completa encontra-se no Apêndice I). 

Em 2013, durante o XXXI Encontro de Físicos Norte-Nordeste (EFNNE), 

apresentamos como comunicação oral uma proposta de intervenção didática utilizando 

essa correspondência: “Fontes Primárias da História do Vácuo no Ensino Médio: a 

carta do Puy-de-Dôme como exemplar”. De acordo com a perspectiva de introduzir a 

HFC no contexto educacional, exemplificou-se a possibilidade de utilizar uma Fonte 

Primária completa, diretamente em sala de aula, a fim de explorar conceitos físicos e 

aspectos relacionados à natureza do conhecimento científico. Os participantes do evento 

presentes à apresentação se mostraram receptivos à sugestão, que despertou curiosidade 

acerca da própria fonte e das estratégias para utilização desse tipo de material no 

contexto escolar. Naquela ocasião, a proposta discutida previa a utilização exclusiva 

dessa única Fonte Primária, de forma dissociada da Unidade Didática apresentada no 

presente capítulo, na qual a correspondência é contemplada no Momento 6. 

 

Figura 10 – Slide 6 – Utilizado na apresentação no XXXI EFNNE 
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Figura 11 – Slide 7 – Utilizado na apresentação do XXXI EFNNE 

Dois aspectos são marcantes quanto ao desenvolvimento desse momento 

específico. Primeiramente, ao desenvolver a atividade, o caráter investigativo peculiar à 

História da Ciência é ressaltado. A correspondência é utilizada, com seu texto completo 

e direto, sem conhecimento dos alunos acerca de quem a escreveu, quando foi escrita, 

quem eram os personagens envolvidos, qual o interesse de cada um na realização dos 

experimentos, etc. Os alunos, então, são convidados a gerar hipóteses acerca do material 

que possuem em mãos. Estimula-se, assim, a imaginação e a criatividade dos 

participantes da atividade, da mesma forma, aguçando a curiosidade acerca das nuances 

que cercam a construção do conhecimento científico.  

A carta representa uma passagem histórica a respeito da construção de um 

conceito físico que geralmente não é representada no livro didático. Usualmente, os 

livros do ensino médio, ao introduzirem o conceito de pressão atmosférica, relacionam 

esse conceito ao experimento realizado por Torricelli no século XVII. Porém, não 

trazem informações adicionais, por exemplo, sobre como prosseguiram as discussões a 

respeito do experimento, qual a relação da altitude com a altura da coluna de mercúrio, 

quais personagens, além de Torricelli estariam envolvidos na discussão, etc.  

O Momento 6 permite, ainda, uma atuação interdisciplinar. Por exemplo, 

podem-se desenvolver atividades conjuntas à disciplina de História, trazendo detalhes 

contextuais históricos relacionados ao episódio do Puy-de-Dôme. 
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3.3.7 – Realização de Atividade Cultural 

O Momento 7 da Unidade didática soma-se aos outros momentos na 

perspectiva de estimular a criatividade e imaginação dos alunos. Trata-se da sugestão e 

desenvolvimento de atividades culturais pelos alunos. 

Cada realidade educacional irá conduzir o desenvolvimento desse momento. 

Sem perder de vista a atenção aos obstáculos relacionados à utilização da HC no 

contexto educacional, é sugerida a realização de atividades culturais que possam 

representar os episódios históricos tratados até o presente momento da unidade: 

• Produção de história em quadrinhos 

• Elaboração de encenação teatral 

• Produção de fonte primária fictícia (como um diário de anotações de 

um personagem, por exemplo). 

Os resultados das atividades culturais poderão ser expostos na própria sala de 

aula e/ou fazer parte das apresentações em feiras de ciências, mostras culturais, etc. 

3.3.8 – Exemplos de questões e comentários 

Lembramos que as atividades propostas na Unidade Didática visam colaborar 

com o livro texto do Ensino Médio no que tange a esclarecer a que problemas os 

conhecimentos científicos apresentados se relacionam e em que contextos foram 

propostos. As atividades oferecem também oportunidades de discutir acerca da natureza 

do conhecimento científico. 

Aproximando-se do pressuposto de articulação com o livro-texto, o Momento 

8 traz a sugestão de resolução de questões retiradas de materiais didáticos usuais do 

Ensino Médio. Essas questões, bem como a forma de solucioná-las, são padrão no 

cotidiano de professores e alunos. Todavia, propomos no Momento 8 uma nova forma 

de abordá-las tendo em vista as informações sobre os episódios históricos estudados. 

Não se pretende, com isso, descartar a importância da resolução clássica das 

questões sugeridas. Porém, sustenta-se aqui que nem sempre esse tipo de resolução 

garante que o aluno compreenda de fato o conceito.  
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O Momento 8 recupera o pressuposto de que a aprendizagem do conhecimento 

científico está entrelaçada com o processo de construção desse conhecimento e a 

inserção dos problemas históricos que levaram aos conceitos permite uma aprendizagem 

mais aprofundada. O aluno pode perceber que os problemas propostos pelo livro-texto 

são, muitas vezes, semelhantes aos que se apresentaram aos pesquisadores ao longo da 

História da Ciência. Alguns desses problemas, inclusive, remontam a um cotidiano do 

aluno que guarda semelhança com o cotidiano daqueles pesquisadores. 

Novamente, como se trata de um tipo de abordagem não usual ao professor, o 

Momento 8 traz orientações sobre como os momentos anteriores podem contribuir para 

a resolução das questões de uma forma mais reflexiva. A seguir, apresenta-se como 

exemplo um trecho das orientações para resolução de uma questão de livro-texto do 

Ensino Médio: 
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Figura 12 – Unidade Didática – Trecho da orientação para resolução de questões – Momento 8 
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3.4 Curso de Instrumentação – “Fontes Primárias da História 

do Vácuo e da Pressão Atmosférica na sala de aula: cartas e 

jornais históricos em articulação com livros didáticos do 

Ensino Médio” 

A disponibilidade de propostas para a inserção da HFC no Ensino não implica 

necessariamente que tais propostas cheguem à sala de aula. Para atingir esse objetivo é 

importante, dentre outros fatores, criar ambientes para que professores participem de 

reflexões e discussões sobre essas propostas.  

Na formação de professores, questões como o anacronismo e a pseudo-história, 

bem como os obstáculos e desafios da transposição didática da HFC precisam ser 

tratados. A inserção de conteúdos da História da Ciência e da Natureza da Ciência em 

sala de aula não é um processo trivial. A flexibilização e adaptação de propostas 

didáticas a contextos particulares requer um conjunto de habilidades e competências que 

devem ser contempladas na formação de professores (FORATO, 2009; HÖTTECKE e 

SILVA, 2011). 

A falta de formação do professor é um dos maiores desafios a se enfrentar. 
Todos os obstáculos seriam minimizados se o professor tivesse sido 
preparado para lidar de modo consciente e crítico como todos esses 
obstáculos. (...) acreditamos ser possível desenvolver ações que busquem 
fornecer elementos ao professor para lidar com os desafios da história e 
filosofia da ciência em ambiente escolar. (FORATO, 2009, p. 53. Grifos do 
autor) 

Em decorrência dessas reflexões, propôs-se a aplicação de um minicurso no 

SNEF 2013, intitulado Fontes Primárias da História do Vácuo e da Pressão 

Atmosférica: análise e transposição para o Ensino Médio – Jornal Histórico. O 

minicurso tinha como objetivo central expor o exemplo do Jornal Histórico como 

proposta pedagógica para inserção da História da Ciência, concomitante com a Natureza 

da Ciência, utilizando-se de Fontes Primárias da História do Vácuo e da Pressão 

Atmosférica. Pretendeu-se, também, discutir acerca do processo de construção do 

Jornal, detalhando, dentro do tempo possibilitado pelo simpósio, os obstáculos 

transpostos no que tange à utilização das Fontes Primárias e suas potencialidades, os 

argumentos para utilização da HC e da NdC no contexto educacional básico e a 

possibilidade de estender a proposta para outros episódios históricos.  
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Figura 13 – Slide utilizado durante o minicurso – SNEF 2013 

 

Figura 14 – Slide utilizado durante o minicurso – SNEF 2013 

 

Figura 15 – Slide utilizado durante o minicurso – SNEF 2013 
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Durante a realização do minicurso percebeu-se entre os participantes 

curiosidade acerca da proposta lançada, o Jornal Histórico, com receptividade positiva. 

Porém, os mesmo participantes expuseram suas dificuldades para utilização e confecção 

de uma proposta como essa – a acessibilidade às fontes primárias, a dificuldade para 

realizar traduções, se necessário, falta de preparo para tratar de assuntos como os 

conteúdos da Natureza da Ciência, etc.  

A reavaliação do curso realizado no SNEF, que serviu como piloto, levou à 

elaboração da proposta do Curso de Instrumentação - Fontes Primárias da História do 

Vácuo e da Pressão Atmosférica na sala de aula: cartas e jornais históricos em 

articulação com livros didáticos do Ensino Médio.  

O curso, que representa um dos produtos do presente Mestrado Profissional, 

escolhido para ser aplicado, é estruturado de forma a contemplar dezesseis horas de 

atividades, sendo oito dessas horas não-presenciais e oito presenciais.  Tem, 

especificamente, como público-alvo professores atuantes no ensino de ciências e em 

formação. 

A etapa não-presencial prevista de oito horas contempla a leitura prévia da 

Unidade Didática e do Jornal Histórico pelo participante do curso. Essa primeira etapa 

contempla, ainda, a elaboração de um texto, com máximo duas laudas impressas, 

contendo comentários do participante acerca da Unidade Didática: suas primeiras 

impressões, aspectos que chamaram a atenção, aspectos que fugiram ao que ele 

esperava encontrar e comentários gerais acerca da unidade.  

Essa estrutura específica prevista para a etapa não-presencial decorre da 

necessidade de que haja uma leitura cuidadosa e reflexão prévia acerca do material a ser 

discutido de forma aprofundada na etapa presencial. Sem essa etapa prévia, considera-se 

que as discussões não atinjam o nível de aprofundamento pretendido. Por isso, 

considera-se importante que o texto elaborado na primeira atividade seja entregue na 

abertura do curso. 

A segunda etapa do curso contempla oito horas presenciais, divididas em dois 

turnos. Considera-se essa a composição mínima para a segunda etapa. A opção por 

indicar como mínimo um período um tanto quanto restrito (principalmente se levarmos 

em conta a complexidade da temática) decorre da perspectiva de que geralmente há 
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dificuldade para que os indivíduos possam participar de atividades de longa duração. No 

entanto, é aconselhável um período maior para as discussões presenciais e, se possível, 

essa segunda etapa deve mesmo ser alongada. 

Propõe-se estruturar essa segunda fase em quatro subdivisões menores, de duas 

horas cada, que contemplam o diálogo entre os participantes e o ministrante do curso: 

• Parte A – História da Ciência no Ensino, Fontes Primárias e Natureza 

da Ciência; 

• Parte B – O Jornal Histórico como possibilidade de transposição 

didática das Fontes Primárias; 

• Parte C – A Unidade Didática como possibilidade de inserção das 

Fontes Primárias em sala de aula de forma articulada ao livro didático; 

• Parte D - Continuação - A Unidade Didática como possibilidade de 

inserção das Fontes Primárias em sala de aula de forma articulada ao 

livro didático, Reflexões finais. 

  

Na Parte A, a exposição dialogada de caráter introdutório pode ser realizada com 

apoio de slides como os apresentados nas Figuras 16 e 17 a seguir. Essa discussão é 

aberta pelos argumentos a respeito da inserção da HFC no Ensino e caminha rumo ao 

confronto dos significados das Fontes Primárias sob a ótica positivista e da 

historiografia recente da História da Ciência (Figura 18). Finalizando a primeira parte, 

são discutidos exemplos de utilização de textos históricos originais no ensino de 

ciências e a potencialidade desses recursos.  

 

Figura 16 – Slide 5 – Discussão acerca da HFC no ensino 
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Figura 17 – Slide 7 – Obstáculos para inserção da HFC no ensino 

 

Figura 18 – Slide 8 – Fontes Primárias 

Segue-se à primeira parte presencial do curso, a apresentação do Jornal 

Histórico como proposta de transposição didática das Fontes Primárias.  Já as 

discussões sobre a Unidade Didática são realizadas nas duas últimas partes presenciais. 

As discussões devem retomar os aspectos mais importantes acerca dos Momentos que 

compõem a Unidade, bem como a proposta de articulação com o livro didático do 

Ensino Médio. Os participantes devem ser incentivados a questionar, participar e 

esclarecer dúvidas a respeito das temáticas elencadas na Unidade Didática, em espaço 

exatamente destinado a promover tal tipo de discussão. 

É importante que venham à tona as considerações manifestadas pelos 

participantes na primeira atividade do curso, as quais podem ter sofrido modificações 

em decorrência das primeiras etapas presenciais. Pretende-se que a visão do professor 

atuante ou em formação inicial sobre a proposta tenha sua relevância reconhecida e que 
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suas contribuições possam, inclusive, levar a possíveis encaminhamentos de sugestões 

de flexibilização e adequação da própria Unidade Didática.  

 

Figura 19 – Slide 11 – Apresentação do Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência – Edição Especial 

 

Figura 20 – Slide 1 – Apresentação da Unidade Didática – segundo momento do curso 

 

Figura 21 – Slide 5 – Estrutura da Unidade Didática 
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Figura 22 – Slide 22 – Apresentação do Momento 4 da Unidade Didática 

Um conjunto de slides sugeridos para o encaminhamento das discussões ao 

longo das quatro partes que compõem a etapa presencial pode ser encontrado no 

Apêndice IV. Dessa forma, o Curso de Instrumentação relatado nesse capítulo faz parte 

do escopo dos produtos do presente Trabalho de Conclusão. Pode ser aplicado tal como 

foi estruturado ou passando por reajustes, na formação de professores, visando à 

instrumentação para a transposição didática da HFC, em especial com recurso às Fontes 

Primárias.  

No Capítulo 4, apresentamos o relato fundamentado da aplicação do 

referido curso, realizado como atividade de extensão na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, em novembro de 2014. 
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CAPÍTULO 4 
Relato de utilização do Produto “Curso de Instrumentação”  

 

O contato dos professores, em formação e atuantes no ensino, com materiais 

instrucionais objetivando a inserção de aspectos históricos da construção do 

conhecimento científico no contexto educacional não implica a presença efetiva desses 

materiais em sala de aula. O uso desses recursos requer do professor um preparo no 

sentido de enfrentar dificuldades inerentes à inserção das temáticas da História e 

Filosofia da Ciência e da Natureza da Ciência, em sala de aula. No caso das Fontes 

Primárias, somam-se algumas especificidades, apesar do relevante potencial já 

explicitado (Capítulo 2 e Capítulo 3). 

No âmbito do presente Mestrado Profissionalizante, foram confeccionados 

produtos educacionais que podem ser utilizados pelos professores de Física interessados 

nessas temáticas: Traduções de Fontes Primárias da História do Vácuo, O Jornal 

Histórico – A Tribuna da Ciência, Unidade Didática (ver Capítulo 3 para descrição 

desses produtos). O Curso de Instrumentação – Fontes Primárias da História do Vácuo 

e da Pressão Atmosférica na sala de aula: cartas e jornais históricos em articulação 

com livros didáticos do ensino médio também constitui um dos Produtos Educacionais 

do presente Trabalho de Conclusão.  

Esse curso foi efetivamente aplicado como atividade de extensão, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no segundo semestre de 2013.  A seguir, 

à luz dos referenciais teóricos explicitados no Capítulo 2, apresenta-se relato 

fundamentado da aplicação desse produto. 

 

4.1. Divulgação, Inscrição, Etapa não-presencial 

Como se relatou em detalhes no Capítulo 3, o Curso de Instrumentação foi 

estruturado em dois momentos distintos: um momento não presencial, para produção de 

texto opinativo, que visava permitir que os participantes manifestassem suas impressões 
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acerca dos produtos educacionais e um momento presencial, para o desenvolvimento de 

atividades-dialogadas com os participantes 6. 

A divulgação do curso foi feita por meio virtual – via e-mail e mídias sociais – 

e por meio de cartazes distribuídos pelas dependências da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). O curso teve como público-alvo professores de Física 

atuantes e/ou em formação. Assim, os cartazes foram fixados em pontos estratégicos – 

Departamento de Física Teórica e Experimental (DFTE – UFRN), Laboratório de 

Pesquisa em Ensino de Física e Astronomia (LAPEFA – UFRN), secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM – UFRN). Em mídias sociais, o cartaz foi publicado em páginas de cursos 

de Licenciatura em Física, fora do âmbito da UFRN, assim como via e-mail 

institucional entre os professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

 

Figura 23 – Cartaz utilizado para divulgação do Curso de Instrumentação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  O curso foi cadastrado como atividade de extensão no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sob o registro CR249-
2013 e título: “Fontes Primárias da História do Vácuo e da Pressão Atmosférica na sala de aula: cartas e 
jornais históricos em articulação com livros didáticos do Ensino Médio”. Os professores orientadores do 
presente Mestrado Profissional, Dra. Juliana Hidalgo e Dr. Daniel Brito de Freitas, atuaram, 
respectivamente, como coordenador e coordenador adjunto do curso. 
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As inscrições para o curso ocorreram através de e-mail, no qual o participante 

deveria informar seus dados para cadastro. Em seguida, cada participante recebeu, via e-

mail, orientações para o desenvolvimento da atividade não-presencial. O participante 

deveria realizar a leitura da Unidade Didática, pelo menos cinco dias antes da atividade 

presencial, e produzir um texto que contemplasse suas primeiras impressões acerca da 

Unidade. O texto deveria ser entregue ao início das atividades presenciais (para mais 

detalhes acerca da atividade, ver Capítulo 3). As edições do Jornal Histórico foram 

enviadas previamente aos inscritos, e sua leitura fez parte da atividade inicial, de forma 

não presencial. 

Essa etapa não presencial compôs a primeira parte da execução do curso, e teve 

destacada importância pelo fato de que a leitura prévia dos materiais proporcionou uma 

discussão presencial, na segunda etapa, com nível de aprofundamento mais elevado. A 

mesma, composta pelas discussões sobre os produtos, será descrita a seguir. 

4.2. Atividades presenciais  

As atividades presenciais do curso de Instrumentação foram estruturadas de tal 

maneira a contemplar, em quatro horas, no período matutino, uma discussão teórica 

introdutória acerca das temáticas utilizadas nesse Trabalho de Conclusão – História e 

Filosofia da Ciência, Natureza da Ciência e utilização de Fontes Primárias na 

elaboração de materiais instrucionais. Nesse período, discutiu-se o Jornal Histórico 

como possibilidade de transposição didática das Fontes Primárias.  Após intervalo, já 

no período vespertino, durante outras quatro horas, passou-se a apresentar e discutir a 

Unidade Didática. 

O encontro presencial foi, portanto, dividido estruturalmente em dois turnos, e 

cada turno em duas partes: 

Matutino: 

• Parte A – História da Ciência no Ensino, Fontes Primárias e Natureza da Ciência 

• Parte B – O Jornal Histórico como possibilidade de transposição didática das 

Fontes Primárias 
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Vespertino: 

• Parte C – A Unidade Didática como possibilidade de inserção das Fontes 

Primárias em sala de aula de forma articulada ao livro didático 

• Parte D – Continuação – A Unidade Didática como possibilidade de inserção das 

Fontes Primárias em sala de aula de forma articulada ao livro didático, Reflexões 

finais. 

A etapa presencial ocorreu, assim, em oito horas de atividades, divididas em 

dois períodos iguais. Esse é o mínimo tempo indicado para tratamento das temáticas e 

dos produtos aqui elencados. Entendemos ainda que esse tempo é bastante restrito e 

precisaria ser ampliado tendo em vista a complexidade das temáticas a serem discutidas. 

Como parte dos Produtos Educacionais elaborados para o presente Mestrado 

Profissionalizante, a proposta desse curso pode ser utilizada por profissionais que atuam 

na formação de professores. Os slides propostos para o curso realizado podem ser 

utilizados de forma integral ou adaptados tendo em vista sua flexibilização para 

contextos específicos.  

4.2.1. Manhã – Parte A – História da Ciência no Ensino, Fontes Primárias e 

Natureza da Ciência e Parte B – O Jornal Histórico como possibilidade de 

transposição didática das Fontes Primárias 

O primeiro bloco7 do momento presencial do Curso de Instrumentação 

objetivou justificar, com base na literatura da área, isto é, segundo os referenciais 

explicitados no Capítulo 2 do presente trabalho de conclusão, a utilização da História e 

da Filosofia da Ciência no Ensino, a inserção da Natureza da Ciência no ensino de 

Ciências e a relevância de se refletir sobre a utilização de Fontes Primárias para 

elaboração de materiais didáticos. 

Importante destacar que todo o curso foi ministrado de forma dialogada. Os 

participantes não exerceram o papel de meros ouvintes, mas sim dialogaram com 

ministrante e entre si.  Discutiu-se, por exemplo, sobre os argumentos a favor da NdC e 

da HFC no Ensino. Destacou-se a importância de se inserir no contexto educacional do 

ensino de ciências aspectos sobre o processo de construção da ciência: a possibilidade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Esse bloco transcorreu das 8:00 às 12:00 horas, com intervalo de vinte minutos. 
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de desacordo entre os cientistas, a provisoriedade do conhecimento científico, a ciência 

como atividade de cooperação, entre outros. 

 

 

Figura 24 – Slide 5 – Parte A – Argumentos e aspectos da Natureza da Ciência 

A utilização de episódios históricos em sala de aula para a discussão de 

questões sobre a natureza do conhecimento científico foi entendida como um caminho 

positivo pelos participantes. Os indivíduos demonstraram interesse sobre a temática em 

suas falas, porém expressaram dificuldades em tratar sobre o tema em sala de aula, tanto 

por não terem passado por formação adequada, quanto por falta de ambientes para 

discussão e reflexão em formação continuada. 

 

Figura 25 – Slide 6 – Parte A – História da Ciência nos documentos oficiais 

Ainda nesse bloco, o debate foi direcionado para alguns obstáculos presentes 

quanto à utilização dessas temáticas. Foram citadas e discutidas questões como: 

anacronismo, caráter a-histórico e a-problemático do ensino atual (potencial para 
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gerar visões inadequadas da ciência), pseudo-história, fontes primárias (ao optar para 

utilizá-las, quanto, como, quanto?). Especificamente quanto a esse tópico, quer seja, as 

fontes primárias, as discussões foram ampliadas. 

Definiu-se, brevemente, o que são as Fontes Primárias para os historiadores, 

sob a visão positivista e da historiografia atual. Apresentou-se, como exemplo, a 

utilização de Fontes Primárias em um trabalho acadêmico recente do historiador da 

ciência Roberto de Andrade Martins: o livro “Becquerel e a descoberta da 

radioatividade: uma análise crítica” (2012). 

Nesse momento, abriu-se uma discussão acerca da utilização dessas fontes no 

ensino em geral, comparando sua utilização no ensino de História (utilização habitual 

das fontes primárias) e no ensino de Ciências (poucas iniciativas encontradas). Discutiu-

se sobre o seu potencial, ainda pouco explorado, para a inserção da temática NdC em 

sala de aula, bem como para colaborar com o ensino aprofundado de conceitos físicos, 

rompendo com uma visão aproblemática. Foram elencadas algumas fontes, 

especificamente relacionadas ao episódio da História do Vácuo, para utilização nos 

Produtos Educacionais. 

A discussão acerca das fontes caminhou, então, para sua utilização em sala de 

aula. Uma vez definida sua utilização, um aspecto importante foi ressaltado: será que 

toda fonte é acessível aos professores e aos alunos?  

Nesse momento foram explicitados casos em que as fontes primárias possuem 

formulação discursiva acessível aos professores e alunos, podendo ser aplicadas 

diretamente em sala de aula.  Foram citados os exemplares utilizados nas intervenções 

de Briccia e Carvalho (2011) e a carta do Puy-de-Dôme, esta relacionada diretamente 

com a História do Vácuo.  
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Figura 26 – Slide 9 – Parte A – Discussão sobre Fontes Primárias 

Discutiu-se também o caso de documentos originais cuja formulação discursiva 

não é acessível. A proposta de material instrucional, o Jornal Histórico – A Tribuna da 

Ciência foi apresentada em detalhes aos participantes: desde a trajetória para sua 

confecção, partindo de uma proposta incipiente, sugerida na Oficina Ensinando sobre a 

NdC: uma abordagem explícita e contextualizada a partir da História do Vácuo 

(OLIVEIRA, FERREIRA e BATISTA, 2012), até a definição dos seus objetivos quanto 

à NdC e aos próprios conceitos físicos tratados, bem como a definição de como os 

excertos das Fontes Primárias poderiam ser utilizados e contextualizados na redação do 

jornal.  

Alguns aspectos importantes para elaboração de materiais como o Jornal 

Histórico foram ressaltados: 

• Seleção dos aspectos da Natureza da Ciência 

• Seleção dos aspectos históricos e os recortes históricos 

• Nível de aprofundamento dos aspectos históricos  

• Nível de detalhamento do contexto não científico 

Direcionamos o diálogo à compreensão da forma como o Jornal foi elaborado, 

iniciando pela seleção das fontes primárias, o processo de tradução, a escolha dos 

aspectos da NdC e dos aspectos históricos, a elaboração do texto que permeia os 

excertos dos textos históricos, etc. 

Nessa etapa do curso, utilizamos a Edição V – Entrevista com Torricelli para 

exemplificar o processo de elaboração do material, ressaltando que se tomou como 

ponto de partida que a compreensão dos conceitos físicos está intrinsicamente 
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relacionada ao entendimento dos problemas que os mesmos buscaram responder 

(MATTHEWS, 1994).  

Finalizando a Parte A, utilizamos, novamente, os exemplos de Fontes 

Primárias que podem ser aplicadas completa e diretamente em sala de aula – Briccia e 

Carvalho (2011), Library of Congress (2011) e a Carta do Puy-de-Dôme (tradução no 

Apêndice I). Realizou-se uma discussão detalhada, objetivando salientar o potencial 

intrínseco aos textos históricos como inspiração para construção da Unidade Didática, a 

qual foi apresentada no segundo bloco do Curso de Instrumentação (Parte C e Parte D). 

 

Figura 27 – Slide 21 – Parte A – Inspirações para construção da Unidade Didática 

4.2.2. Tarde – Parte C – A Unidade Didática como possibilidade de inserção das 

Fontes Primárias em sala de aula de forma articulada ao livro didático e Parte D – 

Continuação – A Unidade Didática como possibilidade de inserção das Fontes 

Primárias em sala de aula de forma articulada ao livro didática, Reflexões Finais 

A etapa não presencial do curso havia compreendido a leitura prévia da 

Unidade Didática pelos participantes e a produção de um texto8 com suas impressões 

acerca desse material.  O bloco da tarde, dividido igualmente em Parte C e Parte D, 

separadas por curto intervalo, foi reservado para apresentação e discussão sobre a 

Unidade Didática – Fontes Primárias da História do Vácuo na sala de aula: Cartas e 

Jornais Históricos em articulação com o livro-texto do ensino médio. 

Os participantes foram convidados a exporem suas impressões, aquelas escritas 

previamente e as que porventura tivessem surgido durante os primeiros momentos do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Os textos produzidos pelos participantes, entregues no início do Curso de Instrumentação, estão no 
Anexo I do presente Trabalho de Conclusão 
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curso, para contribuir com as reflexões acerca da Unidade.  Os participantes elencaram 

críticas positivas quanto à proposta dos momentos e das atividades, assim como 

algumas observações que sinalizaram sugestões de mudanças, como, por exemplo, 

diminuir a quantidade de figuras utilizadas nas edições do Jornal, aproximar a 

formatação do Jornal da formatação de um jornal ordinário.  Julgou-se muito 

importante que à luz de suas próprias vivências, os professores atuantes e em formação 

pudessem lançar o seu olhar sobre o material debatido, o que poderia, inclusive, 

colaborar com sugestões e adequações da própria Unidade.  

Em seguida, foram apresentados os objetivos – geral e específicos – da 

Unidade. Importante nesse momento foi detalhar os objetivos, e esclarecer os motivos 

para a utilização das temáticas elencadas em articulação com o livro didático do ensino 

médio.    

 

Figura 28 – Slide 4 – Parte C – Objetivos da Unidade Didática 

Foram detalhados um a um os oito momentos da Unidade Didática. Durante 

essa etapa, os participantes dialogaram intensamente e foi possível perceber a surpresa e 

o interesse quanto à estrutura do material como um todo (Unidade Didática e Jornal 

Histórico, principalmente). 

Chamou bastante atenção da maioria dos participantes, a forma com que a 

Unidade Didática e o Jornal Histórico se relacionam com o livro didático dos alunos: 

desde a apresentação do conteúdo usual sobre “A medida da pressão atmosférica”, os 

momentos com utilização dos Jornais Históricos e a carta de Puy-de-Dôme, finalizando 

com a sugestão de resolução de questões usuais desses livros utilizando-se da História 

da Ciência. 
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Outro ponto debatido positivamente entre os participantes do Curso foi a 

flexibilização permitida pelos materiais. Os momentos foram elaborados, de forma 

interligada, para Unidade Didática de forma que permita a sua completa aplicação. 

Porém, de acordo com a necessidade de cada realidade educacional, os momentos 

podem ser utilizados separadamente, permitindo ser flexibilizada com o contexto 

educacional. Esse foi um ponto positivo apontado pelos professores presentes, 

conectando-se com a flexibilização dos planejamentos dos próprios professores. 

 

Figura 29 – Slide 22 – Apresentação do Momento 4 da Unidade Didática 

 

Figura 30 – Slide 30 – Apresentação do Momento 6 da Unidade Didática 

O Momento 8 – Exemplos de questões e comentários possibilitou fortalecer 

o pressuposto de o conhecimento científico ser compreendido de forma mais 

aprofundada quando se entra em contato com os problemas históricos que deram origem 

aos conceitos estudados. Os participantes ficaram “surpresos” quanto às sugestões para 

a resolução das questões extraídas de livros didáticos do ensino médio, a qual não exclui 

a importância dos cálculos usuais, mas sim lhes dá um novo significado. A articulação 
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dos Produtos Educacionais com o livro didático do ensino médio está presente em toda 

a Unidade Didática, sendo o professor o mediador principal entre os materiais e os 

alunos. 

 

Figura 31 – Slide 36 – Apresentação do Momento 8 da Unidade Didática 

Ao final da apresentação dos Momentos da Unidade Didática, foram 

dedicados alguns minutos para que os participantes pudessem expor suas impressões 

com relação ao debate traçado durante o Curso de Instrumentação e os próprios 

materiais apresentados.  

Foi percebida forte aceitação com relação ao Jornal Histórico e a Unidade 

Didática, na forma com que os materiais se articularam com o livro texto e com a 

inovação no desenvolvimento das atividades propostas nos materiais.  

Algumas críticas também foram expostas e discutidas nesses momentos de 

reflexões finais: a extensão da Unidade Didática iria requerer um tempo didático bem 

maior do que o disponível nas escolas, principalmente nas escolas públicas; a 

dificuldade de se trabalhar essa forma de estratégia até certo ponto inédita para alguns 

participantes, etc. 

Finalizando, a coordenação do Curso de Instrumentação elogiou o nível das 

discussões e citou algumas dificuldades na organização da atividade de extensão.  

No total, participaram do curso quinze indivíduos, sendo esses professores de 

Física atuantes, licenciandos em Física (modalidade presencial e EAD), estudantes de 

pós-graduação e interessados em geral. O número de inscritos chegou a cinquenta e 

oito. Destacou-se, sobretudo, o número elevado de licenciandos em Física que se 

inscreveram, mas não compareceram ao curso. A necessidade de leitura prévia do 
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material pode ter contribuído para a discrepância entre o número de inscritos e o número 

de participantes efetivos do curso. Além disso, o curso só pôde ser realizado no final do 

semestre letivo, em 30 de novembro, por fatores como atraso na preparação do material 

a ser utilizado e uma sequência de feriados que dificultou a escolha de uma data 

adequada.  A coordenadora encerrou as atividades ressaltando a importância da 

participação dos professores atuantes e em formação em momentos de reflexão e 

discussão como o proposto pelo curso. 
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CAPÍTULO 5 

Considerações Finais 

O presente Capítulo objetiva retomar os principais aportes teóricos que 

direcionaram esse Trabalho de Conclusão e fundamentaram a confecção dos produtos 

educacionais. Pretende, também, rever tais produtos e refletir sobre a forma de trabalho 

proposta como contribuição para a inserção da HFC no ensino de ciências, e, sobretudo, 

para a inserção de fontes primárias nesse contexto. 

No contexto do ensino de ciências, a literatura especializada tem recomendado 

a inserção da Natureza da Ciência (NdC) através de várias ferramentas e estratégias, 

estando a História e Filosofia da Ciência como uma das mais apontadas como caminho 

para discussão sobre o processo de construção científica. A abordagem histórico-

filosófica também contribuiria para uma aprendizagem mais aprofundada dos conceitos 

físicos (MATTHEWS, 1994; MATTHEWS, 1995; MCCOMAS et al, 1998; GIL 

PÉREZ et al., 2001; PEDUZZI, 2001; MARTINS, 2006; PEDUZZI, 2006; 

LEDERMAN, 2007; CLOUGH e OLSON, 2008; FORATO, 2009; HOTTECKE e 

SILVA, 2011; LEDERMAN, 2012). 

Considera-se a perspectiva de promover uma visualização da ciência de forma 

mais adequada, distanciando-se da maneira pragmática como os livros e a mídia 

costumam expô-la. Advoga-se a importância de que a ciência seja percebida como 

produção humana, construída coletivamente por seres humanos imersos em contextos 

sociais, e não por gênios isolados. A sociedade, formada sob essa ótica, deve 

compreender melhor a natureza dos embates científicos, refletir sobre a relação entre 

leis, teorias e hipóteses, conhecer sobre os limites de validade dos conhecimentos 

científicos, etc. (FORATO, MARTINS, PIETROCOLA, 2012, p. 125). 

O reconhecimento da importância dessas considerações para o ensino de 

ciências permeia o presente Trabalho de Conclusão e os produtos educacionais 

elaborados. Decidiu-se elaborar uma proposta de unidade didática para o Ensino Médio, 

bem como instrumentalizar professores atuantes e em formação para a utilização desse 

tipo de material.  

Escolheu-se a História do Vácuo devido ao rico potencial, ainda pouco 

explorado no Ensino de Física, no que tange, por exemplo, à contextualização de 
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discussões sobre à NdC e à compreensão de conceitos físicos importantes, como 

Pressão Atmosférica. Decidiu-se, especialmente, conceber os produtos educacionais a 

partir de Fontes Primárias – vestígios deixados pelos personagens históricos, sendo 

esses vestígios, no presente caso, textos originais escritos. As Fontes Primárias, assim 

como a temática histórica escolhida, possuem um potencial significativo ainda pouco 

explorado no ensino de ciências (LIBRARY OF CONGRESS, USA, 2011; TEIXEIRA, 

GRECA e JÚNIOR, 2012).  

A seleção dos excertos de textos históricos, um dos obstáculos enfrentados, 

constitui um dos desafios previstos pela literatura acerca da transposição didática da HC 

(FORATO, 2012). Levou-se em conta a relevância do episódio histórico para a Unidade 

Didática em questão, bem como a inteligibilidade para o nível de ensino estabelecido 

como alvo. Os trechos foram selecionados a partir de trabalhos historiográficos 

(MARTINS 1989a, MARTINS 1989b) e Source Books (MAGIE, 1969). Os que não 

estavam em vernáculo foram traduzidos, observando seus contextos de elaboração. 

Resumidamente, tendo como perspectiva atuar na instrumentação de 

professores e elaborar materiais didáticos, com a temática histórica da História do 

Vácuo e Pressão Atmosférica – com a utilização de Fontes Primárias – e utilização de 

discussões acerca da Natureza da Ciência, o presente Trabalho de Conclusão apresentou 

os seguintes produtos educacionais: 

• Traduções de Fontes Primárias Relacionadas à História do Vácuo 

• O Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência 

• Unidade Didática – Fontes Primárias da História do Vácuo na sala de 

aula: cartas e jornais históricos em articulação com o livro-texto do 

Ensino Médio 

• Curso de Instrumentação – Fontes Primárias da História do Vácuo na 

sala de aula: cartas e jornais históricos em articulação com livros 

didáticos do ensino médio 

O Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência surgiu com o intuito de articular o 

livro didático usual dos alunos no Ensino Médio com a proposta de uma abordagem 

histórico-filosófica de conteúdos de Física e da Natureza da Ciência, a partir de excertos 

de textos originais da História do Vácuo e da Pressão Atmosférica. Na redação das 

edições do fictício jornal, os trechos históricos – que devido à complexidade, 
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representariam dificuldade de entendimento aos alunos – foram acompanhados de 

elementos textuais elaborados de forma a facilitar o seu entendimento (a descrição do 

Jornal Histórico encontra-se no Capítulo 2). 

Em contribuição com o livro didático usual do ensino médio, carente de 

discussões acerca do processo de construção do conhecimento científico, o jornal, por 

sua vez, traz elementos que permitem vislumbrar o processo de construção de alguns 

conceitos físicos. Traz à tona os problemas a que os personagens históricos buscaram 

responder ao concebê-los, o que, acredita-se, permite uma aprendizagem mais 

aprofundada dos próprios conceitos (MATTHEWS, 1994). 

Acredita-se que o uso do Jornal Histórico para inserção das temáticas aqui 

elencadas – NdC e HFC bem como utilização de textos históricos originais – possa 

alcançar seus objetivos: viabilizar uma compreensão mais aprofundada dos conceitos 

físicos tratados, visualizar as nuances do caminho de construção do conhecimento 

científico, perceber a importância dos textos históricos quanto ao trabalho do historiador 

e para o empreendimento científico, etc. Apesar da linguagem utilizada para confecção 

dos textos utilizados no Jornal ter sido pensada para o nível de escolaridade básico, 

alguma dificuldade pode surgir quanto ao entendimento dos textos. Vem à tona, então, a 

importância do papel do professor enquanto agente facilitador. O professor deve exercer 

o papel de intermediador nas leituras e no desenvolvimento das atividades, orientando 

os alunos no sentido do entendimento e da percepção das características históricas e 

científicas do episódio. Concordamos, então, com os referenciais da área, que indicam 

que professor deve ter um mínimo conhecimento do período histórico elencado 

(FORATO, 2009). As atividades previstas ao final das Edições devem permitir que os 

alunos retomem (com auxílio do professor) aspectos da construção do conhecimento 

científico e históricos presentes no texto do jornal. 

Acreditamos, também, que a produção desse tipo de material se caracteriza 

uma forma de Transposição Didática, especificamente da História da Ciência (através 

dos excertos de Fontes Primárias) – isto é, transformação do Saber Sábio em Saber a 

Ensinar (Chevallard apud Forato, 2009). Sendo assim, o conhecimento científico, bem 

como parte do seu contexto histórico, presentes nas fontes primárias, foi levado ao nível 

de inteligibilidade e relevância que o nível de escolaridade pretendido para sua leitura. 

Essa transposição caracteriza-se um obstáculo que, mais uma vez acreditamos, tenha 

sido superado.  
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Visando orientar os professores (atuantes e em formação) para utilização desse 

novo material, elaborou-se a Unidade Didática Fontes Primárias da História do Vácuo 

na sala de aula: cartas e jornais históricos em articulação com o livro texto do ensino 

médio. Objetivou-se discutir desde a utilização do livro didático (ponto de partida do 

material e principal apoio ao professor em sala de aula) até a resolução “não usual” de 

exercícios/questões “tradicionais”, extraídas desses materiais, de forma a qual remonta 

ao resgate de elementos histórico-filosóficos. Para facilitar sua utilização e sua 

flexibilidade, a Unidade é dividida em Momentos, cada um deles com seus objetivos e 

atividades específicas explicitadas de forma direta em cada momento (a descrição da 

Unidade Didática encontra-se no Capítulo 3). 

A Unidade Didática construída se difere das unidades usuais, pois além de 

tratar dos tópicos básicos de um planejamento (objetivos, desenvolvimento, etc.) orienta 

e justifica para o professor cada momento da atividade, fundamentando cada passo 

delas. Além disso, a unidade foi elaborada de tal forma que permita ao professor 

flexibilizar o seu planejamento, utilizando os momentos da unidade e interferindo no 

formato final dos mesmos, de acordo com suas necessidades pedagógicas e seu contexto 

escolar educacional. Assim, a unidade configura uma material inédito na sua forma de 

sugerir as atividades aos professores. 

Como apontado anteriormente, os produtos educacionais (Unidade Didática, 

Jornal Histórico e Traduções de Fontes Primárias) foram utilizadas como um “eixo 

central” de apoio ao Curso de Instrumentação. Cada um deles foi dissecado durante o 

curso, configurando-se em materiais que permitiram o debate dos temas tratados e 

serviram de exemplificação para as atividades propostas. 

Para instrumentalizar os professores do ensino básico para utilização dos 

Jornais e Unidade Didática, e colaborando com a tentativa de preencher a lacuna 

relatada na formação de professores, também como produto desse Trabalho de 

Conclusão, foi elaborado e realizado um Curso de Instrumentação – Fontes Primárias 

da História do Vácuo em sala de aula: cartas e jornais históricos em articulação com 

livros didáticos do ensino médio (a descrição do produto educacional curso de 

instrumentação encontra-se no Capítulo 3 e o relato da aplicação do mesmo no 

Capítulo 4). 



84	  
	  

O Curso objetiva debater com os participantes sobre as temáticas da Natureza 

da Ciência e História e Filosofia da Ciência no Ensino, destaca o significado atual das 

Fontes Primárias e seu potencial ainda pouco explorado, e apresentar, detalhadamente, o 

Jornal Histórico e a Unidade Didática. O curso é elaborado de tal forma que possa ser 

utilizado também pelos professores, isto é, não foi elaborado apenas para utilização 

nesse trabalho. Para isso, é sugerida uma divisão temporal e de temas, assim como uma 

relevante quantidade de slides que possam orientar os professores, caso o mesmo opte 

pela escolha em realizar um curso tal como esse. Tais slides, claro, também podem ser 

flexibilizados de acordo com a necessidade de cada profissional. 

Acredita-se que ambientes de reflexão e discussão acerca dessas temáticas e de 

propostas didáticas para sua inserção no ensino de ciências possam contribuir para a 

sensibilização de professores, em exercício e em formação, e repercutem positivamente 

quanto à segurança desses profissionais frente a temas que por sua própria natureza não 

são triviais. 

Infelizmente, no Curso realizado, houve uma diferença grande entre o número 

de inscritos (58) e o número de participantes efetivos (15). Vários motivos podem ter 

levado a essa discrepância – a necessidade de leitura prévia de materiais, a data 

escolhida (fim de semestre letivo) e o dia da semana (em princípio, elegeu-se o sábado 

devido às características do público-alvo), etc. -, porém o feedback dos participantes foi 

bastante positivo. Notou-se que os participantes se mostraram bastante receptivos à 

proposta apresentada, principalmente em relação ao Jornal Histórico e à Unidade 

Didática, sinalizando como aspecto positivo a articulação com o livro texto do Ensino 

Médio e forma com que as atividades estão divididas em momentos, permitindo sua 

flexibilização e adequação de acordo com cada necessidade. 

No atual panorama de crescente atenção à elaboração de materiais instrucionais 

que possam contribuir com a inserção de reflexões sobre o empreendimento científico 

no ensino de ciências, o caso do uso de Fontes Primárias é ainda muito deficiente. Os 

depoimentos positivos vistos em atividades que utilizam fontes primárias em sala de 

aula – Boss, Filho e Caluzzi, 2009; Briccia e Carvalho, 2011, por exemplo – e que 

fizeram parte de fundamentação desse Trabalho de Conclusão, nos levam a crer que a 

utilização do Jornal Histórico no contexto educacional do ensino de ciências, como 

parte de uma atividade lúdica mais ampla do que uma aula comum, possa alcançar 

grande parte dos objetivos almejados.  
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Pretendeu-se, então, no presente Trabalho de Conclusão desse Mestrado 

Profissionalizante oferecer, como exemplo, possibilidades de atuar nessa inexplorada e 

fascinante lacuna, propondo materiais não usuais e, de forma aplicada, 

instrumentalizando professores curiosos e interessados em adquirir preparo para essas 

propostas. Para isso, lembramos a importância do preparo adequado dos professores que 

irão utilizar esse tipo de material. 
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APÊNDICE I 

TRADUÇÕES DE FONTES PRIMÁRIAS RELACIONADAS À HISTÓRIA DO 

VÁCUO 

 

PROPRIEDADES DA MATÉRIA 

GALILEO9 

O recorte a seguir, extraído da obra Two New Sciences (p. 1) de Galileo, descreve uma 

observação que deu origem à invenção do barômetro. 

 

Subida da água em uma bomba 

 Os interlocutores Sagredo e Salviati discutem a respeito de como explicar a 

tenacidade de um corpo, atribuindo-a à existência de vácuo entre as pequenas partes que 

o compõem, e o consequente esforço dessas partes para se aproximarem umas das 

outras, devido ao princípio geral de que a natureza tem horror ao vácuo. Salviati diz que 

aceita em parte essa visão, mas que pode provar que outras causas são operativas nesse 

caso. Ele, então, descreve um mecanismo para esse propósito. 

 

 Sagr. Graças a essa discussão, eu compreendi a causa de certo efeito a respeito 

do qual há muito tenho pensado e em vão tentado compreender. Certa vez vi uma 

cisterna à qual havia sido acoplada uma bomba sob a pretensão equivocada de que a 

água pudesse ser retirada com menos esforço ou em maior quantidade do que por meio 

de um balde comum. O corpo da bomba continha o sugador e a válvula na parte 

superior de forma que a água era elevada por atração e não por um empurrão como no 

caso das bombas nas quais o sugador é colocado mais abaixo. Essa bomba funcionou 

perfeitamente enquanto a água na cisterna permaneceu acima de certo nível; mas, 

abaixo desse nível a bomba parou de funcionar. Quando percebi esse fenômeno pela 

primeira vez pensei que a máquina estivesse estragada; mas o operário que eu chamei 

para repará-la disse-me que o defeito não estava na bomba, mas sim na água que havia 

descido demais para ser erguida até aquela altura; e ele acrescentou que não era 

possível, quer fosse por uma bomba ou por qualquer outra máquina funcionando sob o 

princípio da atração, erguer água um fio de cabelo acima de dezoito cúbitos; seja a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  MAGIE,	  William	  Francis.	  Properties	  of	  matter:	  Galileo.	  In:	  MAGIE,	  William	  Francis.	  A	  Source	  Book	  in	  
Physics.	  Pp.	  69-‐70.	  Tradução	  para	  o	  português	  de	  Professora	  Dra.	  Juliana	  M.	  Hidalgo	  Ferreira	  (UFRN)	  e	  
Giovanninni	  L.	  de	  Freitas	  Batista	  (IFRN).	  
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bomba grande ou pequena, esse é o limite extremo da subida. Até então, eu havia estado 

tão desatento a respeito daquilo, embora soubesse que uma corda, ou uma vara de 

madeira ou de ferro, se suficientemente longa, se quebraria pelo seu próprio peso 

quando erguida pela sua parte superior; nunca me ocorreu que a mesma coisa 

aconteceria, porém muito mais facilmente, com uma coluna de água. E, de fato, a coisa 

que é atraída pela bomba não é uma coluna de água presa na parte superior e esticada 

mais e mais até que finalmente atinge-se um ponto no qual ela quebra como uma corda, 

por conta do seu peso excessivo? 

 Salv. É precisamente assim a maneira como funciona; essa elevação fixa de 

dezoito cúbitos é válida para qualquer quantidade de água, seja a bomba grande ou 

pequena ou mesmo tão fina quanto palha. Nós podemos então dizer que ao pesarmos a 

água contida em um tubo de dezoito cúbitos de comprimento, não importando o seu 

diâmetro, obteremos o valor da resistência do vácuo em um cilindro de qualquer 

material sólido contendo um furo desse mesmo diâmetro. 
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PASCAL10 

Blaise Pascal nasceu em Clermont em 19 de junho de 1623, filho de um culto oficial do 

governo. Pascal revelou habilidades peculiares desde a sua juventude e seu pai se 

dedicou ele mesmo a sua aprendizagem. O garoto se interessou muito cedo pelos 

estudos de física e matemática, embora o pai tenha tentado por algum tempo evitar sua 

dedicação a esses assuntos, temendo que Pascal negligenciasse o estudo de línguas. 

Comentava-se que o garoto descobriu sozinho algumas das mais importantes 

proposições da geometria. Aos dezesseis anos, escreveu um trabalho sobre seções 

cônicas. 

Pascal começou a ter problemas de saúde aos dezoito anos de idade e até sua morte 

viveu como deficiente.  Pascal foi um dos fundadores da teoria das probabilidades e 

contribuiu para geometria dos ciclóides. Sua principal contribuição para física foi no 

domínio da hidrostática. Nos seus últimos anos de vida, Pascal relacionou-se fortemente 

com os jancenistas do Porto Royal. Sob influência desse grupo, ele escreveu Provincial 

Letters e compilou seus Pensées sur la Religion, que foi publicado após sua morte 

ocorrida em 19 de agosto de 1662. 

Os recortes a seguir são, primeiramente, uma carta do cunhado de Pascal, Périer, na qual 

esse descreve os resultados de suas observações com um barômetro em diferentes 

alturas. Este experimento foi sugerido a Périer por Pascal, sendo mostrados os 

comentários desse último sobre os resultados. O segundo recorte, retirado do Traité de 

l’Equilibre des Liqueurs, publicado em 1663, foi provavelmente escrito por Pascal dez 

anos antes. 

 

Experimentos com o barômetro 

 

Após citar os nomes dos cavalheiros de Clermont que o acompanhavam, Périer inicia o 

relato dos experimentos. 

Encontramo-nos, então, naquele dia às oito horas da manhã no jardim dos Pères 

Minimes, o qual é praticamente a parte mais baixa da cidade, onde o experimento 

começou da seguinte maneira: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  MAGIE,	  William	  Francis.	  Experiments	  with	  the	  Barometer:	  Pascal.	  In:	  MAGIE,	  William	  Francis.	  A	  Source	  
Book	  in	  Physics.	  Pp.	  74-‐75.	  Tradução	  para	  o	  português	  de	  Professora	  Dra.	  Juliana	  M.	  Hidalgo	  Ferreira	  
(UFRN)	  e	  Giovanninni	  L.	  de	  Freitas	  Batista	  (IFRN).	  
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Primeiro, despejei em um vasilhame dezesseis libras de mercúrio, o qual eu havia 

purificado durante os três dias precedentes, e tomando dois tubos de vidro de tamanhos 

iguais, cada um com cerca de 4 pés de comprimento, hermeticamente selados em uma 

extremidade e aberto na outra, fiz com cada um o experimento comum do vácuo usando 

o mesmo vasilhame, e quanto aproximei os dois tubos sem retirá-los do vaso, verifiquei 

que o mercúrio que restou em cada um estava no mesmo nível, e que ficou em cada um 

deles acima do mercúrio no vasilhame vinte e seis polegadas e três linhas e meia. Repeti 

esse experimento duas vezes no mesmo local, com os mesmo tubos, com o mesmo 

mercúrio e no mesmo vasilhame; encontrei sempre o mercúrio nos tubos no mesmo 

nível e na mesma altura que encontrei na primeira vez. 

Após isso ter sido realizado, deixei um dos dois tubos no vasilhame, para observação 

contínua: registrei no vidro a altura do mercúrio, e deixando o tubo nesse local, solicitei 

ao Reverendo Padre Chastin, um dos internos da casa, um homem tão piedoso quanto 

possível, e o qual reflete muito claramente em questões desse tipo, que tivesse o 

trabalho de observar a situação de tempo em tempo durante o dia, para verificar se 

qualquer mudança ocorria. E com o outro tubo e parte do mesmo mercúrio, eu subi com 

todos esses senhores ao topo do Puy-de-Dôme, que é cerca de quinhentas toesas mais 

alto que o Minimes, e quando realizamos os mesmos experimentos da mesma maneira 

que eu havia feito nos Minimes, encontrei que permaneceu no tubo não mais do que 

vinte e três polegadas e duas linhas de mercúrio, enquanto que no Minimes havia sido 

encontrada no mesmo tubo uma altura de vinte e seis polegadas, três linhas e meia; e 

então havia entre as alturas do mercúrio nos experimentos uma diferença de três 

polegadas e uma linha e meia: esse resultado nos encheu de admiração e espanto, e tanto 

nos surpreendeu, que para nossa própria satisfação desejamos repeti-lo. Por isso, repeti 

o mesmo mais cinco vezes, com grande precisão, em diferentes locais no topo da 

montanha, uma vez debaixo de uma cobertura numa pequena capela que existe lá, uma 

vez a céu aberto, uma vez em um abrigo, uma vez ao vento, uma vez com tempo bom, e 

uma vez sob chuva e névoa que nos atingiu algumas vezes, tendo o cuidado de retirar o 

ar do tubo todas as vezes; em todos esses testes encontrou-se a mesma altura para o 

mercúrio, vinte e três polegadas e duas linhas, o que corresponde a uma diferença de 

três polegadas e uma linha e meia das vinte e seis polegadas e três linhas e meia que 

foram encontradas no Minimes; esse resultado nos satisfez plenamente. 

[O restante da carta se refere a outros experimentos realizados durante a descida, e 

relata que a altura do mercúrio no tubo estacionário não mudou durante o dia. 
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Também relata que a altura do mercúrio encontrada é levemente menor quando se 

ascende ao topo da Catedral em Clermont. O comunicado a seguir é o comentário de 

Pascal sobre esta carta.] 

Esse relato esclareceu todas minhas dificuldades e não escondo o fato de que estou 

muito satisfeito com isso; e desde que percebi que a distância de vinte toesas na altura 

gerava uma diferença de duas linhas na altura do mercúrio, e que seis ou sete toesas 

gerava uma diferença de cerca de meia linha, um fato que é facilmente testado nessa 

cidade, eu fiz o experimento comum do vácuo no topo e na base da torre de Saint-

Jacques de-la-Boucherie, a qual tem entre vinte e quatro e vinte e cinco toesas de altura: 

encontrei uma diferença de mais de duas linhas na altura do mercúrio; e, então, fiz o 

mesmo experimento em uma casa particular, com noventa e seis degraus de escada, 

onde encontrei muito claramente uma diferença de metade de uma linha; o que está 

perfeitamente de acordo com o relato de Périer. 
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PASCAL 

Capítulo V 

Sobre os corpos que estão imersos em água11 

 

Vimos pelo capítulo anterior que a água empurra para cima aqueles corpos que 

toca por baixo; que empurra para baixo aqueles corpos que toca por cima; e que 

empurra para um lado aqueles que toca pelo lado oposto: de onde é fácil concluir que 

quando um corpo está completamente imerso na água, já que a água o toca por cima, 

por baixo e por todos os lados, [a água] se esforça para empurrar o corpo para cima, 

para baixo e em toda direção. Mas como sua altura é a medida de sua força em todas 

essas ações, é fácil ver qual de todas essas forças deve prevalecer. 

Porque parece, primeiramente, que já que tem a mesma altura de água sobre 

todas as faces dos seus lados, elas serão empurradas igualmente; e então o corpo não 

será movido lateralmente em qualquer direção, não mais do que um cata-vento entre 

dois ventos iguais. Mas como a água tem mais altura sobre a face inferior do que sobre 

a face superior, está claro que irá empurrar o corpo mais para cima do que para baixo. Já 

que a diferença dessas alturas da água é a altura do próprio corpo, é fácil entender que a 

água o empurra mais para cima do que para baixo com uma força equivalente ao peso 

do volume de água igual ao [volume] do corpo. 

De forma que, um corpo que está na água é sustentado da mesma maneira como 

se estivesse em um braço de uma balança e o outro [braço] estivesse carregado com um 

volume de água igual ao dele próprio, de onde parece que um corpo de cobre ou de 

qualquer material que pese mais do que um volume igual de água, irá afundar, porque 

seu peso excede aquele que o contrabalança. 

Se um corpo é de madeira, ou de algum outro material mais leve do que um 

volume de água igual [ao seu volume], ele sobe com a força segundo a qual o peso da 

água é maior do que o seu peso. 

E se for de peso igual, não irá nem afundar nem ascender; como a cera faz, a 

qual permanece quase no mesmo local na água de quando é colocada lá. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  MAGIE,	  William	  Francis.	  Chapter	  V	  –	  On	  bodies	  which	  are	  immersed	  in	  water.	  Pascal.	  In:	  MAGIE,	  
William	  Francis.	  A	  Source	  Book	  in	  Physics.	  Pp.	  79-‐80	  Tradução	  para	  o	  português	  de	  Professora	  Dra.	  
Juliana	  M.	  Hidalgo	  Ferreira	  (UFRN)	  e	  Giovanninni	  L.	  de	  Freitas	  Batista	  (IFRN).	  
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TORRICELLI12 

 Evangelista Torricelli nasceu de pais nobres em 15 de outubro, 1608. Aos vinte 

anos ele foi para Roma, onde estudou matemática sob a orientação de Castelli. Ele se 

familiarizou com o trabalho de Galileo sobre movimento e escreveu um livro de 

memórias sobre o assunto o qual Castelli havia submetido à Galileo. Isso fez com que 

Torricelli se tornasse assistente de Galileo. Ele o ajudou a preparar o trabalho que foi 

publicado por um dos seguidores de Galileo, Vincenzo Viviani, em 1674. Galileo 

faleceu três meses depois de Torricelli juntar-se a ele. O Grande Duque de Toscana 

ficou tão impressionado com o talento do jovem que o manteve em Florença como 

matemático e professor de matemática. Torricelli faleceu em 25 de outubro, 1647, em 

Florença. 

 Ele foi um matemático de importância considerável. Como físico, é mais 

conhecido pela invenção do barômetro e pela lei de fluxo dos líquidos a partir de 

pequenos orifícios. O recorte a seguir contém o anúncio da sua invenção, o barômetro, e 

sua própria explicação para o comportamento. Foi retirado do Torricelli’s Collected 

Works, publicado em 1919, Vol. III, p. 186. 

 

O BARÔMETRO 

Para Michelangelo Ricci em Roma 

Muito Ilustre Senhor e erudito patrono: 

Florença, 11 de Junho de 1644 

  

Muitas semanas atrás, eu enviei ao Senhor Antonio Nardi várias das minhas 

demonstrações a respeito das áreas de cicloides, e pedi-lhe que depois de examiná-las 

ele as enviasse imediatamente a você ou ao Senhor Magiotti. Eu já havia chamado a 

atenção para o fato de que estão sendo realizados certos experimentos filosóficos, não 

sei exatamente o que, relacionados ao vácuo, elaborados não simplesmente produzir 

vácuo, mas para chegar a um instrumento que nos mostrará as mudanças na atmosfera, 

se está agora mais pesada e densa e depois mais leve e sutil. Muitos disseram que o 

vácuo não existe, outros que de fato existe apesar da repugnância da natureza e com 

dificuldade; eu não conheço alguém que tenha dito que exista sem dificuldade e sem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  	  MAGIE,	  William	  Francis.	  The	  Barometer.	  Torricelli.	  In:	  MAGIE,	  William	  Francis.	  A	  Source	  Book	  in	  
Physics.	  Pp.	  70-‐73.	  Tradução	  para	  o	  português	  de	  Professora	  Dra.	  Juliana	  M.	  Hidalgo	  Ferreira	  (UFRN)	  e	  
Giovanninni	  L.	  de	  Freitas	  Batista	  (IFRN).	  
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uma resistência da natureza. Eu argumentei então: Se puder ser encontrada uma causa 

manifesta da qual a resistência, que é sentida se tentamos produzir vácuo, possa ser 

originada, parece-me tolice tentar atribuir ao vácuo aquelas operações que se seguem 

evidentemente de alguma outra causa; e, então, fazendo alguns cálculos muito simples, 

percebi que a causa identificada por mim (isto é, o peso da atmosfera) deveria por si só 

oferecer uma resistência maior do que o faz quando tentamos produzir um vácuo. Digo 

isso porque um certo filósofo, percebendo que não pode fugir da admissão de que o 

peso da atmosfera causa a resistência sentida ao se produzir o vácuo, não diz que admite 

a atuação do ar pesado, mas persiste afirmando que a natureza também colabora 

resistindo ao vácuo. Vivemos imersos no fundo de um oceano de ar elementar, o qual, 

por experimento, sem dúvida tem peso, e tanto peso que o ar mais denso na vizinhança 

da superfície da terra pesa cerca de uma quatro-centésima parte do peso da água. 

Determinados autores observaram depois do crepúsculo que o ar vaporoso e visível se 

eleva sobre nós a uma altura de cinquenta a cinquenta e quatro milhas, mas não acho 

que isso seja tanto, pois posso mostrar que o vácuo deveria oferecer uma resistência 

muito maior do que o faz; a menos que [isto é, para aceitar-se que a elevação seja de 

cerca de cinquenta milhas] usemos o argumento de que o peso que Galileu atribuiu se 

aplique à atmosfera mais baixa, onde os homens e os animais vivem, enquanto que nos 

picos das altas montanhas o ar começa a se tornar mais puro e a pesar muito menos do 

que a quatro-centésima parte do peso da água. Fizemos muitos recipientes de vidro 

como aqueles mostrados em A e B (fig. X) com tubos de dois cúbitos de comprimento. 

Estes foram preenchidos com mercúrio, suas extremidades fechadas com o dedo, e 

foram, então, invertidos em um recipiente C onde havia mercúrio; vimos que um espaço 

vazio foi formado e que nada aconteceu no tubo onde esse espaço foi formado; o tubo 

entre A e D permaneceu sempre cheio até a altura de um cúbito e um quarto e uma 

polegada. Para mostrar que o tubo estava completamente vazio, enchemos a bacia com 

água pura até D e então, erguendo o tubo pouco a pouco, vimos que, quando a abertura 

do tubo alcançou a água, o mercúrio caiu do tubo e a água subiu com grande violência 

até a marca E. Costuma ser dito como explicação para o fato de que o tubo AE 

permanece vazio e o mercúrio, embora pesado, seja sustentado no tubo AC, que, como 

se acredita até agora, a força que impede que o mercúrio caia, como naturalmente o 

faria, é interna ao tubo AE, e provém do vácuo ou de alguma substância extremamente 

rarefeita; mas afirmo que é externa, e que essa força vem de fora. Sobre a superfície do 

líquido que está na bacia repousa o peso de uma [coluna de] altura de cinquenta milhas 
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de ar; então, e se no tubo CE, no qual o mercúrio não sofre tendência ou repugnância 

alguma, nem mesmo mínimas, a estar lá, devesse entrar e subir uma coluna alta o 

suficiente para entrar em equilíbrio com o peso do ar exterior que o força a subir? A 

água em um tubo similar, embora mais longo, subirá até cerca de 18 cúbitos, isto é, 

[sobe] tanto mais do que aquilo que o mercúrio sobe, o quanto ele é mais pesado do que 

a água; de forma a haver um equilíbrio com a mesma causa que atua sobre um e sobre o 

outro.  Este argumento é reforçado por um experimento feito simultaneamente com o 

tubo A e com o tubo B, no qual o mercúrio sempre permanece na mesma linha 

horizontal AB. Isso deixa quase que certo que a ação não se origina de dentro; por que o 

vaso AE, onde haveria mais substância rarefeita, deveria ter exercido uma força maior, 

atraindo muito mais ativamente, por causa da maior rarefação, do que se observa no 

espaço menor B. Tenho me empenhado em explicar por esse princípio todos os tipos de 

repugnâncias que são sentidas em vários efeitos atribuídos ao vácuo, e ainda não 

encontrei alguma com a qual não consiga lidar com sucesso. Sei que o altíssimo senhor 

[dirigindo-se a Ricci] irá perceber muitas objeções, mas espero que se o senhor pensar 

sobre elas, as mesmas sejam resolvidas. Não fui capaz de concretizar minha intenção 

principal, isto é, reconhecer quando a atmosfera é mais densa e mais pesada e quando é 

mais sutil e mais leve, porque o nível AB no instrumento EC varia por alguma outra 

razão (o que eu não teria acreditado) especialmente como se fosse sensível ao frio ou ao 

calor, exatamente como se o tubo AE estivesse cheio de ar. 

 

Seu devotado e grato servo 

V. Torricelli 
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APÊNDICE – II 

O JORNAL HISTÓRICO – A TRIBUNA DA CIÊNCIA –EDIÇÃO ESPECIAL 

EDIÇÃO I 
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EDIÇÃO II 
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EDIÇÃO III 
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EDIÇÃO IV 
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EDIÇÃO V 
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EDIÇÃO 0 
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APÊNDICE – III 

UNIDADE DIDÁTICA - FONTES PRIMÁRIAS DA HISTÓRIA DO VÁCUO NA 

SALA DE AULA: CARTAS E JORNAIS HISTÓRICOS EM ARTICULAÇÃO 

COM O LIVRO-TEXTO DO ENSINO MÉDIO 

Autores 

Giovanninni L. de Freitas Batista 

Juliana M. Hidalgo Ferreira 

Daniel Brito de Freitas 

 

Citar como: BATISTA, G. L. de F, FERREIRA, J. M. H, de FREITAS, D. B, Fontes 

Primárias da História do Vácuo na Sala de Aula: Cartas e Jornais Históricos em 

Articulação Com o Livro-texto do Ensino Médio (Unidade Didática), 2013. Disponível 

em www.hfcjhidalgo.com  

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Ação de Extensão - CR249-2013 

UFRN 

I. Objetivos  

Objetivo geral  

Em articulação com o material didático usual do Ensino Médio, ensinar 

conceitos de Física e a respeito da Natureza da Ciência utilizando, 

particularmente, fontes primárias da História do Vácuo (cartas originais de 

pesquisadores e composição de trechos originais em formato de jornal 

histórico), as quais trazem elementos importantes e geralmente ausentes no livro 

didático. 

 

 

Objetivos específicos 

• Utilizar fontes primárias para colaborar com o livro didático no ensino 

de conceitos de Física. Promover a inserção no contexto educacional de 

elementos históricos, colaborando para uma compreensão mais 
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aprofundada dos conceitos. Considera-se que a compreensão dos 

conhecimentos físicos está intrinsecamente relacionada ao entendimento 

dos problemas a que tais conhecimentos buscaram responder. 

• Utilizar elementos e enunciados dos produtos da ciência, usualmente 

presentes do livro didático do Ensino Médio, como ponto de partida 

para questionamentos acerca do processo de construção histórica dos 

conceitos, sendo a discussão desse processo, por sua vez, uma lacuna 

usual no material didático. 

• Reconhecer o caráter interpretativo da História da Ciência, percebendo 

o papel das Fontes Primárias, como documento histórico sujeito a 

múltiplas interpretações dos leitores. Interpretar as intencionalidades 

dos personagens envolvidos nos episódios, atividade que envolve 

incentivar a imaginação e a criatividade dos alunos.  

• Discutir sobre aspectos da Natureza da Ciência a partir da 

interpretação das fontes primárias. Promover a inserção no contexto 

educacional de discussão de questões relacionadas à Natureza da 

Ciência: relacionar conceitos a seres humanos, aprender sobre 

metodologia científica e os caminhos frequentemente difíceis da 

investigação científica. Notar que os “erros” podem ser entendidos 

como desafios e não como derrotas. Considera-se que a ausência de tais 

elementos, frequentemente notada nos livros didáticos, colabora para 

reforçar visões deformadas acerca da natureza do empreendimento 

científico.  

II. Estrutura da Unidade Didática 

A seguir apresenta-se um breve resumo dos momentos que compõem a unidade 

didática proposta. Cada um desses momentos e seus objetivos serão detalhados 

posteriormente. Importante esclarecer, no entanto, que a proposta pode ser flexibilizada 

pelo professor de acordo com o seu contexto, experiências e percepções.  

 

Momento 1 – Introdução do conteúdo do livro didático 

Exposição do conteúdo sobre pressão atmosférica e experimento de Torricelli (produtos 

da ciência) tendo como base o livro didático. Ao longo dessa exposição, conduz-se 

problematização que traz à tona questões (sobre o processo de produção do 

conhecimento científico) que não podem ser respondidas com o auxílio do livro, cujo 



143	  
	  

caráter costuma ser essencialmente a-histórico e a-problemático. Exemplos: De onde 

surgiu a ideia para a montagem de Torricelli? Será que ele fez tudo sozinho, de repente? 

O que ele estava tentando resolver? O que houve depois do experimento de Torricelli?  

 

Momento 2 – Leitura e discussão do Jornal Histórico – Edição Entrevista com 

Torricelli 

O professor faz com a turma a leitura compartilhada da edição do Jornal Histórico que 

contém uma entrevista fictícia realizada com Torricelli, a qual foi composta a partir de 

trechos escritos pelo próprio pesquisador. A intenção é discutir com os alunos alguns 

aspectos sobre o processo histórico daquilo que aparece como produto da ciência no 

material didático: Exemplos: problemas que eram focos do pesquisador, intenção dos 

experimentos, integração da comunidade científica, dificuldades do pesquisador.  

 

Momento 3 – Resposta a alguns questionamentos do Momento 1 

O professor auxilia os alunos no confronto de suas conclusões a respeito da leitura do 

jornal com os questionamentos elaborados no Momento 1 da unidade didática. Podem-

se perceber diversos fatores contextuais relacionados ao conhecimento científico 

exposto no livro. Boa parte das questões elaboradas no Momento 1 podem ser 

respondidas, enquanto outras questões iniciais permanecem sem resposta. O Momento 

3 e o Momento 2 podem também colaborar para que novas questões sejam notadas 

pelos alunos. 

 

Momento 4 – Leitura das edições I, II, III e IV do Jornal Histórico 

Leitura compartilhada, em aula, das edições I, II, III e IV do Jornal Histórico e 

realização em grupos das atividades presentes nessas edições. Organização pela turma 

de “linha do tempo”: “Vácuo e Pressão Atmosférica na História”. A “linha do tempo” 

deve enfatizar as rupturas e continuidades do processo de construção (coletiva) da 

ciência. 

 

Momento 5 – Resposta a dúvidas e questionamentos surgidos nos Momentos anteriores 

A leitura das edições I, II, III e IV traz elementos que permitem compreender melhor 

questões relacionadas ao processo histórico de produção do conhecimento específico 

exposto no livro, ou seja, contribui para uma compreensão aprofundada do 

conhecimento físico, bem como colabora para o entendimento de aspectos gerais 
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relacionados à natureza do conhecimento científico. O professor, nesse Momento 5, 

conduz discussão para que os alunos percebam as conexões entre as informações 

advindas das leituras e seus questionamentos.  

 

Momento 6 – Utilização da Carta do Puy-de-Dôme 

Os alunos leem em grupos a carta recebida por Blaise Pascal, em meados do século 

XVII, a qual descreve a realização do experimento de Torricelli em diferentes altitudes, 

durante a subida da montanha do Puy-de-Dôme. Em seguida, o professor conduz 

discussão que estimula a imaginação e criatividade dos alunos, levando-os a gerar 

hipóteses e propor respostas aos questionamentos anteriores a partir da interpretação 

desse documento. Dentre outros, um questionamento importante, já no Momento 1, e 

que até então ficou sem resposta pode ser abordado nesse caso: O que houve depois do 

experimento de Torricelli? Nesse Momento 6, adicionalmente, o próprio significado 

desse tipo de documento para a História da Ciência pode ser discutido com a turma. 

 

Momento 7 – Realização de atividade cultural  

Em grupos, os alunos escolhem o que mais lhes chamou a atenção nos Momentos 

anteriores da unidade didática e realizam algum tipo de atividade cultural. Exemplos: 

quadrinhos, peça teatral, carta histórica fictícia, diário de investigação. Os resultados 

podem ser deixados em exposição em sala ou apresentados em Feira de Ciências. 

 

Momento 8 - Realização de problemas do material didático em articulação com a 

História da Ciência  

O Momento 8 parte do princípio de que a compreensão dos conhecimentos físicos está 

intrinsecamente relacionada ao entendimento dos problemas a que tais conhecimentos 

buscaram responder. Nesse sentido, trazendo à tona elementos provenientes da 

abordagem histórica realizada nos Momentos da unidade didática, o professor auxilia a 

turma na resolução de problemas e exercícios usualmente presentes nos materiais 

didáticos, abrindo novas possibilidades de discussões na realização dessas atividades. A 

seguir, cada um desses momentos é detalhadamente comentado.  
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MOMENTO 1– Introdução do conteúdo do livro didático 

 

Salvo raras exceções, o material didático utilizado no Ensino Médio foca 

exclusivamente os “produtos da ciência”, sendo de caráter essencialmente a-histórico e 

a-problemático. Não traz informações relacionadas ao processo de elaboração do 

conhecimento científico em questão, sendo essa uma lacuna usual no livro didático. Não 

permite compreender que problemas buscavam resolver os conhecimentos científicos 

citados, e muitas vezes, nem mesmo permite compreender que seres humanos reais 

estão por trás dos conceitos estudados, os quais são enunciados como produtos 

finalizados. 

Na unidade didática aqui proposta, no Momento 1, o professor, tendo como base 

o material didático dos próprios alunos, que muito provavelmente seguirá o padrão 

descrito acima, introduz em aula dialogada o conteúdo sobre pressão atmosférica e o 

experimento de Torricelli. No entanto, no diálogo estabelecido na aula, a atitude do 

professor ao utilizar o material “tradicional” deve sinalizar que existem outras questões 

importantes e interessantes além das trazidas pelo livro. Considera-se aqui que a 

compreensão dos conhecimentos físicos está intrinsecamente relacionada ao 

entendimento dos problemas a que tais conhecimentos buscaram responder. 

Nesse sentido, a partir dos elementos e enunciados dos produtos da ciência 

expostos no livro, o professor deve conduzir problematização a fim de trazer à tona 

questionamentos sobre o processo de elaboração do conhecimento científico que está 

sendo estudado.  

O professor faz questionamentos, anotando-os no quadro. Algumas perguntas 

são sugeridas a seguir. Pretende-se, no entanto, que a unidade didática aqui proposta 

sirva como referência inicial para o professor, o qual deve ter autonomia para realizar 

adaptações. O professor pode elaborar outras questões, de acordo com a sua percepção 

sobre o andamento da atividade, e, inclusive, deve estimular os alunos a formularem 

seus próprios questionamentos.  

 

§ Será que existiram outros experimentos anteriores como o de 

Torricelli? Será que ele fez tudo sozinho, de repente?  

§ De onde partiu a ideia de fazer esse tipo de montagem? Por que 

ele escolheu o mercúrio? 
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§ Será que a intenção dele foi realmente medir a pressão 

atmosférica? 

§ Será que esse era de fato o problema que ele estaria tentando 

resolver? 

§ Será que ele fez mesmo a medida da altura da coluna? 

§ Seria mesmo possível concluir que a sustentação do mercúrio se 

deve a algo externo (pressão)? Dava para descartar que o 

mercúrio não caía por causa de algo interno?  

§ Ao observar o experimento era possível “ver” a pressão 

atmosférica atuando? 

§ A figura no livro mostra um espaço “vazio” no tubo do 

experimento de Torricelli. Será que estava realmente vazio na 

visão do Torricelli? Será que existiam opiniões diferentes da de 

Torricelli? Todos concordavam com Torricelli? 

§ Será que Torricelli teve alguma dificuldade? Ele chegou mesmo 

a uma conclusão final? 

§ O que houve depois do experimento de Torricelli? 

  

O conteúdo do livro didático, no Momento 1, serve, portanto, como ponto de 

partida para dúvida e curiosidade, mas muito possivelmente não trará informações que 

auxiliam para que esses questionamentos sejam respondidos.  

O objetivo da problematização inicial, nesse Momento, é aguçar a curiosidade 

dos alunos (e do próprio professor) para investigar como os conhecimentos expostos no 

livro surgiram, o que inclui questionamentos provenientes da condução do professor (a 

que problemas se relacionam, quais as dificuldades enfrentadas pelos personagens que o 

elaboraram, etc.), bem como investigar questionamentos formulados pelos próprios 

alunos. 

A problematização é, portanto, um convite para que busquem respostas para 

esses questionamentos nos outros Momentos da unidade didática. Esses Momentos 

utilizam fontes primárias da História da Ciência para colaborar com o livro didático 

no ensino de conceitos físicos, considerando que a inserção no contexto educacional de 

elementos históricos, colabora para uma compreensão mais aprofundada dos 

conceitos.  
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Conteúdo do material didático para ser utilizado como ponto de partida para aula 

dialogada: 

• Conceito de Pressão Atmosférica – o professor define o que vem a ser 

pressão atmosférica, de acordo com seu material didático; apresenta aos 

alunos a estrutura da atmosfera terrestre, os gases que a compõe, as 

divisões estruturais utilizadas atualmente e como varia a temperatura com 

a altitude; 

• Pressão e Altitude – com a definição da pressão atmosférica e sua 

estrutura, o professor exemplifica e justifica, dentro dos conceitos atuais, 

a dependência da pressão atmosférica com relação à altitude; 

• “A medida da Pressão Atmosférica” - O experimento de Torricelli – 

nesse momento o professor introduz o experimento de Torricelli tal qual 

o material didático traz. Explica o funcionamento do experimento e, ao 

final, inicia a problematização do episódio histórico com os 

questionamentos propostos. 

  

 

MOMENTO 2 – Leitura e discussão do Jornal Histórico – Entrevista com 

Torricelli 

 

No convite à investigação realizado no Momento 1, a problematização sugerida 

extrapola o livro didático e remete a questões relacionadas a uma compreensão mais 

aprofundada dos conceitos por meio da discussão do desenvolvimento histórico dos 

mesmos. Esse é o ponto de partida para as discussões subsequentes.  

No Momento 2, passam a entrar em cena as edições do Jornal Histórico. 

Elaborado para aplicação no Ensino Médio, o Jornal é uma produção escrita a respeito 

de episódios da História do Vácuo e da Pressão Atmosférica. Contempla recortes de 

fontes primárias – escritos originais dos personagens participantes dos episódios 

históricos em questão – selecionados a partir de critérios como relevância e 

inteligibilidade. Esses trechos são destacados em vermelho no Jornal.  

 Visualmente distinguíveis pelo leitor, já que são apresentados em cor preta, 

agregam-se, ainda, trechos elaborados pelos autores do Jornal com intenção de 

favorecer a cognoscibilidade das passagens extraídas dos documentos originais, uma 

vez que essas geralmente são de difícil entendimento.  
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A edição do Jornal utilizada no Momento 2 é composta por uma entrevista fictícia, 

realizada com Evangelista Torricelli, composta a partir de trechos escritos pelo próprio 

pesquisador. Trata-se de um encontro imaginado entre Torricelli e um jornalista 

interessado em conhecer sobre aspectos do trabalho do pensador. As perguntas 

apresentadas pelo personagem-jornalista foram elaboradas a partir da interpretação dos 

escritos de Torricelli, e auxiliam os leitores na compreensão dos mesmos.  

Sugere-se que o professor faça com a turma uma leitura compartilhada, em voz 

alta, da edição do Jornal. A intenção é iniciar o contato com elementos que extrapolam 

os “produtos da ciência”, os quais foram trazidos pelo livro didático no Momento 1. 

Passa-se, então, à discussão em aula de aspectos do processo da ciência. 

Especificamente, nesse caso, aborda-se o episódio histórico relacionado ao experimento 

do barômetro a partir dos comentários originais realizados por Torricelli.  

Com a ajuda do professor, alguns elementos podem ser notados. Esses, no 

entanto, não devem ser observados como a verdade sobre o episódio histórico. Não se 

deve perder de vista que o documento utilizado como base para a composição da 

entrevista reflete as intencionalidades do próprio pesquisador, isto é, o modo como ele 

vivenciou e escolheu representar esses elementos. Assim, o Jornal pode ser utilizado 

para interpretar visões e registros de Torricelli sobre temas recorrentes na 

problematização ocorrida no Momento 1: problemas que eram focos de investigação, a 

intenção ao realizar os experimentos, a integração da comunidade científica, ou seja, a 

participação de outros personagens nas discussões, as dificuldades relatadas, o contexto 

científico e histórico, etc.  

  

Orientações para leitura compartilhada em aula da “Entrevista” com Evangelista 

Torricelli 

Durante a leitura compartilhada com os alunos, o professor deve incentivar a 

interpretação da entrevista tendo em vista possíveis esclarecimentos sobre as questões 

surgidas na primeira atividade da sequência didática. A fim de auxiliar o professor em 

sua intervenção, apresentam-se a seguir comentários para cada conjunto pergunta-

resposta que compõe a entrevista.  

 

• 1ª Pergunta 

Jornalista: Então... Existe o vazio ou não? 
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Torricelli: Fizemos muitos recipientes de vidro como aqueles mostrados em A e B (fig. 

X) com tubos de dois cúbitos de comprimento. Estes foram preenchidos com mercúrio, 

suas extremidades fechadas com o dedo, e foram, então, invertidos em um recipiente C 

onde havia mercúrio; vimos que um espaço vazio foi formado e que nada aconteceu no 

tubo onde esse espaço foi formado; o tubo entre A e D permaneceu sempre cheio até a 

altura de um cúbito e um quarto e uma polegada. Para mostrar que o tubo estava 

completamente vazio, enchemos a bacia com água pura até D e então, erguendo o tubo 

pouco a pouco, vimos que, quando a abertura do tubo alcançou a água, o mercúrio 

caiu do tubo e a água subiu com grande violência até a marca E. 

 

A primeira pergunta da “entrevista” foi elaborada a fim de colaborar para que o 

leitor compreenda que o referido experimento era relatado por Evangelista Torricelli, 

nesse recorte de fonte primária, como evidência empírica favorável à existência do 

vazio.  

O experimento consistia em dois tubos, cheios de mercúrio, que foram invertidos 

em um recipiente onde também havia mercúrio. Nesse caso, Torricelli interpretou que o 

mercúrio descia até certa altura no tubo de vidro, deixando acima um espaço vazio. O 

pesquisador, então, discutiu e defendeu a possibilidade de existência do vazio 

recorrendo a um argumento empírico. Essa atitude indica que a interpretação não era a 

única, isto é, havia quem defendesse que o espaço acima do mercúrio não estava vazio.  

No mesmo recorte, Torricelli discorreu sobre o processo de colocar água sobre o 

mercúrio na bacia e elevar o tubo lentamente. Quando a parte inferior do tubo (aberta) 

atingiu a superfície da água, este líquido adentrou o tubo, preenchendo-o 

completamente. Devido à diferença de densidade entre os dois líquidos, o mercúrio 

desceu para a bacia. Argumentando a favor da interpretação de que o vazio podia 

ocorrer na natureza, Torricelli considerou que o fato de a água ter preenchido toda a 

parte superior do tubo indicava que esta parte antes estava vazia. Pode-se observar, 

assim, que o foco do pensador era discutir acerca do vazio. Ao menos nesse 

experimento, ele não expressou qualquer intenção de “medir a pressão atmosférica”.  

Passando ao que costumamos notar nos livros didáticos, não se observa menção 

nesses recursos didáticos à controvérsia sobre o vazio. O experimento de Torricelli 

aparece associado a esse único pensador, de forma repentina, descontextualizado, 

desconectado desse problema importante sobre o qual a comunidade científica da época 
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se debruçava. Surge no material didático com um experimento exclusivamente dirigido 

a medir a pressão atmosférica.    

(Cúbito – unidade de medida definida pelo comprimento do braço medido do 

cotovelo à extremidade do dedo médio estendido – corresponde aproximadamente 

0,5 m) 

 

• 2ª Pergunta 

Jornalista: Então o senhor está aceitando que o vácuo existe? Mas esse assunto 

divide opiniões entre os pesquisadores, não é verdade? 

Torricelli: “Muitos disseram que o vácuo não existe, outros que de fato existe 

apesar da repugnância da natureza e com dificuldade; eu não conheço alguém que 

tenha dito que exista sem dificuldade e sem uma resistência da natureza. Aceito a 

existência do vácuo, mas ele ocorre com alguma resistência na natureza”. 

 

 O trecho escrito por Torricelli nos remete a um problema que envolvia a 

comunidade científica na época. Como o pensador ressalta, existiam diferentes 

posicionamentos na discussão acerca da existência do vazio. Esse aspecto é 

enfatizado, então, na pergunta elaborada para compor a suposta entrevista. 

Alguns aspectos e expressões que aparecem nessa fala do pensador serão 

contemplados somente durante a aplicação das demais edições do Jornal Histórico, 

em momentos posteriores. Exemplo disso é a expressão “Repugnância da natureza” 

utilizada por Evangelista Torricelli em referência ao Horror ao Vácuo defendido por 

Aristóteles no período da Antiguidade, fortalecido no Período Medieval e aceito por 

vários pensadores ainda na época de Torricelli, como justificativa para a inexistência 

do vazio. 

Essas informações já serão conhecidas pelo professor, mas não pelos alunos. E é 

interessante que o professor não as revele totalmente de antemão, mas sim levante 

questionamentos em sala sobre esses elementos ainda não esclarecidos: O que 

poderiam ser? Quais as hipóteses dos alunos a respeito de seus possíveis 

significados? Um entendimento parcial virá na próxima questão da entrevista, 

enquanto outras perguntas ficam ainda sem resposta e aguardam a leitura de outras 

edições do Jornal (De onde viriam essas ideias?) 

É importante lembrar que a situação vivenciada pelos alunos, isto é, realizar 

questionamentos e propor hipóteses para posterior investigação lembra o ofício do 
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historiador da ciência em contato com fontes primárias. Não raro, o historiador se 

depara com documentos os quais compreende apenas parcialmente e busca 

interpretá-los. Analogamente, o aluno tem à sua frente nesse Momento 2, elementos 

que podem ser compreendidos e outros que podem ser registrados para as 

investigações posteriores. Assim, o aluno vivencia uma situação que gera 

curiosidade sobre os acontecimentos que envolvem esse episódio histórico, abrindo 

caminho para os momentos seguintes da unidade didática. 

  

• 3ª Pergunta 

Jornalista: Mas se o vácuo existe, ele não seria a causa da sustentação da coluna 

de mercúrio? Ele não daria um puxão, como dizem? Para o senhor, então, o 

que sustenta a coluna de mercúrio? 

Torricelli: “Costuma ser dito como explicação para o fato de que o tubo AE 

permanece vazio e o mercúrio, embora pesado, seja sustentado no tubo AC, que, 

como se acredita até agora, a força que impede que o mercúrio caia, como 

naturalmente o faria, é interna ao tubo AE, e provém do vácuo ou de alguma 

substância extremamente rarefeita; mas afirmo que é externa, e que essa força vem 

de fora”. 

 

 Vários pensadores justificavam o resultado do experimento como sendo uma 

tentativa da natureza de não formar vazio dentro do tubo, uma vez que o mercúrio 

estava caindo deste. Sendo assim, haveria uma força interna, causada pelo vazio, 

que seguraria o mercúrio dentro do tubo – “força do vácuo”.  

A pergunta que compõe a suposta entrevista foi elaborada no sentido de 

colaborar para que o leitor compreenda essa visão à qual Torricelli se opõe. Utiliza, 

portanto, palavras mais simples como “puxão” para transcrever em linguagem 

acessível ao aluno essa outra interpretação para a sustentação da coluna de mercúrio. 

É importante ressaltar na leitura compartilhada em aula que no trecho escrito por 

Torricelli a referência a uma causa de sustentação externa aparece como uma 

interpretação firme do próprio pensador: “eu afirmo”. Assim, nota-se a intenção de 

Torricelli de transmitir confiança quanto a essa interpretação para o fenômeno, ainda 

que, como ele mesmo reconhece, esta represente uma divergência em relação a uma 

interpretação mais tradicional (“Costuma ser dito”).  
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 Em relação a essa pergunta, é importante que o professor privilegie na discussão 

elementos como: a compreensão das duas interpretações; a intencionalidade do 

pesquisador ao expressá-la; qual seria a mais tradicional e qual seria a divergente; a 

possibilidade de existência de diferentes explicações para um mesmo fenômeno 

natural, sendo esse um importante aspecto da Natureza da Ciência.  

Tais elementos se contrapõem ao que se pode notar nos livros didáticos, os quais 

de forma simplista trazem exclusivamente a interpretação de Torricelli como uma 

“descoberta” importante revelada pelo experimento.  Como o próprio Torricelli 

demonstra, por outro lado, o experimento não revelava “a atuação de uma força 

externa”. O experimento por si só não afirmava nada. Ele sim o fazia e, ao fazê-lo, 

contrapunha-se a uma corrente de pensamento mais tradicional. Assim, quando o 

livro didático afirma que ele “corretamente” fez certas afirmações sobre o 

experimento do mercúrio, pode-se dizer que vem à tona uma afirmação anacrônica, 

já que o “corretamente” pressupõe uma comparação e julgamento de valor à luz do 

que é aceito atualmente. Em contraposição, sob o ponto de vista da época, a 

afirmação de Torricelli era dissidente, havendo outras possibilidades mais aceitas.  

 

• 4ª Pergunta 

Jornalista: Como assim? Que força seria essa? 

Torricelli: “Vivemos imersos no fundo de um oceano de ar elementar, o qual, por 

experimento, sem dúvida tem peso, e tanto peso que o ar mais denso na vizinhança 

da superfície da terra pesa cerca de uma quatro-centésima parte do peso da água.  

Esse peso, determinado por Galileu, podemos considerar que se aplique à 

atmosfera mais baixa, onde os homens e os animais vivem, enquanto que nos picos 

das altas montanhas o ar começa a se tornar mais puro e a pesar muito menos do 

que a quatro-centésima parte do peso da água.  No nosso caso, estamos realizando 

o experimento na superfície da terra. Sobre a superfície do líquido que está na 

bacia repousa o peso de uma [coluna de] altura de cinquenta milhas de ar; então, e 

se no tubo CE, no qual o mercúrio não sofre tendência ou repugnância alguma, 

nem mesmo mínimas, a estar lá, devesse entrar e subir uma coluna alta o suficiente 

para entrar em equilíbrio com o peso do ar exterior que o força a subir?” 

 

 A pergunta elaborada para composição da entrevista indica que o trecho escrito 

por Evangelista Torricelli visa esclarecer que força externa, na opinião do pensador, 
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seria aquela responsável pelo fenômeno observado: o peso do ar atuando na 

superfície do líquido na bacia.  

Em sua explicação, Torricelli recorreu à consideração de que o ar possuía peso. 

 Esse é o primeiro trecho da entrevista que nos remete explicitamente ao 

elemento pressão atmosférica. Com base nesse elemento, o pensador está propondo 

algo complexo e delicado: a possível substituição de uma tradicional explicação do 

experimento que teria como base o horror ao vácuo. Enfim, Torricelli não está 

simplesmente medindo a pressão atmosférica, mas sim se debruçando sobre o 

problema da sustentação da coluna de mercúrio. Esse aspecto pode ser explorado 

pelo professor, sendo algo distinto e bem mais aprofundado do que os livros 

didáticos costumam trazer.  

 É interessante notar, ainda, que Evangelista Torricelli parece intencionalmente 

defender o pressuposto que toma como ponto de partida: o peso do ar. Essa peça-

chave usada por Torricelli precisa ser explicada e defendida por ele, o que indica seu 

caráter não óbvio e ainda não consolidado na época. Deve ser observado, ainda, que 

Torricelli recorre ao trabalho de Galileu, o que revela o caráter cooperativo da 

ciência.  

 Ainda no que diz respeito ao trecho de Torricelli, o pesquisador afirma que 

vivemos imersos em um oceano de ar. O que isso quer dizer? De onde Torricelli 

tirou essa conclusão? Será que o aluno concorda com isso? Por que não somos, 

então, esmagados por esse oceano de ar? 

 Essa não costuma ser uma questão óbvia para o aluno, tal como não foi óbvia ao 

longo do desenvolvimento da própria História da Ciência. Nesse sentido, isto é, 

pensando nas dificuldades do aluno, o professor pode realizar questionamentos e 

registrar as impressões dos alunos a respeito dessa expressão. As edições seguintes 

do Jornal Histórico, que serão utilizadas em outro momento da unidade didática, 

podem ajudar o professor a discutir essa questão posteriormente, já que mostram a 

analogia entre água e ar realizada por pensadores do século XVII: a água teria peso 

e pressionaria os corpos imersos nela, o mesmo ocorrendo com o ar.   

 Voltando à resposta de Torricelli, o pensador relata seu entendimento de que 

aumentando a altitude (no alto das montanhas) o ar se torna mais rarefeito. Será que 

os alunos já vivenciaram essa situação ou conhecem alguma informação sobre isso? 

Ao realizar esse questionamento, o professor pode, por exemplo, discutir o que 
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ocorre quando times de futebol vão jogar em locais de grandes altitudes, ou o que 

significaria pressurizar uma cabine de avião, etc. 

 Finalizando esse trecho, tendo em vista a preparação para o Momento 6, que 

utiliza a carta sobre o Puy-de-Dôme, é importante discutir com os alunos a seguinte 

situação: O que ocorreria se Torricelli fosse realizando o experimento à medida que 

subisse uma montanha? O que será que ocorreria com a coluna?  A intenção, nesse 

caso, não seria conduzir uma discussão a fim de obter respostas, mas sim hipóteses 

que serão registradas para discussão posterior. 

   

• 5ª Pergunta 

Jornalista: Mas mesmo considerando que o ar tem peso e atua sobre o mercúrio, 

ainda assim poderíamos considerar que aquele espaço vazio ou com alguma 

substância bem rarefeita tem alguma influência na altura da coluna de 

mercúrio? 

 

Torricelli: “A água em um tubo similar, embora mais longo, subirá até cerca de 18 

cúbitos, isto é, [sobe] tanto mais do que aquilo que o mercúrio sobe, o quanto ele é 

mais pesado do que a água; de forma a haver um equilíbrio com a mesma causa 

que atua sobre um e sobre o outro.  Este argumento é reforçado por um 

experimento feito simultaneamente com o tubo A e com o tubo B, no qual o 

mercúrio sempre permanece na mesma linha horizontal AB. Isso deixa quase que 

certo que a ação não se origina de dentro; por que o vaso AE, onde haveria mais 

substância rarefeita, deveria ter exercido uma força maior, atraindo muito mais 

ativamente, por causa da maior rarefação, do que se observa no espaço menor B. 

Tenho me empenhado em explicar por esse princípio todos os tipos de repugnâncias 

que são sentidas em vários efeitos atribuídos ao vácuo, e ainda não encontrei 

alguma com a qual não consiga lidar com sucesso. [...] parece-me tolice tentar 

atribuir ao vácuo aquelas operações que se seguem evidentemente de alguma outra 

causa”. 

 

 Nesse trecho, Evangelista Torricelli reafirma o seu posicionamento em aceitar a 

interpretação de que a causa para a sustentação do mercúrio é externa, e não interna. 

Utiliza novamente um argumento empírico: se a causa fosse o puxão do vazio ou a 

atuação de uma substância rarefeita presente no espaço superior do tubo, no tubo com 
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um espaço superior maior a coluna de mercúrio também deveria ser maior, o que não 

era observado. Tubos com diferentes espaços superiores tinham a coluna de mercúrio a 

uma mesma altura.  

  A pergunta elaborada para a composição da entrevista pretende trazer à tona 

aspectos importantes da fala de Evangelista Torricelli, como o uso de um argumento de 

simplicidade, conhecido como navalha de Ockham (não recorrer a mais entidades do 

que o necessário para a explicação de um fenômeno). No final do trecho que serve como 

resposta, Torricelli reconhece que ainda vem estudando o assunto e sustenta seu 

discurso com base no argumento de simplicidade. Estudando caso a caso ele notava que 

a explicação baseada na atuação da pressão do ar explicava a sustentação da coluna de 

mercúrio era adequada e suficiente, não sendo necessário recorrer a causas adicionais.  

Em vista disso, outras explicações poderiam ser abandonadas. Seria tolice atribuir 

algum papel ao vácuo. Era desnecessário. 

   

• 6ª Pergunta 

Jornalista: Parece que o senhor realmente está interessado nesse assunto. Por 

quê? 

Torricelli: “Eu e vários senhores com os quais tenho me correspondido como os 

senhores Michelangelo Ricci, Antonio Nardi e Magiotti. Escrevi ao senhor Ricci 

relatando os resultados que agora lhe apresentei. Disse a ele: “irá perceber muitas 

objeções, mas espero que se o senhor pensar sobre elas, as mesmas sejam 

resolvidas”. Eu já havia chamado a atenção para o fato de que estão sendo 

realizados certos experimentos filosóficos, não sei exatamente o que, relacionados 

ao vácuo, elaborados não simplesmente para produzir vácuo, mas para chegar a 

um instrumento que nos mostrará as mudanças na atmosfera, se está agora mais 

pesada e densa e depois mais leve e sutil”. 

 A cooperação é um aspecto importante da atividade científica evidenciado por 

Evangelista Torricelli em seus escritos. O pensador cita a participação de outros 

colegas na discussão e condução de experimentos relacionados ao vácuo e em 

tentativas de entender as mudanças na atmosfera.  O professor pode, então, 

incentivar os alunos a perceberem dois aspectos que costumam ser deixados de lado 

pelo livro didático: a cooperação, já que a ciência não é feita por gênios isolados; e, 

no caso específico desse conteúdo, que os experimentos não surgiram de repente 

como uma tentativa de medir a pressão atmosférica, essa questão se relacionava a 
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uma discussão sobre o vácuo que vinha movendo a comunidade de pesquisadores há 

certo tempo.  

 

• 7ª Pergunta 

Jornalista: Estudar as mudanças na atmosfera... mas, isso seria ótimo! O senhor 

está encontrando alguma dificuldade na realização desse trabalho? Já tem 

resultados convincentes? 

Torricelli: “Exatamente. Minha intenção principal é reconhecer quando a 

atmosfera é mais densa e mais pesada e quando é mais sutil e mais leve. Mas ainda 

não fui capaz de concretizá-la porque o nível AB no instrumento EC varia por 

alguma outra razão, o que eu não teria acreditado, especialmente como se fosse 

sensível ao frio ou ao calor, exatamente como se o tubo AE estivesse cheio de ar”. 

Jornalista: Isso é estranho... O senhor não disse que o tubo estava vazio? Bem, 

não quero aborrecê-lo. Sabemos que essa é uma pergunta muito complicada. E 

que, por outro lado, é justamente a dúvida e não a certeza que estimula 

pesquisador. Nossos leitores agradecem ao ilustre pesquisador e vamos 

continuar acompanhando de perto suas pesquisas!  

  

A fala do jornalista elaborada para composição da entrevista pretende trazer à 

tona aspectos que podem ser abordados pelo professor em sala de aula e que fogem 

à afirmação simplista de que ele mediu a pressão atmosférica que costuma estar 

presente no livro didático.  

No trecho transcrito para a entrevista, Torricelli reconhece que tinha dificuldades 

e não havia chegado a uma conclusão final. Havia questões que ele não conseguia 

explicar. Manifestava a intenção de entender o comportamento da atmosfera, mas o 

caminho dessa investigação não era simples, não resultava no que havia previsto. 

Muito pelo contrário, o trecho final da fala de Torricelli poderia até mesmo servir 

aos adversários já que sugeria que algo interno ao tubo tinha algum efeito no que se 

observava. Por outro lado, Torricelli não parecia desanimado e sim estimulado pelo 

desafio. Assim, detalhes que trazem à tona o caráter humano da pesquisa científica 

podem ser contemplados na discussão desse trecho. 

 Durante a leitura compartilhada da entrevista deverão surgir novos 

questionamentos de cunho histórico e conceituais inerentes ao episódio da História 

do Vácuo, bem como de antecedentes do episódio. O professor toma nota desses 
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questionamentos, pois no momento destinado à leitura das outras edições do Jornal 

Histórico, eles poderão ser respondidos. Por outro lado, o professor também deve 

exercer o papel de incentivar a turma a anotar suas próprias conclusões sobre a 

entrevista. No Momento 3, destacado a seguir, o professor conduz a turma no 

estabelecimento de relações entre a intepretação da entrevista e as dúvidas e 

questionamentos originados no Momento 1. Incentiva-se, assim, a curiosidade e a 

criticidade a respeito dos conceitos físicos e de sua história. 

 

MOMENTO 3 – Respostas aos questionamentos do Momento 1 

Ao iniciarmos a apresentação do Momento 3, sentimos a necessidade de 

reforçar a possibilidade de flexibilização do planejamento pelo professor de acordo com 

as peculiaridades de cada contexto educacional, bem como dos seus próprios interesses 

pedagógicos. Considera-se aqui que o professor exerce papel fundamental, sendo ele 

também produtor de conhecimento para a inserção da HFC no Ensino. 

Os livros didáticos utilizados no Ensino Médio geralmente possuem caráter a-

histórico e a-problemático, não trazendo informações acerca dos problemas que deram 

origem aos conceitos físicos, personagens e contextos relacionados aos conhecimentos 

citados. A fim de iniciar uma intervenção que busca contemplar essa lacuna, no 

Momento 1, sugerimos que o professor desenvolva uma aula dialogada que visa 

estimular questionamentos, dúvidas e curiosidades que extrapolam os materiais 

didáticos usuais.  

Essas questões de interesse da turma são registradas pelo professor no Momento 

1 e retomadas explicitamente no Momento 3. Esse é o ponto de partida para que os 

alunos, com auxílio do professor, confrontem seus questionamentos iniciais com suas 

conclusões a respeito da leitura da primeira edição do Jornal – entrevista com 

Evangelista Torricelli – realizada no Momento 2.  

O confronto das conclusões com os questionamentos iniciais possibilita 

contemplar fatores contextuais relacionados ao conhecimento científico exposto no livro 

didático e responder a boa parte das questões de interesse propostas pela turma no 

Momento 1.  

A seguir, a título de exemplificação para auxílio ao professor, são citadas 

algumas questões sugeridas para o Momento 1, com a redação de possíveis respostas 

advindas da interpretação da entrevista com Torricelli: 
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v Será que a intenção dele foi realmente medir a pressão atmosférica? 

Será que ele fez aquela medida da altura da coluna de mercúrio? Será 

que esse era de fato o problema que ele estaria tentando resolver? 

 

Ele não chegou de repente e mediu a pressão atmosférica ou a altura da 

coluna de mercúrio.  

Ele estava discutindo algo mais amplo. Estava discutindo sobre a 

existência do vazio, um problema que movia a comunidade científica da 

época, e estudava com dificuldade o comportamento da atmosfera – 

quando era sutil ou quando mais densa. 

 

v Era possível concluir que seria algo externo, como a pressão 

atmosférica, e descartar que o mercúrio não cai por causa de algo 

interno? Será que Torricelli chegou a uma conclusão final?  

 

 

Torricelli defendeu que era algo externo usando o experimento com 

tubos com espaços superiores vazios de tamanhos diferentes: nenhuma 

diferença foi observada.  

Depois usou o argumento de simplicidade: não era preciso recorrer a 

outras causas, pois a pressão atmosférica parecia adequada e suficiente. 

Por outro lado, ele reconheceu que tinha dificuldades e não havia 

chegado a uma conclusão final. No trecho final da entrevista falou algo 

que poderia até mesmo servir aos adversários já que algo interno ao 

tubo parecia ter algum efeito no que se observava.  

 

v Ao observar o experimento é possível “ver” a pressão atmosférica? 

 

 Uma das interpretações possíveis para a sustentação da coluna de 

mercúrio pode ser a pressão atmosférica, porém não é o experimento 

que “mostra” esse resultado, é o pensador que o interpreta dessa forma: 

a sustentação da coluna de mercúrio poderia ser explicada pela atuação 

do ar que pressionava a superfície do recipiente. 
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v A figura do livro mostra um espaço “vazio”. Será que estava realmente 

vazio na visão do Torricelli? Será que dizer que estava vazio era um 

aspecto definido na época? Será que existiam visões diferentes da visão 

de Torricelli? Como ele defendia seu posicionamento?  

 

Existiam visões diferentes e Torricelli aceitava a existência do vazio.  

Ele estava consciente de que existiam outras interpretações. Defendia 

seu posicionamento por meio de argumentos empíricos (experimentos): 

era possível encher o tubo até o final, o que indicaria que ele estava 

vazio anteriormente. 

 

Essas são algumas possíveis perguntas que teriam recebido respostas adequadas 

a partir da interpretação da entrevista de Torricelli. Outras questões teriam sido 

contempladas apenas parcialmente ou de modo ainda insatisfatório: 

  

v Será que existiram outros experimentos anteriores como o de Torricelli? 

De onde partiu a ideia de fazer esse tipo de montagem? Por que ele 

escolheu mercúrio? 

 

De acordo com a entrevista existiam outros pensadores realizando 

experimentos e participando das discussões, mas não é possível entender 

de onde se originou o experimento de Torricelli.  

 

É importante que a turma perceba que algumas questões formuladas tanto no 

Momento 1 quanto no Momento 2 permanecem sem respostas. O próprio Momento 3 

também pode estimular novos questionamentos, tanto elaborados pelos alunos quanto 

pelo professor. 

Ainda existem questões pendentes que apontam a necessidade de novas 

investigações pela turma. Cabe ao professor ressaltar essas lacunas, estimulando a 

curiosidade em torno daquilo que não pôde ser compreendido. Abre-se, então, o 

caminho para os próximos momentos da unidade didática proposta. 
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MOMENTO 4 – Leitura das edições I, II, III e IV do Jornal Histórico 

 

O Momento 4 pretende colaborar com os objetivos da unidade didática na qual 

se insere:  conhecimento mais aprofundado do conhecimento científico, em articulação 

com o material didático do Ensino Médio, à medida que colabora para o preenchimento 

de lacunas existentes nos livros usuais quanto aos problemas e contextos aos quais os 

conceitos científicos estão associados; inserção no contexto educacional de discussões 

acerca da natureza do conhecimento científico, que também costumam ser lacunas 

observadas nos livros didáticos.  

No Momento 4 desenvolve-se a leitura compartilhada das demais edições do 

Jornal Histórico intitulado “A Tribuna da Ciência”, que contemplam as discussões sobre 

o vazio ao longo de períodos históricos anteriores ao experimento de Torricelli: 

 

Edição I 

Antiguidade – Abrange as controvérsias envolvendo Aristóteles, Eleatas e Atomistas 

quanto à existência do vazio. Em meio aos argumentos apresentados, encontram-se 

elementos das diferentes interpretações das escolas filosóficas a respeito de fenômenos 

como movimento e luz.  

 

Edição II 

Era Cristã e Idade Média – Evidencia a forte negação do vazio, com argumentos que 

retomam a influência aristotélica para interpretar elementos do cotidiano dos 

pensadores, como o sifão e o canudo, bem como para articular experimentos 

imaginários a partir desses elementos. A controvérsia também se faz presente à medida 

que alguns pensadores sustentam a possibilidade do vazio. 

 

Edição III 

Revolução Científica – Parte 1 – A divergência entre os pensadores continua sendo o 

horror ao vazio ainda uma tradição marcante. No entanto, a defesa do vazio ganha 

evidência com a retomada de argumentos atomistas e novos argumentos surgem em 

meio à visão de que ar possui peso e exerce pressão. 

 

Edição IV 
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Revolução Científica – Parte 2 – Forte cooperação e de trocas de informações entre os 

pensadores. Propostas de vários experimentos para discutir sobre o vazio. Esses seriam 

antecedentes e serviriam de inspiração posterior para o experimento realizado por 

Evangelista Torricelli. A visão de que o ar possui peso e exerce pressão se dissemina, 

mas a controvérsia sobre o vazio não é encerrada.   

 

No Jornal Histórico, encontram-se, em vermelho, trechos que são recortes de 

fontes primárias, isto é, escritos originais dos personagens históricos de cada época. 

Esses trechos são mesclados com outros em preto, redigidos pelos autores do jornal, que 

visam auxiliar na compreensão dos recortes dos originais, bem como contextualizar de 

forma explícita aspectos da natureza do conhecimento científico a serem debatidos 

durante a leitura compartilhada com auxílio do professor: 

• Caráter provisório do conhecimento científico 

• Ciência como atividade de cooperação 

• Dependência da observação aos pressupostos teóricos. Oposição à visão 

empírico-indutivista: “o experimento não ‘fala’ resultados” 

• Caminho árduo da construção do conhecimento científico, marcado por rupturas 

e continuidades 

 

Ao final de cada edição, encontram-se palavras cruzadas e caça-palavras, 

atividades que são como as tipicamente encontradas em jornais populares. Sugere-se 

que os alunos as desenvolvam em grupos, se necessário, com auxílio do professor. 

Essas atividades têm a finalidade de retomar os aspectos históricos e relacionados à 

natureza do conhecimento científico apresentados no Jornal. Uma atividade de cunho 

mais criativo é a elaboração de uma sequência de quadrinhos que represente elementos 

que os alunos consideraram mais interessante da edição de um dos Jornais. 

Ainda no Momento 4, após a leitura das quatro edições do Jornal Histórico, 

sugere-se a elaboração de uma “Linha do Tempo” intitulada “Vácuo e Pressão 

Atmosférica na História”, atividade que pode inclusive ser realizada de forma 

interdisciplinar com a colaboração do professor da disciplina de História.  

Importante notar que seja do professor de Física ou desse professor em 

associação com o professor de História, essa atividade demanda bastante cuidado em 

sua realização. Isso porque a linha do tempo não deve ter como objetivo apresentar a 
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visão de que o conhecimento se constitui de forma linear, progressiva, em datas 

pontuais fixas. Muito pelo contrário, a linha do tempo tem como objetivo registrar 

controvérsias, rupturas e continuidades do processo de construção coletiva da História 

do Vácuo e da Pressão Atmosférica da Antiguidade até o século XVII. Esse caráter 

precisa ser levado em conta e, inclusive, ser discutido com os alunos. 

Pode-se fornecer aos alunos imagens dos personagens citados no jornal ou 

solicitar que os alunos obtenham essas imagens em sites na internet. A partir de 

informações buscadas pelos alunos, se possível sob a supervisão do professor de 

História, personagens e controvérsias históricas citadas no Jornal são situados em seus 

contextos históricos, sociais, religiosos, econômicos, etc.  

Uma possibilidade interessante é dividir a turma em grupos, cada qual 

responsável por coletar informações sobre um desses aspectos. Podem ser construídas 

diferentes linhas do tempo, que passam a situar os episódios da História do Vácuo em 

diferentes perspectivas (histórica, econômica, social, religiosa) ou mesmo uma única 

linha do tempo construída coletivamente a fim de reunir essas informações. A linha ou 

linhas do tempo podem compor um mural, representando uma produção cultural da 

turma. 

 

MOMENTO 5 – Resposta a dúvidas e questionamentos surgidos nos Momentos 

anteriores 

 

A leitura das edições I, II, III e IV do Jornal Histórico traz elementos que 

permitem para a discussão sobre aspectos gerais relacionados à natureza do 

conhecimento científico.  Adicionalmente, o Jornal traz à tona informações que 

permitem compreender problemas e contextos relacionados à elaboração do 

conhecimento físico específico exposto no livro didático, contribuindo para uma 

compreensão mais aprofundada dos conceitos. 

A esse respeito, algumas questões formuladas pela turma com auxílio do 

professor no Momento 1 foram elucidas por informações provenientes do Momento 2, 

na qual foi realizada a leitura da entrevista fictícia com Torricelli. Outras questões 

permaneceram sem resposta: Será que existiram outros experimentos anteriores como o 

de Torricelli? De onde partiu a ideia de fazer esse tipo de montagem? Por que ele 

escolheu mercúrio? 
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 No próprio Momento 2, surge em trecho escrito por Evangelista Torricelli a 

expressão “repugnância ao vazio”. O que ela significa exatamente? Como e onde 

surgiu? 

 Como se pode perceber, a leitura das edições do Jornal Histórico, no Momento 

4, traz informações sobre esses elementos que podem ser acionadas pelo professor para 

que a turma perceba suas relações com os questionamentos pendentes nas outras etapas.   

Deve-se lembrar que durante todos os Momentos anteriores, o professor tomou 

nota dos questionamentos e conclusões dos alunos, sempre com intuito de enriquecer e 

direcionar as discussões nos momentos posteriores.  No Momento 5, portanto, o 

professor retoma as questões elaboradas, expondo-as à turma, e conduz a discussão para 

que os alunos percebam as conexões entre as informações advindas das leituras e os 

seus próprios questionamentos.  

Finalizando o Momento 5, é importante que o professor estimule e prepare a 

turma para o Momento 6 lembrando as dificuldades citadas por Torricelli no final da 

entrevista para estudar a pressão atmosférica e a indicação do pensador de que algo 

interno ao tubo parecia ocorrer. O que houve depois do experimento de Torricelli? – 

essa é uma pergunta que aguarda resposta desde o Momento 1. 

Fundamental, também, é lembrar uma discussão incipiente com os alunos no 

Momento 2: O que ocorreria se Torricelli fosse realizando o experimento à medida que 

subisse uma montanha? O que será que ocorreria com a coluna?   

A intenção, tal como no Momento 2, não é conduzir uma discussão a fim de 

obter respostas, mas sim hipóteses que serão registradas para discussão no Momento 6. 

 

 

MOMENTO 6 - Utilização da Carta do Puy-de-Dôme 

 

O Momento 6 abrange as questões que finalizaram o Momento 5, numa 

atividade que estimula a imaginação e criatividade da turma por meio de uma atividade 

investigativa sobre uma fonte primária completa da História da Ciência. 

O professor entrega a cada aluno uma cópia de uma carta escrita por Florin 

Périer ao pesquisador Blaise Pascal, em 1648. Na carta, Périer, que era cunhado de 

Pascal, descreve a realização sistemática do experimento de Torricelli em variadas 

condições (chuva, sol, etc.) e diferentes altitudes, durante a subida da montanha Puy-de-

Dôme, localizada na França. Os alunos recebem também a resposta de Pascal a Périer.  
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As informações sobre os personagens não aparecem na carta. A relação com o 

experimento de Torricelli não é explícita, mas pode ser estabelecida pelos alunos. Ao 

mesmo tempo, o local citado não deve ser precisamente conhecido pelos alunos, mas é 

possível imaginar de que tipo de local se trata. Ao contrário do Jornal Histórico, que 

trazia informações sobre o contexto da fonte primária, a intenção aqui é justamente não 

trazer mais informações. O professor também não deve fornecê-las prontamente. Os 

alunos podem recorrer ao que viram nos Momentos anteriores a fim de interpretar e 

elaborar hipóteses sobre os documentos em questão. 

A turma pode ser dividida em grupos para a leitura dos documentos, de acordo 

com a preferência do professor. Importante destacar que a linguagem das cartas é 

simples e acessível aos alunos. Em seguida à leitura, o professor inicia a condução da 

discussão: O que chamou sua atenção primeiramente? O que você notou que não 

saberia explicar? 

No intuito de estimular a imaginação, a criatividade e incitar a investigação, o 

professor apresenta perguntas que levam os alunos a gerar hipóteses acerca da origem e 

do conteúdo da carta. Alguns questionamentos são sugeridos a seguir. O professor pode 

elaborar outros questionamentos, bem como os alunos podem também apresentar 

questões de interesse. 

 

• Quem está escrevendo? Há uma resposta a essa carta? Qual a finalidade? 

• Como você imagina os locais apontados no texto? Por que você acha que esses 

locais foram escolhidos para o desenvolvimento do experimento? Por que será que 

estavam naquele tipo de local? Como você chegou a essa conclusão? 

• Quem você imagina que sejam os personagens envolvidos no texto? Na nossa linha 

do tempo, onde vocês colocariam Périer e Pascal? 

• Como você imagina o contexto histórico no qual foram escritas essas cartas? 

• O que a carta descreve? O que estavam fazendo? O que você imagina que estava 

acontecendo quando o experimento foi feito? Qual aparenta ser o objetivo ao 

realizar todo o procedimento? 

• Parece ser algo importante para eles?  

• Que questionamentos os personagens estavam tentando responder? Que relação há 

entre o que estavam fazendo e o experimento de Torricelli? 
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• Qual seria a intenção com a realização dos experimentos? O que os personagens 

pareciam buscar? Estavam investigando alguma hipótese? 

• Como reagiram diante dos resultados?  

• Aparece um padre em uma das cartas... qual o papel do padre? Que impressão 

sobre a realização do experimento Périer procurou transmitir? 

• Será que esse experimento apoiava a visão de Torricelli de que a causa da 

sustentação da coluna de mercúrio era externa?  

• O que você percebeu que não sabia anteriormente? O que você pôde aprender ao 

ler essas cartas? O que você notou que não esperava encontrar? 

 

À medida que os alunos apresentam suas impressões sobre o assunto, o professor 

conduz as discussões podendo, inclusive utilizar imagens da cidade de Clermont-

Ferrand (onde Pascal nasceu), da montanha Puy-de-Dôme e de outros locais citados na 

carta, como a Igreja Minimes. Pode ainda usar imagens dos personagens Blaise Pascal e 

Florin Périer.  

Outra possibilidade interessante seria solicitar que os próprios alunos obtivessem 

essas imagens realizando buscas na internet. As imagens podem ser trazidas para 

discussão (Qual a altura do Puy-de-Dôme? Teria sido difícil subi-lo?) e como 

contribuição para a linha do tempo.  

Algumas informações interessantes também podem ser citadas pelo professor. 

Pascal tinha uma deficiência respiratória bastante grave o que dificultaria a subida do 

Puy-de-Dôme. Por isso, Périer teria subido em seu lugar. Nesse sentido, aspectos 

relacionados à natureza do conhecimento científico, como a cooperação, podem ser 

abordados. 

 O Momento 6 permite, ainda, a realização de atividade inovadora na qual se 

objetiva a percepção do significado desse tipo de documento para História da Ciência. 

Nessa atividade, que pode ser desenvolvida inclusive de forma interdisciplinar com o 

professor de História, conduz-se discussão a fim de que os alunos percebam que não há 

um acesso direto ao passado. Não sabemos através das fontes primárias como o passado 

realmente foi. Elas representam o modo como os diferentes personagens forjaram suas 

realidades, trazendo elementos relacionados às intencionalidades dos personagens da 

ciência:  
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Como Périer e Pascal vivenciaram o experimento do Puy-de-Dôme? O que quiseram 

dizer a respeito dele? Como o fizeram? 

 Assim, a leitura das cartas não permite dizer como o experimento do Puy-de-

Dôme foi de verdade. Não temos acesso a essa verdade, mas sim a como Périer e 

Pascal a retrataram. 

  Essas discussões permitem ainda que o aluno compreenda que as fontes 

primárias podem ser interpretadas de diferentes formas por quem as lê.  A interpretação 

depende inclusive se o leitor dispõe ou não de informações adicionais: Se não 

tivéssemos lido a entrevista de Torricelli e as outras edições do jornal, ou seja, se não 

tivéssemos conhecimento das discussões anteriores, o que entenderíamos desse 

documento? Como buscaríamos informações para compreendê-lo? 

 O Momento 6 pretende, assim, ser um momento de investigação que traz à tona 

a imaginação e a criatividade do aluno. Essa mesma perspectiva será seguida no 

Momento 7. 

 

MOMENTO 7 - Realização de atividade cultural 

 

No Momento 7, o professor propõe aos alunos a realização de uma atividade 

cultural. Divididos em grupos, os alunos escolhem o que mais lhes chamou a atenção 

nos Momentos anteriores da presente unidade didática e realizam algum tipo de 

atividade cultural. Exemplos: produção de história em quadrinhos, elaboração de 

encenação a partir dos episódios históricos, produção de fonte primária fictícia, como 

cartas ou diários de investigação de algum personagem, etc. Os resultados das 

atividades culturais podem ser expostos em sala ou apresentados em Feiras de Ciências. 
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Momento 8 - Exemplos de Questões e Comentários 
 

• Se no lugar de mercúrio Torricelli tivesse usado água na medida da 
pressão atmosférica, qual seria a altura da coluna de água? 
Explique: 
 
[Questão extraída de GASPAR, Alberto, Física – Mecânica (2001), 
página 317, Editora Ática] 
 

Tradicionalmente, a abordagem utilizada para esse tipo de questão resume-se a 

uma simples resolução mecânica com aplicação imediata do instrumental matemático. 

Uma resolução “normal” para essa questão seria limitada a: 

p(Hg) = p(H2O) [no equilíbrio com a pressão atmosférica] 

13600 x 10 x 0,76 = 1000 x h(H2O) 

h(H2O) = 10,336 m (aproximadamente) 

Usualmente, o “Explique”, contido no enunciado, é deixado de lado, ou é 

entendido como “explique o procedimento matemático” e não o conceito. 

Será que isso basta?  

A resolução realizada de forma mecânica deixa de lado a reflexão sobre o 

conceito físico envolvido. Se resolvida dessa forma, a questão pouco ou nada colabora 

para o entendimento dos conceitos físicos.  

E será que isso costuma mesmo ocorrer ou trata-se de exceção?  

Como sabemos, as questões apresentadas em livros didáticos costumam ser 

abordadas de forma simplista, como manipulação imediata de fórmulas. 

Será que a História da Ciência poderia contribuir para a compreensão da 

própria questão proposta e dos conceitos que nela estão envolvidos?  

A partir da questão proposta pelo livro do Gaspar, há a possibilidade de 

retomar o que viram na unidade didática realizando questionamentos como: 

• Água é bem mais acessível na natureza do que o mercúrio... 

•  Por que o experimento de Torricelli foi realizado justamente com mercúrio? 

• Torricelli não tentou fazer com água (a questão pede que se pense nessa 

possibilidade)? Ninguém tentou fazer com água? 
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Como os alunos viram ao longo da leitura do Jornal, Torricelli usou o mercúrio em 

substituição à água, que havia sido o líquido antes usado, por outros investigadores. 

O problema proposto por Gaspar não é uma situação fictícia, mas sim relatada ao 

longo da História da Ciência. Remete-se a um problema do cotidiano, uma dificuldade 

do dia a dia, que seres humanos normais enfrentaram quando precisaram levar água a 

lugares altos. 

A relação entre o conhecimento físico e o cotidiano pode ser explorada pelo 

professor retomando os elementos vistos pelos alunos. A edição III do “Jornal 

Histórico – A Tribuna da Ciência” trouxe o episódio histórico que se relaciona ao 

“problema” proposto por Gaspar: uma parte da discussão acerca da elevação da 

água. Galileu Galilei, em seus escritos, faz uso dos personagens Salviati e Sagredo 

para debater sobre o funcionamento de uma bomba d’água e sobre o limite para sua 

elevação, que um operário havia notado ser de cerca de 12 metros.  

O episódio histórico pode, assim, ser utilizado pelo professor a fim de explorar a 

questão proposta por Gaspar para que ela seja compreendida não como uma 

misteriosa possibilidade, mas sim como um problema real.  

Quanto à explicação sugerida por Galileu, ela pode ou não ser retomada pelo 

professor. Caso o seja, considerando que ela não é mais aceita atualmente, abre-se 

caminho para que o professor retome aspectos como a provisoriedade do conhecimento 

e a multiplicidade de interpretações possíveis na ciência.  

Retomando ou não a explicação de Galileu, o professor pode dar continuidade à 

discussão Mercúrio X Água a partir de elementos vistos pelos alunos nas edições do 

Jornal. Os alunos tiveram contato com o experimento de Berti, o qual utilizou um tubo 

com água, que atingia a altura de um prédio de vários andares, e que, por ser tão 

extenso, precisava ser feito de chumbo e não podia ter o seu conteúdo visualizado. 

Como estavam no contexto sobre o debate vazio (será que o tubo havia ficado vazio?), 

era importante observar o que ocorria dentro dele. Era preciso usar um tubo menor, 

que pudesse ser feito de vidro, a fim de ter o seu conteúdo interno observado. Desse 

problema surgiu a ideia de utilizar o mercúrio. Essa ideia muito possivelmente foi de 

Galileu.  

Torricelli que era aluno de Galileu aproveitou a ideia, realizou o experimento com 

um tubo menor, de vidro e sugeriu uma nova interpretação para a sustentação da 

coluna de mercúrio. Essa era uma explicação dissidente, não tradicional, que dependia 

da aceitação de que o ar tinha peso e exercia pressão.  
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Partindo do que outros pesquisadores vinham dizendo sobre o ar na época, 

Torricelli interpretou que o mercúrio subia pela atuação do ar, que pressionava a 

superfície do recipiente onde o tubo estava. O ar atuava da mesma forma quando o 

recipiente era preenchido com água, mas, como a água era menos densa que o 

mercúrio, a pressão do ar sobre a superfície do recipiente com água fazia com que a 

água fosse “empurrada” até uma altura bem maior, e, por isso, o tubo precisava ser 

bem maior.  

Fisicamente, essa é compreensão mais aprofundada que se deveria pretender a 

partir da questão sugerida por Gaspar. Importante notar, ainda, que em meio a um 

processo que objetiva essa compreensão, aspectos como a cooperação e a importância 

das controvérsias para a ciência, podem se explorados pelo professor. 

Como se pode notar, portanto, recorrer aos episódios históricos abre possibilidade 

para um conhecimento mais aprofundado dos conceitos físicos em comparação do que 

permite uma simples utilização irrefletida do formalismo matemático (visando 

encontrar valores).  

É importante esclarecer aqui que a contribuição da História da Ciência não visa 

substituir ou negar a importância do matematização, mas sim articular-se a ela: O que 

significa a questão proposta? O que significa o valor obtido ao resolvê-la?  

A seguir reunimos, a título de exemplificação, outras questões extraídas de livros-

didáticos. a respeito das quais as discussões apresentadas anteriormente são 

relevantes.  

 

• A pressão atmosférica é equivalente à pressão 
exercida por uma coluna vertical de mercúrio de 76 
cm de altura sobre uma superfície horizontal. Sendo a 
massa específica do mercúrio e da água, 
respectivamente, 13,6 g/cm3 e 1,0 g/cm3, analise o 
desenho do sifão e calcule a altura máxima h em que 
o sifão pode operar, para drenar água de um reservatório. Explique 
o raciocínio: 
 
[Questão extraída de GASPAR, Alberto, Física – Mecânica (2001), 
página 321, Editora Ática] 
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A resolução “usual” dessa questão se assemelha à questão anterior. Trazendo 

somente o formalismo matemático temos: 

 

p(Hg) = p(H2O) [no equilíbrio com a pressão atmosférica] 

13600 x 10 x 0,76 = 1000 x h(H2O) 

h(H2O)  = 10,336 m [aproximadamente] 

 

Novamente, a expressão “Explique o raciocínio” costuma ser estreitamente 

entendida como “explique as contas” de forma que os trechos entre colchetes na 

resolução bastariam. 

Da mesma forma, como argumentamos no caso da questão anterior, pensando na 

proposta de uma compreensão mais aprofundada dos conceitos, o professor pode 

propor questionamentos que tragam à tona o episódio da discussão em 

correspondências entre os pensadores Giovanni Baliani e Galileu Galilei a respeito do 

funcionamento do sifão (Edição III do Jornal Histórico – A Tribuna da Ciência).  

Extraindo o objeto enunciado na própria questão temos: “calcule a altura máxima 

h em que o sifão pode operar”. Pode-se perceber que esse objetivo leva em conta que 

existe uma altura máxima. 

Será que o aluno percebe que há uma altura máxima? Será que percebe o seu 

significado, isto é, por que existe essa altura máxima? 

 

Esse é exatamente o assunto da discussão entre Baliani e Galilei, citado pelo 

Jornal Histórico. Podemos utilizar a História da Ciência, em particular esse episódio 

histórico, para contextualizar aquilo que a questão proposta por Gaspar propõe. 

Então, o professor pode propor questionamentos que tragam à tona o episódio histórico 

com o qual os alunos tiveram contato na leitura do Jornal Histórico. 

• Será que usando um sifão como esse da figura é possível elevar 

água a qualquer altura? Por quê? 

• Será que as pessoas alguma vez tentaram isso? O que ocorreu? 

• Pesquisadores se envolveram na discussão desse fenômeno, desse 

problema do cotidiano? O que disseram? Como explicamos o fenômeno 

atualmente? 

Baliani descreve a tentativa mal sucedida de elevar a água para uma colina com 

cerca de 21 metros de altura. Há uma concordância entre os pesquisadores quanto à 
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existência de uma altura máxima, embora os dois divirjam na explicação sobre esse 

fenômeno. Galileu afirma que o fenômeno era análogo ao que ocorria com uma corda 

ao ser esticada. A coluna de água, tal como uma corda ao ser esticada, podia ser 

elevada até um certo limite, no qual ela se rompia se tentassem esticar mais. Durante a 

discussão com Galileu, Baliani constrói uma interpretação diferente, semelhante a que 

aceitamos atualmente: a causa da subida da água era o peso do ar atuando na 

superfície do reservatório; a pressão exercida pelo ar fazia com que a coluna fosse 

sustentada até uma altura máxima, representada pela situação de equilíbrio. 

O professor pode, portanto, usar o episódio histórico para debater sobre a causa 

da subida da água no sifão, discutindo o processo de construção da explicação atual do 

fenômeno, utilizando o formalismo matemático para finalizar a resolução da questão. 

Aspectos relativos à natureza da ciência vêm à tona ao longo da retomada desse 

episódio, e podem ser enfatizados pelo professor. 

 

• Considere o experimento descrito 
a seguir: Figura 1 – uma garrafa 
de vidro de altura igual a 40 cm é 
conectada a uma bomba de 
vácuo, que suga todo o ar do seu 
interior. Uma rolha de borracha 
obtura o gargalo, impedindo a entrada de ar. Figura 2 – a garrafa é 
emborcada em um recipiente contendo água e a rolha é retirada. 
Qual o nível de água na garrafa, depois de estabelecido o equilíbrio 
hidrostático? 
a) A b) B c) C d) D e) E  

 
[Questão extraída de DOCA, H, BISCUOLA, G. J, BÔAS, N. V. 
Tópicos de Física – Mecânica (2007), página 421, Editora Saraiva] 

 

Novamente, destacamos que o caminho mais usual seria a aplicação de fórmula 

matemática e obtenção do valor esperado. Importante notar que a questão estabelece 

como objetivo calcular o “nível de água na garrafa”.  

Contudo, para além da mera aplicação da fórmula, será que o aluno de fato entende 

a explicação atual para o fenômeno que será observado quando a rolha for retirada? 
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Será que o aluno entende o que significa “depois de estabelecido o equilíbrio 

hidrostático”? 

 A leitura das edições do Jornal Histórico permite perceber duas explicações para o 

fenômeno descrito na questão: a água será empurrada pela atmosfera; devido ao 

“puxão do vazio”, ao ser destampada, a água entra no interior da garrafa para ocupar 

todo o espaço. 

 O Jornal Histórico mostra que diferentes explicações são possíveis, que não há 

uma explicação evidente, óbvia, mas sim que uma longa controvérsia ocorreu a esse 

respeito. 

 Se não foi óbvio para os pesquisadores... como será para os alunos? 

Pesquisas sobre concepções espontâneas realizadas com alunos a respeito desse tipo 

de fenômeno indicam que boa parte deles entenderia que algo está puxando a água 

para dentro. Há uma forte possibilidade de que o aluno sustente esse tipo de 

compreensão, que guarda forte semelhança com a ideia do “puxão do vazio”.  

Importante ressaltar que tal compreensão do aluno não viria à tona no caso de um 

mero fazer contas e obter resultado esperado, desacompanhado de qualquer reflexão 

sobre o significado desse procedimento. 

 Por isso, em contraposição, na resolução da questão, seria relevante que o aluno 

fosse levado a uma situação em que ele expusesse seu pensamento sobre o que ocorre 

com a água: Como será que os alunos pensam? 

O professor, retomando os episódios históricos familiares ao aluno que realizou a 

leitura dos Jornais, poderia levar o próprio aluno a confrontar a sua visão com as 

apresentadas pelos pesquisadores: Será que reconhecem semelhanças entre seus 

pensamentos e as visões históricas citadas nos Jornais?  

Se os alunos adotam a “visão alternativa”, o professor pode conduzir 

problematização, recorrendo a elementos históricos. E, se, por outro lado, eles adotam 

a visão atual, o professor pode conduzir discussão a respeito de quais argumentos 

poderiam contrariar a visão não mais aceita. Assim, mais uma vez, portanto, 

considera-se que os episódios históricos podem colaborar para o entendimento mais 

aprofundado do conhecimento científico. 
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Agora é com você... (atividade não-presencial pré-curso), REFLITA e 
REDIJA sua proposta: 
E, então, pensando nas questões abaixo, como você, professor, poderia 
encaminhá-las pensando no tipo de abordagem aqui proposta? 
 

• Um rapaz aspira ao mesmo tempo água e óleo, 
por meio de dois canudos de refrigerante, 
como mostra a figura. Ele consegue equilibrar 
os líquidos nos canudos com uma altura de 8,0 
cm de água e de 10,0 cm de óleo. Qual a 
relação entre as massas específicas do óleo e 
da água? 

 
[Questão extraída de DOCA, H, BISCUOLA, G. J, BÔAS, N. V. 
Tópicos de Física – Mecânica (2007), página 421, Editora Saraiva] 
 

 

• Em 1648, para alegria dos habitantes de Ruão, 
na França, Pascal realizou em público várias 
experiências espetaculares, com o intuito de 
investigar a pressão atmosférica. No decorrer 
das experiências verificou-se que a mesma 
pressão atmosférica que equilibra uma coluna 
de água de 10m de altura é capaz de equilibrar 
uma coluna de vinho de 15m de altura. (a) 
Calcule a razão entre as densidades da água e 
do vinho. (b) Se o vinho tivesse sido fornecido por um comerciante 
desonesto, que lhe acrescentara água, o resultado seria maior, 
igual ou menor do que 15m? Justifique sua resposta:  
 
[Questão extraída de BONJORNO, J. R., BONJORNO, R. A., 
BONJORNO, V., RAMOS, C. M. Física – História e Cotidiano (2003), 
página 376, Editora FTD] 
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ANEXO I 

FONTES PRIMÁRIAS RELATIVAS À HISTÓRIA DO VÁCUO 

Retiradas diretamente de MAGIE, W. F. A source book in Physics. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1969 
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ANEXO II 

Textos elaborados pelos participantes para atividade não-presencial 

 

Participante I 

O principal objetivo como o texto traz é de tentar inserir o contexto histórico da 

produção do conhecimento científico, no qual algumas informações, que muitas vezes 

estão ausentes ou traz de forma errônea algumas informações ou deixam de lado quem 

iniciou a pesquisa sobre determinado tempo como: 

• o cientista não precisou de ajuda de nenhum outro ou não houve 

cooperação para chegar nessa teoria 

• historias como a maça de Newton 

• lei da gravitação de Kepler 

O texto refere que podemos utilizar os elementos ditos como produtos da 

ciência, sempre presente nos livros didáticos (Lei de Newton, Lei da gravitação, etc.), 

como ponto de partida para questionamentos sobre o processo de construção histórica 

desses conceitos. A história da ciência é uma ferramenta que os cientistas utilizam para 

verificar como o conhecimento é formado e aceito como ciência, levando o contexto 

social e político da época que o conhecimento foi aceito e se este pode ser utilizado nos 

dias atuais. Essa prática pode tornar o estudo ou ensino de ciências mais interessante 

para os alunos, já que promove a inserção no contexto educacional a interpretação das 

fontes primárias. 

Os aspectos da Unidade Didática que chamam mais atenção é a forma de 

preparo ou planejamento que a cerca, por exemplo, o estudo de Torricelli que é dividido 

em sete etapas ou momentos, como o texto refere-se; desde a introdução ao livro 

didático (levantamento da prática experimental, quais questionamentos ele pretendia 

responder, será que ele atingiu o objetivo que queria, etc.), até o momento 7 onde, onde 

é elaborada uma atividade cultural (que pode ser a confecção de uma história em 

quadrinhos ou peça teatral sobre o tema que foi estudado). Mas até chegar a esse 

“ápice”, etapas importantes são vistas, como o momento 2 que é a leitura da entrevista 

com Torricelli, que busca compreender o processo histórico que foi conduzido o estudo. 

O momento 3, que busca tirar as dúvidas e esclarecer os alunos sobre o estudo, 

responder como ele explicou determinado fenômeno. No momento 4, vamos observar as 
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leituras de jornais históricos com o objetivo de ver como era o processo de formação e 

discussão para aceitação de uma teoria como a existência do vácuo, por exemplo. 

A minha principal dúvida é onde conseguir esses textos históricos (ou mesmo 

esses jornais) que é uma fonte interessante de leitura e entender o contexto histórico 

político e social que o cientista está inserido. Mas a grande dificuldade que temos para 

aceitar a história da ciência como prática e tentar inserir tal prática ao ensino médio se 

dá por algumas razões, como: 

• Nunca tivemos esse contato na nossa formação de ensino médio e 

fundamental 

• Torna-se difícil inserir tal metodologia por falta de treinamento 

• Os professores tem uma carga horária a ser cumprida e um currículo 

amarrado, que torna o ensino mais cansativo, principalmente em 

ciências (química, matemática e física) 

• Falta de estrutura principalmente no ensino público (número de alunos, 

estrutura de informática e laboratórios) 

O ensino de história da ciência no ensino médio compreende as requisições que 

a sociedade busca na formação educacional e formação crítica do cidadão, tornando-o 

reflexivo aos problemas sociais, 

 

Participante 2 

• Primeiras impressões sobre a Unidade Didática 

Pode-se verificar logo que é percebida nos Momentos a História da Ciência, 

onde é proposto aos alunos um momento com Torricelli, onde é utilizado textos de 

momentos históricos onde procura provocar a curiosidade do aluno e instigar a 

discussão e momentos críticos do texto em sala de aula, gerando um ponto de partida. 

A instigação de investigação é mostrada como uma parte crucial para colaborar 

com o livro didático. 

É visto com clareza que essa contínua intervenção pedagógica tente desejar que 

os alunos se expressem continuamente em sala de aula (distraindo de uma aula 

tradicional), onde a avaliação ou aplicação de nota deve ser bem pensada, pois há alunos 
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que entendem o assunto e domina, mas não deseja se expressar constantemente. Outra 

questão, seria de que a sala de aula não poderia ter muitos alunos, pois o espaço para 

expressão do aluno seria curto ou até nada. 

A utilização de textos fictícios torna bem interessante a investigação, pois se 

bem feito, o mesmo tem que ser feito minunciosamente. 

• Aspectos da Unidade Didática que chamaram sua atenção 

A utilização de escalas desconhecidas e gráficos que mal podem ser lidos, 

convém uma minuciosa transposição didática para o bom entendimento do aluno. 

A utilização de palavras “modernas” e termos é bem aparente nessa 

intervenção, tendo em vista que naquele tempo não existia essas classificações que é 

mostrada no texto. 

É visto que em alguns textos é aderido um pensamento indutivista, onde por 

meio de um experimento é dado uma teoria ou uma descoberta e seu uso tem muito 

peso para tais descobertas, colocando pensamento nos alunos como gênio isolado que 

não houve ajuda de ninguém, o que seria errado para formação do aluno que não tem 

uma mente construída para rebater o indutivismo. A realização de vários experimentos 

em locais diferentes é um pensamento indutivista, onde a qualquer custo e ambiente o 

experimento tem que ter êxito. 

A defesa de um “Grande Pensador” a um pressuposto teórico, muito defendida 

por eles, e onde é visto que em um momento ele recorre a outro “Grande Pensador” para 

ajuda, refutando um paradigma, onde dessa forma será obtido como pseudo-história. 

A dependência de uma visão empírico-indutivista e suas oposições e a 

utilização de personagens que nunca foi visto por alunos em sala de aula. 

• Aspectos que fugiram ao que você esperava encontrar 

Textos programados para instigar a discussão com os alunos, a espera de uma 

dúvida ou até pesados questionamentos. 

Utilização do indutivismo, pressupostos teóricos, vem como peso nessa 

didática, onde o aluno deve prestar bem atenção, pois já mínimos detalhes que passam 

despercebidos. 
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• Comentários Gerais 

O planejamento foi bem elaborado, tem como foco central a discussão e 

questionamento nos erros que ocorrem nos momentos. Sendo indiscutível mostrar ao 

aluno que o erro se repete em todo lugar, e sendo pior, nos livros didáticos. 

Atentando os alunos de HFC, não será ministrado em sala, tendo em vista uma 

grande contribuição para a ciência e futuro dos alunos. 

Perguntas de investigação nos momentos são bem aplicadas, pois muitas vezes 

para o aluno tudo aquilo é normal e cotidiano, e além, é interessante que o professor em 

todo o momento instiga os alunos a investigar e verificar os erros do momento, contudo 

gerando discussão e até desentendimentos de ideias em sala de aula, mas que sempre 

sendo corrigido pelo professor e ao mesmo tempo explicando qual seria o certo à época, 

momento. 

 

Participante 3 

• Primeiras impressões sobre a Unidade Didática 

O conteúdo a ser empreendido refere-se a uma prévia não presencial, que irá 

servir de subsídio a um curso presencial sob a denominação Fontes Primárias da 

História do vácuo na Sala de Aula, e seu respectivo subtítulo. 

O tema, ao que indica na leitura prévia, tratará de Fontes Primárias utilizando 

como subsídio para a retórica didática o conceito de “vácuo”, sob a ótica da ciência da 

Física. 

É importante atentar que a Unidade Didática apresenta um roteiro de 

momentos 1 a 8 da atividade de extensão a ser ministrada, e o que o mesmo está 

organizando de acordo com o conteúdo disponível nos volumes do Jornal – A Tribuna 

da Ciência, o qual é subsídio material para atividade a ser ministrada no evento. 

• Relevâncias 

A Unidade Didática chama atenção pelos seguintes itens: 

A apresentação dos conteúdos conceituais contextualizados com os sujeitos e 

fatos, inseridos em ordem cronológica historiográfica, fazem das fontes primárias um 
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recurso potencializador da percepção dos alunos, em favor da captação e assimilação 

dos conteúdos propostos, assim como, as mesmas funcionam como ferramentas 

ampliadoras do entendimento acerca da matéria discutida. 

Outra forma de agregar valor ao conteúdo transmitido em sala de aula é a 

apresentação de teses dos autores do passado e seus respectivos argumentos antagônicos 

sobre um mesmo ponto do conceito. Desta forma, a exposição da matéria dada quando 

se põe em confronto os pontos de vista divergentes dos pensadores da ciência 

convergindo para o mesmo objeto de estudo, enriquece muito a qualidade da 

apresentação e a didática, assim como o nível de encantamento dos estudantes em 

relação à aula. 

• Não atendeu as expectativas 

O conteúdo da proposta apresenta-se dentro das expectativas 

• Breve retrospectiva do conceito de vácuo segundo o Jornal Histórico: 

A Tribuna da Ciência 

O primeiro volume apresenta a discussão sobre o conceito de vácuo na Antiga 

Grécia entre Eleatas e Atomistas, e depois a intervenção de Aristóteles. 

O jornal de número dois avança no tempo e nos remete aos tempos da infância 

da Europa Cristã ao Medievo, destacando o pensador Lucrécio, no século I d.C., com 

sua obra Sobre a Natureza das Coisas. Seguindo a Heron de Alexandria, Avicena, 

Buridan e Marsilius de Inghen. 

O terceiro destaca o pensador Giordano Bruno do século XVI, com sua 

releitura acerca das ideias dos Atomistas da Grécia, seguindo de Bacon, Galileu e 

Baliani. 

E por fim, o último jornal com as ideias de Torricelli. 

• Considerações finais 

O estudo destacou a importância das “fontes primárias” nos seguinte 

elementos: a inserção de grandes personagens da História da Ciência, juntamente com 

as suas descobertas e argumentações conceituais, compartimentadas em seus respectivos 

intervalos cronológicos, funcionam como ferramentas primordiais à transmissão de um 

conteúdo científico em atividades docentes. 
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Nessa mesma diretriz, o aprendiz se vê diante das variáveis intelectivas (no 

sentido de proposições), que ao serem postos em confronto por dois pensadores 

realizam à Dialética, com seu movimento – tese, antítese e síntese. Esse contexto realiza 

a verdadeira dinâmica do pensamento científico – que é o constante questionamento 

sobre um determinado conceito, e que dessa variação surgem novas diretrizes 

epistemológicas que favorecem o desenvolvimento das abordagens teóricas e aplicações 

práticas. 

As fontes possuem uma dinâmica transdisciplinar, a qual envolve: Física, 

História, História da Ciência, Semiótica, Artes Gráficas, e outros contextos agregados 

ao fato histórico-científico exposto em aula. Nesse sentido, são potencializadores dos 

tópicos das matérias, pois o enredo linear histórico funciona como um mecanismo que 

desperta a imaginação subjetiva dos discente em concomitância com a racionalidade 

objetiva. 

O entendimento acerca de um determinado conceito de estudo é ampliado, 

funcionando como um fluxo intelectual interativo. Portanto, nesse contexto, a 

transmissão do conteúdo complexo das Ciências Exatas torna-se dinâmico, 

transdisciplinar e, consequentemente, mais “acessível”. 

Finalizada a análise técnica, abordemos o aspecto sócio-educativo. 

Sabe-se que o Brasil possui um acervo “pouco interessante”, no sentido 

interdisciplinar e de tecnologias intelectuais, quando se refere à didática. Conforme os 

autores do presente projeto destacam – as fontes primárias históricas consistem em 

elementos importantes e geralmente ausentes no livro didática. O mercado editorial 

técnico brasileiro ainda insiste em autorias e obras, ou até mesmo em edições pouco 

atualizadas. Outro aspecto é que ainda há tradições que vigoram nos núcleos docentes e 

que estão arraigadas às metodologias de ensino presencial de décadas atrás. Por 

conseguinte, certas abordagens se tornam enfadonhas e desinteressantes, pois, apesar de 

que há, em minoria, alunos que as assimilam por uma questão de disciplina ou grande 

viés pela matéria, outros alunos apenas as encaram como conteúdo de percursos a 

vencer. 

Por fim conclui-se que, o projeto Fontes Primárias da História é de grande 

contribuição para o ensino em sala de aula nas diversas searas do sistema do ensino 



221	  
	  

brasileiro, e a sua divulgação para além das Universidades poderiam proporcionar uma 

significativa evolução do ofício do professor no Brasil. 

 

Participante 4 

A Unidade Didática apresentou-se bem estruturada e planejada, mostrando uma 

série de conexões entre os momentos que a compõe. Esse material didático demonstrou-

se inovador se comparado com materiais didáticos convencionais (livros, planos de 

aulas, etc.), pois o mesmo minimiza as lacunas deixadas pelos livros didáticos, tais 

como: os produtos da ciência. 

A produção de um material flexível, a utilização de fontes primárias nas aulas 

de Física, a elaboração do Jornal Histórico para auxílio da compreensão dos conceitos 

físicos e a realização de uma atividade cultural (elaboração de quadrinhos, pela teatral, 

carta histórica e diário de investigação) são instrumentos poderosos para se obter uma 

aprendizagem significativa no ensino. 

A opção de elaborar um material flexível facilita a utilização da própria 

Unidade Didática, pelo fato do professor ter autonomia de fazer suas escolhas e adaptá-

lo para sua realidade escolar. Exemplo: o professor ao olhar o Jornal Histórico poderá 

escolher para utilizar apenas alguns trechos do jornal ao invés de usá-lo todo, como 

também, optar por utilizar apenas a entrevista com Torricelli. 

A utilização de Fontes Primárias no ensino de física torna-se um desafio. 

Primeiro porque são poucos os materiais didáticos e professores que utilizam essa 

estratégia. Segundo, quando existe material que faz uso dessa estratégia – utilizar fontes 

primárias no ensino – o material simplesmente não apresenta argumentos suficientes 

para sua utilização em sala de aula por parte do professor, ou seja, não ensinam como 

fazer. Diferentemente da proposta elaborada nessa unidade didática nos momentos 2 e 

6. 

No Momento 2 os autores da Unidade Didática comentam e explicam os 

trechos que são utilizados da fonte primária. Já no Momento 6 é indicada a utilização de 

uma fonte primária que é uma carta recebida por Blaise Pascal, em meados do século 

XVII, a qual descreve a realização do experimento de Torricelli em diferentes altitudes. 
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É apresentada uma problematização para que o professor conduza uma discussão que 

estimule a criatividade dos alunos na tentativa de reposta à problematização. 

Outro ponto importante é a realização de uma atividade cultural que tem como 

intuito instigar a curiosidade e a criatividade do estudante por meio do Jornal Histórico, 

ou seja, partindo do que o estudante tem entendido do conteúdo da narrativa histórica, 

ele, estudante, elaboraria quadrinhos, peça teatral, carta histórica e diário de 

investigação. Tendo como ponto de partida o conteúdo do jornal histórico. 

Dois aspectos que não podem passar despercebido são a tendência dos autores 

em discutir sobre a Natureza da Ciência e a resolução de problemas do material didático 

via História da Ciência.  

A inserção de conteúdos relacionados à Natureza da Ciência e importante para 

o ambiente educacional pelo fato de colaborar para um entendimento “adequado” sobre 

a própria ciência, mostrando que a ciência é produzida por seres humanos, como 

também, aprender sobre a metodologia científica e os caminhos frequentemente difíceis 

da investigação científica. 

Utilizar a História da Ciência para resolver problemas de física é uma ideia 

interessante. Porém, é preciso conhecer bem o “conteúdo” histórico que esse deseja 

estudar. Acredito que alguns episódios históricos são de difícil compreensão, por isso, 

precisa-se ter um conhecimento sólido em História da Ciência para então tentar resolver 

problemas de física via História da Ciência. 

Em linhas gerais, essa unidade didática é um material inovador diferente dos 

demais materiais didáticos. A Unidade Didática apresenta uma boa estruturação, está 

bem escrito, de fácil compreensão para o professor/leitor e é de caráter desafiador por 

utilizar fontes primárias no ensino de física. Haja vista, que são poucos os materiais que 

utilizam fontes primárias no ensino de física. 
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Participante 5 

• Primeiras impressões sobre a Unidade Didática 

A unidade me chamou a atenção par ao fato de como os livros didáticos 

carecem de uma metodologia mais histórica e crítica quanto aos assuntos abordados na 

sala de aula. 

A forma simples e clara sobre o tema do estudo sobre o vácuo, mostra como 

usar na sala de aula um assunto técnico e maçante com outra roupagem, mas de 

entendimento para o aluno. 

• Fatos que me chamara atenção 

Os artifícios usados, como um jornal, me chamou muita atenção, isso porque 

quando se vê as fontes primárias citadas no texto, à primeira vista percebe-se como se 

fará para transformar aquela informação em algo compreensível para o discente. 

A muito venho tendo contato com livros didáticos e confesso a falta de um 

material que contenha elementos históricos aprofundados quanto aos pensamentos e 

trabalhos de cientistas do ponto de vista cultural e social. Vemos nos livros de física 

assuntos que fazem referências aos cientistas de forma superficial, anacrônica e 

indutivista. E convenhamos, para o novo tipo de educação que se almeja nos próximos 

decênios, isso é puro retrocesso. 

Mas, com dar uma luz sobre essa problemática? Interessante, que as unidades 

sugerem uma forma diferente de como o livro aborda, mas sem abandoná-lo. Muito 

compreensível, porque, convenhamos que o não uso do livro didático por mais falhas 

que tenha, tem sua serventia. 

Os livros didáticos utilizados no Ensino Médio geralmente possuem caráter 
a-histórico e a-problemático, não trazendo informações acerca dos problemas 
que deram origem aos conceitos físicos, personagens e contextos 
relacionados aos conhecimentos citados (BATISTA, G. L. de F, FERREIRA, 
J. M. H, de FREITAS, D. B, Fontes Primárias da História do Vácuo na Sala 
de Aula: Cartas e Jornais Históricos em Articulação Com o Livro-texto do 
Ensino Médio (Unidade Didática), 2013 

O professor deve criar mecanismos para que o aluno tenha compreensão do 

assunto sem que o mesmo não questione de forma desnecessária o não uso do livro. As 

unidades nos mostram como fazer isso seguindo roteiros, retomando, entrelaçando os 

assuntos, mas nuca perdendo o foco do conteúdo. 
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Outro grande lance das unidades e dos Jornais é mostrar o conhecimento de 

forma diacrônica, não pedigree, além de ver a ciência como algo que tem a verdade 

como algo inquestionável. Os cientistas são vistos como seres humanos, como nós, e 

obtém ajuda de colaboradores, ajudantes. Existem divergências e convergências, 

negações, que são retomadas de tempos em tempos. Ou seja, os paradigmas são 

reformulados de acordo com cada pensamento vigente. 

Cabe ao professor mostrar aos alunos que existem lacunas, ou seja, perguntas 

sem respostas, estimulando a curiosidade em torno daquilo que não pôde ser 

compreendido. Aí entra a capacidade que o professor tem de ser um mediador 

inteligente e fazer as perguntas certas no momento certo, tendo o controle do assunto de 

forma aprofundada. 

Quanto ao outro mecanismo utilizado, no caso o Jornal, a intenção era 

compartilhar e desenvolver a leitura do Jornal Histórico intitulado “A Tribuna da 

Ciência”, que contempla as discussões sobre o vazio ao longo de períodos históricos 

anteriores ao experimento do italiano Torricelli. Já que os livros didáticos são 

paupérrimos no quesito História e Filosofia da Ciência, esse recurso recheado de fontes 

primárias, bem usadas, resulta em grandes avanços no aprendizado do aluno. 

Os jornais trazem de forma cronológica os fatos históricos acompanhados do 

foco do curso de extensão, que são as fontes primárias, todas devidamente grifadas em 

vermelho. Contextualizando de forma explícita aspectos da Natureza da Ciência do 

conhecimento científico a serem debatidos durante a leitura compartilhada com auxílio 

do professor. 

Importante notar que esse trabalho pode ser divido com outros professores de 

outras áreas, por exemplo, um professor de História. Sem esquecer que a linha do tempo 

não deve ter como objetivo apresentar a visão de que o conhecimento se constitui de 

forma linear, progressiva, em datas pontuais fixas. Muito pelo contrário, a linha do 

tempo tem como objetivo registrar controvérsias, rupturas e continuidades do processo 

de construção coletiva da História do Vácuo e da Pressão Atmosférica da Antiguidade 

até o século XVII, que é o nosso tema principal. Esse caráter precisa ser levado em 

conta e, inclusive, ser discutido com os alunos. 

Passando por todos os momentos do 1 ao 8 percebe-se que eles se entrelaçam e 

que um prepara o outro para cada ato do professor em sala de aula, existindo um 
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desenvolvimento linear organizado. Interessante que mesmo que o livro didático que 

nos acostumamos a ver, seja limitado e limitador, tem seu papel também, nos 

momentos, e no oitavo, que é quando ele é usado do ponto de vista forma para mostrar 

do ponto de vista matemático a experiência de Torricelli. 

• Aspectos que fugiram ao que você esperava encontrar 

Os aspectos que eu esperava encontrar era a monotonia e a chatice, porém, não 

foi isso que encontrei. Vocês estão de parabéns, porque lançaram uma proposta que 

foge do trivial. Algo novo que, se aplicado nas escolas e no ensino de física, bem 

aplicada, dará ótimos frutos. 

• Comentários gerais 

A ideia é essa mesma, o ensino da física é muito anacrônico e preconceituoso 

no Brasil, além de termos um mercado editorial que está atrasado em mais de setenta 

anos. Portanto, sou um defensor da aplicação do conhecimento transdisciplinar na sala 

de aula. Ou estamos preparados para o novo tipo de educação, baseada nessa nova 

forma, ou continuaremos ensinar de forma errada, erro que vem desde à Universidade, 

ou seja, repetindo um ciclo que é nefasto para todos. E por fim, sendo aplicado essa 

nova visão à disciplina, temos só a ganhar. 

 

Participante 6 

Discorrer sobre um trabalho de tamanha significância não é difícil, pois vários 

de seus aspectos estruturais chamam a atenção do leitor e principalmente no nosso meio, 

formado por professores que já trabalham em suas respectivas unidades escolares ou 

estudantes de graduação e pós-graduação. 

Ao iniciar com a aplicação da metodologia de implantação do tema em questão 

em sala de aula, especificamente no momento 1, com a introdução do conteúdo do livro 

didático, houve um direcionamento importante através das perguntas, cujas reflexões 

proporcionam ao aluno pensar de forma diferente e olhar para a questão problema com 

um pouco mais de atenção. E consequentemente, desenvolve um pensamento crítico a 

cerca de temas especificamente trabalhados. 
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Um segundo ponto que me interessou bastante foi o momento 8, com a 

construção de problemas do material didático em articulação com a história da ciência, 

pois neste momento, que considero o ápice do trabalho, põe em xeque a aquisição e 

retenção do conhecimento por parte do aluno e aplicação dessa aprendizagem em 

situações problemas. É sem dúvida o melhor momento para avaliar, não só em termos 

de aprendizagem do aluno, mas também o próprio método de ensino. 

Quero registrar também que ao trabalharmos com outros recursos em auxílio 

ao livro didático, favorece ao processo de ensino e aprendizagem, dinamificando e 

estimulando o interesse dos discentes, como é o caso do jornal – Tribuna da Ciência. 

Enfim, quero agradecer a oportunidade oferecida e saibam que é com este tipo 

de metodologia que poderemos construir uma nova visão sobre como ensinar, por meio 

deste mecanismo facilitador da aprendizagem que é a história da Ciência. 

 

Participante 7 

O primeiro questionamento que me faço é compreender o que de fato é uma 

unidade didática.  Parece-me ser equivalente a um tema dentro dos conteúdos a serem 

ensinados no Ensino Médio.  Sendo isso considero que foi muito interessante a 

apresentação da unidade didática, sobretudo porque Giovanini não “reprovou” livro 

didático, ao contrário ele propôs usar seu material em articulação com o mesmo.  Isso já 

quebra uma possível antipatia por parte dos professores ao material proposto.  Outro 

fato que me chamou a atenção foi a inserção das fontes primárias no contexto 

educacional para a compreensão dos conceitos físicos e partir dos produtos da ciência 

para ensinar o processo de construção dos conceitos.  Uma coisa que me preocupou um 

pouco foi a questão do tempo que durará a unidade didática e sua possível aplicação em 

outros ambiente fora do Instituto Federal, pois me pareceu um tanto quanto longa 

dificilmente um professor que tenha uma carga horária semanal de 100 minutos de alua 

poderá investir tanto tempo em um só conteúdo.  Mas penso que teremos que aplicar 

essa unidade didática em outros ambientes para termos uma resposta a essa minha 

indagação.  Apesar disso reconheço que foi um grande passo dado no contexto de 

melhorar o ensino de física e utilizar a HFC no ensino médio. 

Momento1 
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Achei muito interessante as questões levantadas para a problematização, mas 

acho que o questionário poderia ser menor para focar mais onde talvez fosse mais 

relevante.  Como o professor terá autonomia para utilizar a unidade didática penso que 

isso não chega a ser um problema.  Só para constar achei que as questões 1, 2, 3 e 10 

poderiam ser suprimidas. 

Momento 2 

Sem comentários sobre o momento 2, a entrevista certamente agregará 

informações importantes sobre o fazer ciência e despertará motivação e curiosidade aos 

alunos. 

Momento 3 

Está ligado ao momento 1 como um fechamento desse, já que o professor tem 

liberdade de usar todo o material ou apenas parte dele a questão do tempo necessário 

para aplicar a proposta não é relevante, cada professor saberá dosar o tempo de acordo 

com sua turma, carga horária e realidade escolar. 

Momento 4 

Aqui percebi mais fortemente a intenção de abordar aspectos da NdC.  Acho 

muito conteúdo para as aulas, ter de ler quatro edições em sala de aula talvez seja 

inviável.  Mas se a leitura for feita em quatro grupos e cada grupo expor o que achou 

interessante para o restante da turma, isso pode dinamizar a aula e todos terão uma visão 

geral sobre o tema.  Só o fato de mudar a arrumação da sala para formar os grupos já 

quebra um pouco a rotina e isso às vezes é saudável. 

Momento 5 

É um momento de esclarecimentos e retomada de alguns questionamentos 

feitos nos momentos anteriores e preparação para o momento 6, não ficou muito claro 

para mim a relevância desse momento. 

Momento 6 

Aqui seria um ótimo momento para a interdisciplinaridade com história (língua 

portuguesa e geografia?).  As perguntas ajudam bastante na leitura da carta, muito bom. 

Momento 7 
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Fechamento perfeito para unidade didática. 

Gostei muito quero em algum momento mais oportuno utilizar essa unidade 

didática, embora vejo que dará muito trabalho e um trabalhão que não estou habituado a 

fazer. 

 

Participante 8 

• Primeiras impressões sobre a Unidade Didática 

Os objetivos apresentados são imprescindíveis para um ensino de História da 

Ciência no qual se busca desmistificar o caráter pragmático da ciência e discutir 

aspectos da natureza da ciência. Apenas sua estrutura me pareceu um pouco extensa.  

A unidade é muito bem estruturada e conta com uma diversidade de atividades 

propostas muito boas, permitindo ao professor um leque de possibilidades 

metodológicas para utilizar em suas aulas. Sem dúvidas, é um material muito rico para 

auxiliar a prática docente na tentativa de proporcionar um efetivo ensino-aprendizagem 

de Física.  

 

• Aspectos da Unidade Didática que chamaram sua atenção 

A forma como estão divididos os momentos da unidade didática é muito 

interessante, acredito que a sequência de discussão dos conteúdos possa facilitar a 

compreensão dos alunos.  

As atividades são muito dinâmicas e interativas, além de permitir aos alunos 

uma participação ativa em seu desenvolvimento, aspecto importante para o processo 

ensino-aprendizagem na medida em que estimula os alunos ao se perceberem parte 

integrante desse processo. Como por exemplo, o momento 1 apresenta alguns 

questionamentos que farão os alunos refletirem e permitir expor suas opiniões a respeito 

do tema. A organização de uma linha do tempo no momento 4 também é uma ótima 

ferramenta de possibilitar autonomia aos alunos de construírem seus conhecimentos a 

partir de suas conclusões. Além disso, a realização da atividade cultural é muito bacana, 

irá instigar a imaginação e criatividade dos alunos.  
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Os jornais históricos apresentaram-se bastante acessíveis uma vez que foi 

utilizada uma linguagem clara e objetiva dos conteúdos. Desse modo, sua leitura 

mostra-se bem prazerosa. As atividades no final de cada edição deram um toque 

diferencial, não por ser simplesmente um exercício após a discussão de um tema, mas 

por se mostrarem com um caráter interativo e dinâmico, aspectos que provavelmente 

chamariam a atenção dos alunos, estimulando-os a desenvolver a atividade e discutir 

sobre o tema.  

 

• Aspectos que fugiram ao que você esperava encontrar 

Por mais que no título já traga um indicio de se tratar de uma proposta didática 

diferenciada, ao utilizar cartas e jornais históricos, fiquei surpresa ao fazer a leitura da 

unidade didática e me deparar com uma diversidade de atividades dinâmicas e 

interativas propícias para desenvolver uma prática docente mais acertada na busca de 

um bom ensino-aprendizagem. 

• Momento 8 

Em ambas as perguntas do momento 8, conduziria as questões de uma forma 

bem semelhante. Inicialmente, acredito que seja necessária uma discussão sobre a 

questão, a fim de fazer com que os alunos reflitam um pouco e elaborem suas próprias 

conclusões sobre o problema, fazendo-se ao mesmo tempo relações com os episódios 

históricos trabalhados anteriormente. Algumas questões podem ser surgidas para 

instigar os alunos: O que há de diferente entre as duas colunas? Por que a coluna que 

contem óleo é maior do que a coluna de água? Podemos fazer uma distinção clara entre 

essas duas substancias? A densidade delas interfere nesse experimento? Como podemos 

fazer relação com a experiência de Torricelli em relação à definição de vazio? 

A partir de então se faz uso da ferramenta matemática como forma de concluir 

a discussão através de um instrumento lógico e que parece comprovar o fenômeno 

analisado. Por fim, ainda pediria que os alunos fizessem relação entre os resultados 

matemáticos e suas conclusões teóricas, já que algumas vezes os resultados 

matemáticos são tidos pelos alunos como ausentes de significados. 
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Participante 9 

A leitura da unidade didática foi uma surpresa, diante de todo o material do 

jornal histórico tribuna da ciência. E não somente duas ou três páginas de um livro de 

física sobre o assunto, como a história do vácuo, não encontro algo semelhante. 

O que mais chamou a atenção foi o tipo do formato da unidade histórica 

dividida em oito momentos, pelos quais se procura organizar o material que temos do 

ensino médio, e não descartá-lo, pois sabemos que não mostra o que realmente é a 

ciência. 

Mas o jornal apresenta a ciência como conhecimento mais amplo do que 

somente a parte matemática, muitas vezes usando o material didático, o professor 

resume o conhecimento físico a cálculos matemáticos ou pelo menos força os alunos 

aos incansáveis conhecimentos físicos-matemático, sem importar com o conceitual. 

Outra parte importante que a unidade didática, é a forma de como cada 

momento pode estimular os alunos a darem suas opiniões, caso os próprios alunos não 

tomem tal decisão, podemos ajudá-los a isso.  

A parte histórica que temos foi uma surpresa, e suas questões levantadas no 

primeiro momento, pois muitas vezes temos a impressão superficial como as coisas 

aconteceram, e vemos algumas coisas escritas em livros como algo acabado, verdadeiro 

e definitivo. O que não é verdade. Quando estamos chegando ao final dos momentos 

podemos até chegar à conclusões como não posso responder a essa questão ainda, pois a 

medida que as descobertas vão aparecendo na história, é que vão se formando o 

acontecimentos. 

Os tipos de perguntas que apresentam na unidade histórica a primeiro momento 

são muitos simples e poderíamos ignorar, por se tratar sem fundação tais como: 

 

• Ao observar o experimento era possível “ver” a pressão atmosférica 

atuando?  

• O que houve depois do experimento de Torricelli?  

• Será que existiram outros experimentos anteriores como o de Torricelli? 

Será que ele fez tudo sozinho, de repente?  
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• De onde partiu a idéia de fazer esse tipo de montagem? Por que ele 

escolheu o mercúrio?  

• Será que a intenção dele foi realmente medir a pressão atmosférica?  

 

Quando na verdade descobrimos ao longo do jornal que não é bem do jeito que 

achamos, as experiências, principalmente aquelas que não conhecemos ainda direito, 

não estão tão claras como pensávamos, pois podemos procurar algo e encontrar outro 

como a pressão atmosférica e a sua relação com o peso do ar, o vácuo, e a constituição 

da própria matéria de antes. 

  

MUITO BARULHO PELO NADA: esta frase presente no jornal de certa 

forma chamou a atenção, pois nos remete: que barulho? Não parece óbvio, mas muitas 

vezes achamos que aquilo que pode ser mensurado, ou até mesmo bem pensado ou de 

comum acordo aceito hoje seria estático, intocável e a única verdade cientifica natural. 

Na verdade o conhecimento é dinâmico e evolutivo. A quebra de paradigmas e a própria 

história nos leva a ter mais clareza sobre a ciência, desde Aristóteles até Evangelista 

Torricelli foi mais de 14 séculos. 

A característica de jornal, as figuras, as charges, palavras cruzadas, bolsão de 

letras, espaço para o leitor dar sua contribuição nos desenhos (terceiro jornal), espaço 

para opiniões no quarto jornal e a entrevista com o falecido Torricelli, respeitando os 

acontecimentos e com detalhes sobre o que estava pensado o entrevistado na época de 

seus experimentos, pois sei que não foi colocada qualquer coisa nessa entrevista. 

O que esperava para essa abordagem? Um texto chato, linear sem apresentar 

controvérsias, e explicação de conceitos ocultos que não percebemos nas fórmulas de 

primeiro contato com elas. Quando na verdade descobrimos que a ciência natural é 

muito mais, e que questões conceituais já eram discutidas à bastante tempo, e não 

somente presente nas fórmulas prontas que temos agora nos livros didáticos.  

Um exemplo são as possíveis explicações sobre o limite de altura para a 

elevação de um líquido. 
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Diante do que observei, o material é enriquecido de meios dialógicos históricos 

e ilustrativo, cheios de fontes e descobertas da visão próprio coadjuvante da história, 

embora sabemos hoje, que tratar o que vemos e pesquisamos em livros como verdades 

puras é muito improvável, pois podemos apenas ir à fontes primarias e tirar as 

conclusões sobre o acontecido. 

De qualquer forma foi uma melhores ideias de ensinar o que é: ciência, física, o 

vácuo e pressão atmosférica, densidade de fluidos (gases). 

 

Participante 10 

• Primeiras impressões sobre a Unidade Didática 

A proposta transpassa ser de grande importância no processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente por defender que “a compreensão dos conhecimentos 

físicos está intrinsecamente relacionada ao entendimento dos” (pag. 2). Outro ponto 

positivo que podemos destacar é utilização de fontes primárias como subsidio para a 

aula, possibilitando interpretar a ciência como um empreendimento criativo, construído 

pelo homem, sendo este reflexo de sua época e sociedade. 

• Aspectos da Unidade Didática que chamaram atenção 

Como foi visto durante a leitura, o uso da história e filosofia da ciência é 

considerado de muita importância. Quando devidamente utilizada, possibilita um 

entendimento diferenciado se comparado ao modo convencional de ensino, que é 

reforçado pelos livros didáticos que na maioria dos casos se mostra impossibilitado de 

transmitir uma compreensão mais detalhada do conteúdo estudado. 

Percebemos que para suprir essa necessidade foi proposto o uso de fontes 

primárias, o que possibilita analisar textos escritos pelo próprio autor, esta interação se 

mostra bastante rica, pois além do contato direto com o pensamento do estudioso, ele 

permite identificar suas necessidades, desafios e o mais importante, o que procurava 

responder. 

Outro ponto positivo que podemos relatar é a metodologia utilizada para 

confrontar o livro didático, não descartando-o, mais articulando-o de modo a aproveitar 

o que ele oferece. 
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Tem ainda a utilização de várias estratégias de ensino, no decorrer dos 

momentos, desde leituras e compreensão dos textos (jornal histórico), discussão sobre 

os acontecimentos, linha do tempo e a produção de atividades culturais. Todas essas 

atividades procuram constantemente a interação do aluno com a aula. 

Sem contar que os momentos ocorrem de maneira distinta, mas interligada 

entre si. O que torna cada passo essencial para se chegar aos objetivos esperados. Sendo 

cada passo ligado ao outro, sem saltos nem quebrar de conhecimento. 

Percebe-se nesta Unidade Didática a preocupação com a compreensão dos 

conteúdos que se está sendo passada aos alunos. Não somente os conteúdos como a 

visão que se está sendo transmitido aos alunos a abordarem a ciência como algo 

acabado produto final de um conhecimento. 

Por fim, a Unidade nos fornecer subsídios para a integração e utilização de 

fontes primárias nas salas de aulas. 

• Aspectos que fugiram ao que você esperava encontrar 

A princípio nada foi identificado que fugia do esperado, pelo contrário, cada 

processo, etapa e momento da Unidade, explora vários aspectos. Como 

problematização, interação professor aluno, etc. 

• Comentários gerais 

No mais acredito que a aplicação desta Unidade venha a contribuir de forma 

extremamente significativa na formação do aluno, se o mesmo conteúdo for aplicado 

em uma metodologia convencional. 

Isso nos remete ao velho problema do tempo, acredito que se for comparado o 

tempo de aplicação dos dois métodos, seguindo a proposta da Unidade e o modo 

convencional, levaria um tempo um pouco maior para a aplicação da Unidade. 

No entanto acreditamos este tempo não ser desperdiçado pelo gral de 

entendimento dos alunos para com o tema ministrado, sem contar no desenvolvimento 

de aspectos, como senso crítico para com o livro didático, desmistificando sua 

autoridade e verdade, e mesmo ele sendo utilizado pode deixar de abordar muitas coisas 

úteis. Em fim só se tem a ganhar com a inserção desse tipo de proposta em sala de aula. 
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Participante 11 

• Impressões sobre a unidade didática 

De maneira geral, gostei da proposta didática e acredito que ela seja viável, ou 

seja, acho que ela é possível de ser aplicada. 

Do ponto de vista da História da Ciência (história do Vácuo) acredito que tanto 

a descrição da unidade quanto o jornal não dão subsídios suficientemente consistentes 

dessa história ao professor. Este deveria ter um conhecimento mais profundo acerca 

dessa história, assim como, algum conhecimento sobre questões de NdC. 

Um dos aspectos que acredito ser muito importante são as questões propostas 

para problematizar e incentivar/aguçar a curiosidade, esse é um dos aspectos que não é 

trivial, sobretudo ao professor que não está familiarizado com a história do vácuo. Acho 

que isso ajuda muito docente. 

Não tinha expectativas preexistentes em relação ao material. 

• Comentários gerais 

No objetivo geral aparece articulação com o material didático usual. Acredito 

que essa articulação está fragilizada, pois se dá apenas na problematização da 

experiência de Torricelli. O matéria didático desaparece da unidade após o momento 1. 

De acordo com o Jornal, a entrevista com Torricelli ocorre na quinta edição, 

porém ocorre no momento 2, não seria melhor que ele fosse a edição I ou uma edição 

especial/de abertura? 

Momento 6 – utilização da carta do Puy-de-Dôme – eu não vi/recebi a carta. 

Na descrição detalhada do momento 2 poderia colocar a figura que aparece no 

jornal, já que faz menção a ela. 

Achei que na página 19, Edição III, a primeira frase está confusa. 

Durante todo o texto aparecem aspectos de NdC considerados consensuais, no 

entanto não há uma discussão sobre essa área. 

Em relação aos jornais, acredito que para o ensino médio ainda está um texto 

de difícil compreensão (pouco didático). Além disso, há excessivas imagens (imagens 
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sem função), a maioria delas sem legendas. O layout do jornal está mais próximo de 

uma revista do que de um jornal. 

 

Participante 12 

Destaco aqui a possibilidade de criar uma aula diferenciada, que venha a 

contribuir para um melhor aproveitamento do processo de ensino e aprendizagem, por 

meio de abordagens utilizando fontes históricas primárias, material que retrata as 

tendências, os costumes, enfim, todo contexto original das sociedades à época das 

respectivas descobertas científicas. 

Os questionamentos levantados no momento 1, demonstraram que o conteúdo 

dos livros didáticos não oferecem subsídios para uma contextualização do processo de 

construção científica, estes são normalmente a-históricos e a-problemáticos, não 

demonstram com clareza os problemas que eram foco do pesquisador, a intenção dos 

experimentos, a integração da comunidade científica, e nem as dificuldades do 

pesquisador. Embora seja um bom ponto de partida, o momento 1 não responderá aos 

principais questionamentos que surgirão. No momento 2 tentaremos entender um pouco 

melhor as lacunas deixadas no momento 1, como por exemplo alguns aspectos sobre o 

processo histórico daquilo que aparece como “produto da ciência” no material didático. 

É importante nesse momento, a entrevista fictícia realizada com o pesquisador 

Torricelli, com base em fontes primárias – com escritos originais, abordando-se o 

episódio histórico relacionado ao experimento do barômetro, a partir dos comentários 

originais realizados por Torricelli. Um dado importante são as interpretações acerca 

desse assunto, que ocorriam na época, ou seja, elas não eram únicas, existiam várias 

discussões sobre o espaço vazio, observado neste experimento, e o foco primordial do 

próprio Torricelli era a discussão sobre o vácuo, ele não estava tentando medir a pressão 

atmosférica – informação bastante difundida nos livros didáticos. Na verdade a sua 

discussão girava em torno da força externa que era responsável pelo fenômeno 

observado, então esses argumentos serão explorados na entrevista realizada ao 

pesquisador e conduzirão a intenção para esse foco. Como esta etapa será conduzida 

tendo como base a fonte primária, nos será concedido um importante subsídio para 

saber como utilizar este tipo de material. 
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Nesses materiais surgirão outras facetas da construção da ciência, como por 

exemplo, que as descobertas ocorrem com bastante esforço, sem nenhuma facilidade, a 

própria reprodução do experimento realizada em condições adversas. Foi necessário 

subir uma montanha para se verificar o que ocorria em diversas altitudes. Os próprios 

pesquisadores tinham seus problemas particulares, ou seja, tudo isso é retratado na fonte 

primária que será alvo de estudo. 

Uma vez estabelecido esse contanto, creio que será mais fácil utilizar os 

demais trabalhos oferecidos pelos diversos artigos com abordagens histórias da ciência, 

para se buscar uma melhor forma de compreensão para os conceitos que serão 

ministrados durante nossas futuras aulas. 

As lacunas que se observam nos livros didáticos começarão a ser preenchidas 

no momento 3, com a busca da correta contextualização, por meio da inserção no 

contexto educacional, de discussões acerca da natureza do conhecimento científico, 

evidenciando a forte cooperação e trocas de informações entre os pensadores. Propostas 

de vários experimentos para discutir sobre o vazio, tudo isso presente nos jornais 

históricos que serão disponibilizados para a turma, como material que possibilitará 

identificar essas ferramentas dos cientistas, e situar suas buscas em diferentes 

perspectivas. 

A leitura compartilhada das edições dos jornais trará elementos que permitem 

compreender melhor as questões relacionadas ao processo histórico de produção do 

conhecimento presentes nos livros, bem coo as discussões visando percepção das 

conexões entre as informações advindas das leituras e seus questionamentos. Vários 

confrontos poderão surgir em torno da expressão repugnância do vácuo, como fatores 

motivadores de análise. 

Todos os questionamentos levantados tentarão ser respondidos no momento 

seguinte, por meio de análise da carta do Puy-de-Dôme. Pode-se tentar estabelecer os 

paralelos que não são explícitos na carta através de uma discussão que estimule a 

criatividade dos alunos, uma vez que informações sobre os pesquisadores e também 

detalhes da pesquisa não são contemplados na carta. 

Fatos importantes acerca da natureza do conhecimento científico podem ser 

explorados neste documento, destacando-se a dificuldade enfrentada pelos 

pesquisadores. O próprio Pascal, que tinha problemas de saúde, teve dificuldade durante 



237	  
	  

a subida da montanha, onde outro colaborador o fez. Esse intercâmbio também pode ser 

explorado nas dalas de aula, mantendo uma articulação com o professor de história, e 

demais disciplinas de acordo com a conveniência dos conteúdos a serem abordados, 

promovendo uma melhor forma de compreensão dos assuntos objeto de estudo. Como a 

carta possui uma linguagem acessível, sua leitura por parte dos grupos nos darão, 

através dos debates, o mecanismo de compreensão das fontes primárias. Saber extrair os 

fatos importantes para serem melhor utilizados didaticamente, em prol da educação. Ela 

também mostra que não existe acesso direto ao passado, ou seja, os documentos sujeitos 

a múltiplas interpretações, nossa criatividade, capacidade de raciocinar que será 

determinante para ocorrer uma compreensão mais aproximadamente correta dos eventos 

que cercam a história da ciência. 

Para materializar todo processo de discussões, levantamento de 

questionamentos, enfim, o trabalho realizado desde o primeiro momento, a confecção de 

atividades culturais poderá demonstrar o que foi assimilado, a escolha do assunto que 

mais nos chamou atenção, pode quebrar o gelo, com relação a criação de tais atividades, 

da mesma forma, atividades subsequentes, serão mais fácil de serem criadas após este 

primeiro contato. Essas atividades são importantes, pois ilustram os acontecimentos 

vividos durante as descobertas científicas em questão. O modelo de sociedade, a 

capacidade técnica, enfim, todo o contexto em que se encontrava a comunidade 

científica de dada época. A análise de documentos históricos mostrará que a 

compreensão dos conhecimentos científicos está estreitamente relacionada ao 

entendimento dos problemas que eles tentaram responder. E desta forma, se busca uma 

ferramenta para melhorar o processo de ensino e aprendizagem nas séries básicas. Com 

este foco o professor pode abrir novas possibilidades de auxílio a turma na resolução de 

problemas, alternando entre métodos convencionais e métodos inovadores por meio de 

abordagens utilizando história e filosofia da ciência como mecanismos causadores de 

motivação para o estudo e criação do espírito de busca pelo conhecimento. 

Com relação ao que esperava encontrar, eu destaco a presença da forma de 

explorar esse mecanismo em sala de aula, pois nosso objetivo principal neste curso de 

extensão é aprender utilizar abordagens diferenciadas como está nas aulas normais do 

ensino fundamental e médio. Há uma necessidade de preparar os professores de forma 

mais especifica, pois por se tratar de um assunto em implantação a carga inicial tem que 

ser bastante clara, com um roteiro bem definido e a partir daí, criar uma espécie de 
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paradigma onde a instrução tenha a sua carga diminuída e as pessoas que tenham 

necessidade de utilizar esse material, tenha mais facilidade na sua criação, ou seja, 

tornar-se independente com relação a esta perspectiva de ensino. 

Esperamos concluir este curso com um conhecimento relevante acerca de como 

usar fontes primárias na preparação de aulas de física para o ensino fundamental e 

médio, como identificar as partes apropriadas dos textos, como evitar recortes 

desnecessários para não tornar a linguagem inacessível aos nossos alunos e também não 

deixar os textos excessivamente longos, o que pode provocar fadiga dos alunos, 

acarretando em falta de interesse por parte deles. 

Esperamos também ter conhecimento amplo de como localizar trabalhos que 

tenham esse tipo de foco, para que ele nos dê subsídios para preparar aulas 

diferenciadas com este tipo de abordagem, e desta forma alcançar o bom nível de 

atração da atenção dos nossos alunos na aulas que estamos ministrando. Uma oferta 

maior de material a explorar, pode melhorar a preparação de táticas pedagógicas mais 

consistentes, que facilitem a compreensão dos conteúdos de ciência, sobre tudo da 

física, provocando uma evolução no sistema de ensino atual. 

 

Participante 13 

O tema abordado na unidade didática apresenta uma ótima proposta para o 

ensino de Física na perspectiva da História da Ciência, ao estudar de forma qualitativa o 

vácuo e a pressão atmosférica. A proposta didática leva em consideração a 

problematização do tema, tratando-o a partir de fontes primárias, com a intenção de 

saber a origem dos “produtos da ciência” ou aplicações dos conhecimentos. 

É importante perceber o valor didático agregado ao desenvolvimento de cada 

momento, visto que em cada um é proposto: a introdução do conteúdo do livro didático 

a fim de gerar questionamentos prévios; discussão e análise do contexto científico em 

construção, mediante o uso do Jornal Histórico; retomada aos questionamentos do 

momento 1, tendo o jornal como ferramenta complementar para responder esses 

questionamentos oriundos do livro, devido à falta de tratamento adequado da História 

da Ciência nesses livros. Discussão da construção histórica da ciência a partir das 

lacunas das cinco edições do jornal histórico; análise dos documentos históricos para 
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respostas às perguntas iniciais; a importância da historiografia na descrição 

experimental dos fenômenos, tendo em vista a sugestão de utilização da Carta de Puy-

de-Dôme; prática de atividade cultural direcionada aos alunos de acordo com as 

metodologias utilizadas pelo professor, junto ao livro nos momentos anteriores; e 

associação de exercícios típico de livros didáticos com os conceitos trabalhados na 

metodologia diferenciada, a história da ciência no estudo do vácuo e da pressão 

atmosférica por meio de uma adaptação dos escritos de cientistas como Galileo, 

Torricelli e Pascal. 

O desenvolvimento dos momentos da unidade didática compõe o arcabouço 

metodológico que sustenta a proposta de ensino, no sentido de garantir discussões e 

possíveis respostas para as questões geradas a partir do conteúdo em pauta, presente nos 

livros didáticos. Isso gera também uma grande expectativa de aprendizagem dos 

conteúdos, uma vez que a ênfase histórica leva à investigação dos fatores que levam a 

consolidação de um conhecimento científico. É perceptível, portanto, a tendência de 

complementar os conceitos físicos do livro didático mediante um tratamento histórico 

mais aprofundado, o qual possibilita o diálogo de novas questões importantes para o 

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é interessante a tarefa do aluno, de 

realizar questionamentos e propor hipóteses para investigar com mais precisão os 

conceitos, procurando assim, entende-los. 

Na proposta didática e possível viabilizar um estudo qualitativo, quanto aos 

aspectos históricos da construção da ciência, no que tange as finalidades de 

determinados experimentos construídos para discutir a existência do vácuo (como o 

experimento de Torricelli) e como os cientistas conseguem chegar a conclusões 

teóricas/experimentais que hoje estão relacionadas às aplicações tecnológicas e as coisas 

do cotidiano. Os méritos dos cientistas, nesse contexto, procederam das trocas de ideias 

de forma colaborativa na comunidade científica, numa construção histórica não 

necessariamente contínua. 


