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RESUMO 

O presente trabalho tenciona trazer contribuições para o aprendizado do 

conceito de pressão atmosférica e a inserção de discussões sobre a natureza do 

conhecimento científico na educação básica. Procura-se contemplar a compreensão 

de aspectos da construção histórica do conceito científico em atividades que 

despertam o pensamento crítico e desenvolvem a imaginação dos alunos, 

particularmente, por meio da interpretação de trechos de textos históricos originais. O 

produto educacional proposto é uma sequência didática, de perspectiva histórico-

filosófica. Propõe-se que os alunos se engajem em processo “investigativo” que lhes 

permita: estabelecer suas explicações iniciais para fenômeno físico cotidiano 

(evidenciando eventuais concepções alternativas); perceber eventuais semelhanças 

(e diferenças) entre suas próprias explicações iniciais e concepções expressadas por 

pensadores do passado em documentos históricos; compreender elementos do 

processo histórico de construção do conceito de pressão atmosférica; perceber a 

eventual inexistência ou fragilidade do fator pressão atmosférica em suas explicações 

iniciais (como pressuposto teórico) e a possibilidade de reconsiderá-las à luz desse 

fator. Sugere-se sequência didática mediada, de caráter dialógico, organizada em 

momentos de discussão a respeito de conteúdos de ciência e sobre a ciência. Uma 

pesquisa empírica foi realizada durante a aplicação da sequência didática em 

minicurso para estudantes do Ensino Médio. Uma contribuição relevante se delineou 

na medida em que o referido conceito foi coletivamente utilizado de forma satisfatória 

em reinterpretação do fenômeno físico inicialmente submetido à problematização. 

Estabeleceu-se, assim, a construção coletiva do conhecimento, em processo no qual 

professor e alunos se inseriram como protagonistas. Particularmente, o texto a seguir 

discute resultados provenientes de instrumentos de pesquisa aplicados antes e após 

a intervenção, os quais contemplam questionamentos abertos acerca de fenômenos 

físicos relacionados à pressão atmosférica, bem como questionamentos abertos 

acerca de visões de Natureza da Ciência sustentadas pelos estudantes.  

Palavras-chave: História da Ciência; Fontes Primárias; Concepções alternativas; 

Pressão Atmosférica. 
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ABSTRACT 

This work aims to contribute to the learning of the concept of air pressure and the 

insertion of discussions on nature of scientific knowledge in basic education. It takes 

into account the historical construction of this concept in activities that arouse critical 

thinking and develop the imagination of students, particularly through the interpretation 

of primary sources. The educational tool suggested is a didactic sequence based on 

historical and philosophical approach. It proposes that students act in an "investigative" 

process that allows establishing their initial explanations for a daily physical 

phenomenon (including any misconceptions), as well as noticing any similarities (and 

differences) between its own initial explanations and views expressed by thinkers of 

the past in historical documents. Students are given the opportunity to understand 

elements of the historical development of the concept of air pressure. They can realize 

the possible absence or weakness of this factor (as a theoretical assumption) in their 

initial explanations and have the possibility to reconsider them in light of that element. 

It is suggested special use of primary sources in mediated intervention of dialogical 

character, organized in discussions on scientific contents and on nature of science. An 

empirical research concerning the use of the didactic sequence was carried out in a 

short-term course for high school students. A major contribution was outlined to the 

extent that the physical concept was used satisfactorily in a reinterpretation of the 

phenomenon initially subjected to questioning. It was established thus the collective 

construction of knowledge by a process in which teacher and students acted as 

protagonists. Particularly, this work discusses results emerging from research tools 

applied before and after the intervention, more specifically open questions about 

physical phenomena related to air pressure as well as open questions about the NOS 

views held by students. 

 

Keywords: History of Science; Primary sources; Alternative conceptions; Air pressure. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Nas últimas décadas, vem se destacando a importância da inserção de 

discussões sobre a Natureza da Ciência (NdC) no contexto educacional, tendo em 

vista amenizar visões distorcidas sobre a ciência (MATTHEWS, 1995; MARTINS, 

2006; QUINTAL; GUERRA, 2009, BRICCIA; CARVALHO, 2011; FORATO et al., 

2011). Dentre outros aspectos, indica-se a possibilidade de humanizar a ciência, 

estimulando a percepção de que a mesma não é produzida por mentes isoladas que 

utilizam um método “fechado”. Costuma-se sugerir a contextualização de discussões 

sobre a NdC por meio de episódios históricos. A inserção da História da Ciência (HC) 

no contexto educacional também se refere à utilização de abordagens de cunho 

histórico-filosófico para a aprendizagem de conceitos científicos (MATTHEWS, 1995; 

BOSS; FILHO; CALUZI, 2009; BOSS, 2011).   

Na presente dissertação, tem-se como ponto de partida considerações sobre a 

importância da HC para a contextualização de discussões sobre a NdC e para a 

fundamentação do ensino do conceito de pressão atmosférica. Esse último aspecto 

advém de relativa semelhança entre concepções prévias dos estudantes sobre 

determinados fenômenos e o desenvolvimento histórico do referido conceito. Toma-

se como referência abordagens histórico-filosóficas consideradas como 

possibilidades pedagógicas desenvolvidas em pesquisas na linha de História e 

filosofia da Ciência (HFC) no Ensino (SILVEIRA, 1992; MARTINS, 2006).  

Particularmente, é considerada nessa dissertação a utilização didática de fontes 

primárias da HC. Esses recursos ainda são pouco aplicados em aulas de disciplinas 

científicas, apesar de diversas possibilidades e potencialidades pedagógicas 

identificadas pela literatura atual (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009; BOSS; FILHO; 

CALUZI, 2011; BRICCIA; CARVALHO, 2011; BATISTA, 2014; BATISTA; 

DRUMMOND; FREITAS, 2015).   

Leva-se em consideração a importância de elaborar e investigar empiricamente 

propostas didáticas para a Educação Básica que envolvam abordagens histórico-
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filosóficas para o ensino de ciência e sobre a ciência. Iniciativas desse cunho ainda 

são significativamente reduzidas. Nesse sentido, o produto educacional (APÊNDICE 

1) oriundo dessa dissertação consiste em uma proposta didática estruturada a partir 

de fontes primárias da HC, a qual busca colaborar com o ensino do conceito de 

pressão atmosférica e a discussão de temas relacionados à NdC na educação básica.  

O presente capítulo introdutório traz a seguir uma síntese de objetivos, 

justificativas e aspectos metodológicos contemplados na dissertação. 

O segundo capítulo apresenta fundamentação teórica sobre a inserção da 

História da Ciência no Ensino com especial destaque para o uso didático de 

documentos históricos. Comenta sobre possibilidades pedagógicas relacionadas a 

discussões sobre a temática Natureza da Ciência por meio da História da Ciência. 

Cita a potencialidade de abordagens histórico-filosóficas tendo em vista a importância 

de considerar as concepções prévias dos alunos e possíveis semelhanças entre tais 

concepções e o desenvolvimento histórico de conceitos científicos. 

No terceiro capítulo traz inicialmente uma breve contextualização histórica sobre 

o desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica e os debates sobre o vazio. 

Em seguida, são discutidos alguns aspectos específicos relacionados ao ensino do 

conceito de pressão atmosférica, os quais particularmente foram importantes para a 

elaboração do produto educacional. Em particular, destaca-se a identificação de 

concepções alternativas relacionadas a esse conceito físico, realizada a partir de 

consulta à literatura especializada.  O mesmo capítulo discorre, ainda, sobre lacunas 

observadas em livros didáticos no que diz respeito ao desenvolvimento histórico desse 

conceito, panorama que implica distorções relacionadas à NdC. Iniciativas didáticas 

relacionadas ao tema pressão atmosférica são também comentadas nesse capítulo. 

O quarto capítulo realiza a apresentação fundamentada do produto educacional 

com destaque para suas possibilidades pedagógicas. Trata-se de uma proposta que 

utiliza como recurso didático fontes primárias da HC, buscando colaborar com o 

ensino do conceito de pressão atmosférica e a discussão da temática NdC. Oriundo 

dessa dissertação, e especialmente desse quarto capítulo, o artigo “Pressão 

atmosférica e natureza da ciência: uma sequência didática englobando fontes 



 

17 

 

primárias” (APÊNDICE 6), recentemente publicado no Caderno Brasileiro de Ensino 

de Física, busca apresentar a sequência didática a um público mais amplo de 

pesquisadores e professores (FONSECA et al, 2017). 

O quinto capítulo descreve a pesquisa empírica realizada em aplicação da 

proposta didática na forma de minicurso para estudantes do Ensino Médio. A 

intervenção teve como participantes alunos de escola pública de Natal (RN) em 

dezembro de 2015.  

O sexto capítulo apresenta os resultados provenientes de instrumentos de 

pesquisa aplicados antes e após a intervenção. O pré-teste e o pós-teste contemplam 

questionamentos abertos acerca de fenômenos físicos relacionados à pressão 

atmosférica, bem como questionamentos abertos acerca de visões de Natureza da 

Ciência sustentadas pelos estudantes. Resultados provenientes dessa pesquisa 

empírica foram oportunamente apresentados à comunidade acadêmica em dois 

trabalhos apresentados no XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física 

(FONSECA et al, 2016a; FONSECA et al, 2016b) (APÊNDICE 7). 

Ao longo da intervenção, realizou-se gravação em áudio e vídeo das discussões 

realizadas no minicurso. Esse material foi transcrito e submetido à análise. O sétimo 

capítulo da dissertação contempla a análise desse material. A comparação dos 

resultados no pré-teste e pós-teste, juntamente com a análise da gravação de áudio 

realizada durante as atividades, contribuíram com a perspectiva de compreender se 

os objetivos previstos para a intervenção didática foram alcançados. O capítulo 7 é 

finalizado com considerações adicionais sobre os resultados da aplicação do produto 

educacional. 
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1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo investigar empiricamente a possibilidade 

de inserção didática da HFC por meio de utilização dialógica de Fontes Primárias. 

Considera-se, especialmente, o sentido de contribuir para a discussão da temática 

Natureza da Ciência e a compreensão do conceito de Pressão Atmosférica, tendo em 

vista o seu processo de construção histórica.  

Particularmente, investiga-se a aplicação de uma proposta didática estruturada 

em uma sequencia de etapas. Esses “momentos” são organizados de acordo com 

referenciais da linha de pesquisa HFC no Ensino, de forma a explorar potencialidades 

didáticas das Fontes Primárias apontadas pela literatura.  

Dentre as potencialidades particularmente investigadas, figura a percepção do 

processo de construção dos conceitos físicos, numa perspectiva em que os mesmos 

estão relacionados a tentativas de resolução de problemas. Esse aspecto remete a 

indagar sobre a ocorrência de uma possível compreensão aprofundada do conceito 

físico de Pressão Atmosférica. Considera-se aqui que essa compreensão se 

materializa, por exemplo, em situação na qual o referido conceito é utilizado por 

estudantes em reinterpretação de um fenômeno físico inicialmente submetido à 

problematização na intervenção.  

Visa-se, em termos de objetivos específicos, investigar a possibilidade de 

utilização didática das Fontes Primárias segundo uma perspectiva dialógica, na qual 

os estudantes são convidados a uma leitura diacrônica dos documentos históricos, 

reconhecendo-os enquanto artefatos culturalmente constituídos e sujeitos a 

interpretações. Ainda em termos de objetivos específicos, quanto às potencialidades 

didáticas dos documentos históricos, visa-se investigar a contribuição das atividades 

propostas no sentido de minimizar eventuais visões distorcidas da ciência comumente 

encontradas no ambiente escolar: empírico-indutivista; aproblemática, cumulativa de 

crescimento linear; individualista (GIL PÉREZ et. al., 2001). Dentre os aspectos 

relacionados à NdC focalizados destacam-se: a provisoriedade do conhecimento 

científico, a dependência entre observação e pressupostos teóricos e a possibilidade 

de desacordo entre cientistas. Busca-se, enfim, despertar a imaginação, a curiosidade 
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e o pensamento crítico dos alunos, buscando preencher lacunas usualmente notadas 

nos livros didáticos. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

No ensino de disciplinas científicas, almejamos que nossos alunos construam o 

conhecimento de forma proveitosa. Abordagens histórico-filosóficas podem contribuir 

para a alfabetização científica tendo em vista contemplar discussões sobre a NdC e o 

ensino contextualizado dos conceitos científicos (SASSERON; BRICCIA; 

CARVALHO, 2013).  

A História da Ciência, entre outros diversos aspectos, “demonstra que a ciência 

é mutável e instável e que, por isso, o pensamento científico atual está sujeito a 

transformações” (MATTHEWS, 1995, p. 173). Em termos do ensino de conteúdos 

científicos, sugere-se que a HC contribui para “uma compreensão melhor dos 

conceitos científicos por traçar seu desenvolvimento e aperfeiçoamento” 

(MATTHEWS, 1995, p. 172). Propostas metodológicas fundamentadas em aspectos 

históricos, quando implementadas em sala de aula, têm trazido bons resultados no 

que tange à apreensão dos conceitos pelos alunos (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009; 

2011; BRICCIA; CARVALHO, 2011; BATISTA, 2014). 

Sobre a utilização de Fontes Primárias, as iniciativas no ensino de Física vêm 

apontando que: 

“[...] traduções de fontes primárias em sala de aula, quando aliadas a 
metodologias específicas para esta abordagem [...] podem trazer importantes 
elementos para o processo educacional e contribuir para a aprendizagem 
significativa dos conceitos científicos” (BOSS, 2011, p. 24-25). 

Também no que diz respeito a trazer à tona o processo de construção do 

conhecimento científico, as potencialidades didáticas das Fontes Primárias vêm sendo 

apontadas (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009; 2011; BATISTA, 2014). 

Pouco tem se visto de efetivo, no entanto, em termos da incorporação didática 

da HC (MARTINS, 2007), apesar de recomendações citadas nas legislações 

educacionais, as quais ecoam aspectos enfatizados pelos especialistas. Há décadas 

visões inadequadas sobre a ciência vêm sendo observadas em livros didáticos e no 
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contexto educacional de modo geral (GIL PÉREZ et. al., 2001; MARTINS, 2006; 

BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007). Adicionalmente, ainda são insuficientes 

iniciativas histórico-filosóficas para a abordagem de conteúdos científicos, bem como 

materiais didáticos que adotem tal perspectiva.  

Costuma-se notar que é rara a presença de textos históricos originais em livros 

didáticos (BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007). A utilização desse tipo de material em 

salas de aula de disciplinas científicas e, em particular, no caso da Física, ainda é 

escassa1.  

Sobretudo, é significativo notar a lacuna no tocante a atividades dialógicas de 

caráter interpretativo, que as concebam não como meras ilustrações de conteúdo, 

mas sim como registros históricos de processos vivenciados pelos personagens da 

História da Ciência, os quais são marcados por suas intencionalidades. Nesse sentido, 

uma significativa inspiração para o ensino de Física repercute no presente trabalho e 

advém do uso recorrente das Fontes Primárias na disciplina de História (CAIMI, 2008; 

XAVIER, 2010) 2.  

É importante pontuar que a perspectiva de utilização didática de Fontes 

Primárias em atividades dialógicas de cunho investigativo, e não meramente 

ilustrativo, se articula a questionamentos e posturas cuja inserção no contexto 

educacional vem sendo preconizada: 

“Como e por que se aceitou certa ideia? Existiam alternativas? Como e por 
que essas alternativas foram abandonadas? Quando investigamos o passado, 
podemos tentar responder a essas questões” (MARTINS, 1989, p. 9).  

A atividade investigativa de caráter diacrônico promove o diálogo entre passado 

e presente, repercutindo objetivos significativos relacionados ao papel da História da 

Ciência no contexto educacional. Pode-se citar, como exemplo, a compreensão mais 

                                                           
1 Uma publicação recente, recomendável para consulta de professores, apresenta traduções de textos históricos 

como subsídios, bem como sequências didáticas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas com base em 
fontes primárias da História da Ciência (SILVA; GUERRA, 2015).  
2 Sobre esse aspecto, uma discussão mais aprofundada pode ser vista em publicação recente de BATISTA; 

DRUMMOND; FREITAS, 2015. Discorre-se sobre a frequente utilização de documentos históricos na disciplina 
escolar de História, em atividades investigativas de caráter diacrônico. E, por outro lado, são identificadas lacunas 
quanto ao uso dessas fontes em aulas de Física, particularmente segundo uma perspectiva investigativa (e não 
meramente ilustrativa), a qual estaria em ressonância com pressupostos historiográficos e objetivos didáticos 
atualizados.  
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profunda de aspectos relacionados à metodologia científica no passado e a “padrões 

de mudança na metodologia vigente” (MATTHEWS, 1995, p. 172).  

Nota-se, portanto, que a perspectiva sugerida pelo presente trabalho representa 

uma possibilidade de ir ao encontro de considerações expressas na literatura a 

respeito da HFC no Ensino. Essa perspectiva costuma ser ignorada em materiais 

didáticos, que apresentam o conceito de pressão atmosférica de forma pronta, 

desconsiderando as visões iniciais dos estudantes e, ao mesmo tempo, sem alusão 

ao contexto em que tal conceito foi concebido historicamente.  

No ambiente educacional, se tomarmos como base os livros didáticos para o 

Ensino Médio que tratam da temática “pressão atmosférica”, podem-se notar lacunas 

no que diz respeito à contribuição para uma aprendizagem aprofundada desse 

conceito. As possíveis explicações que os alunos sugeririam para fenômenos 

cotidianos, como “por que será que recipientes dotados de tampa do tipo ‘abre fácil’, 

como latas de extrato de tomate, potes de requeijão ou vidros de palmito só se abrem 

após retirada do anel de plástico?” são negligenciadas. A busca de explicações para 

situações, como o funcionamento de sifões e o uso de canudos para sorver líquidos, 

poderia se constituir como um ponto de partida interessante. No entanto, não costuma 

haver nesses materiais uma construção contextualizada que valorize conhecimentos 

prévios trazidos para sala de aula (SALTIEL; VIENNOT, 1985; MARTINS, 2006).  

Resumidamente, foram elencadas as seguintes justificativas para o presente 

trabalho: lacunas quanto à implementação de propostas para a inserção da HFC no 

Ensino, tanto para o ensino de ciência como para o ensino sobre a ciência, isto é, 

conceitos científicos e Natureza da Ciência; as perspectivas na linha HFC no Ensino 

a respeito de concepções alternativas e História da Ciência; lacunas quanto à História 

da Ciência em livros didáticos; potencialidades didáticas das Fontes Primárias ainda 

pouco exploradas no ensino de Física; perspectiva de uso dialógico das Fontes 

Primárias em atividades investigativas nas aulas de Física, tendo em vista o que 

ocorre de modo recorrente na disciplina escolar de História.  

Os aspectos gerais supracitados foram direcionados na presente dissertação 

para o tema histórico e conteúdo científico que se tem como recorte, quer seja, a 
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pressão atmosférica. A escolha do tema pressão atmosférica explica-se por sua 

riqueza histórica e potencial didático ainda pouco explorado. Nesse contexto, 

justificou-se investigar empiricamente a contribuição didática da intervenção proposta 

no tocante ao conhecimento científico em questão e à temática NdC. 

1.4  O PRODUTO EDUCACIONAL 

Tendo em vista os elementos supracitados, elaborou-se como produto 

educacional da presente dissertação a proposta didática “Aprendendo ciência e sobre 

ciência com a utilização de fontes primárias da História do Vácuo e da Pressão 

Atmosférica”.  Trata-se de uma sugestão para a inserção didática da HFC por meio 

de utilização dialógica de Fontes Primárias. Busca-se aliar produto e processo, ao 

contemplar como objetivos a compreensão da construção histórica do conceito de 

Pressão Atmosférica e a discussão de tópicos relacionados à NdC por meio da 

interpretação de trechos de textos históricos originais. Sugere-se, assim, a inclusão 

da História da Ciência no ensino de Física, com especial recurso a fontes primárias, 

em intervenção de caráter dialógico, organizada em momentos de discussão a 

respeito de conteúdos de ciência e sobre a ciência.  

A proposta didática, elaborada para a Educação Básica, em especial para o 

Ensino Médio, é estruturada em uma sequência de etapas. Sugere-se ao longo da 

intervenção que os próprios alunos se engajem em processo “investigativo”: que 

inicialmente proponham explicações para determinado fenômeno do cotidiano (a 

subida de um líquido por um canudo); que se deem conta de possíveis semelhanças 

entre suas próprias concepções iniciais e as concepções expressadas por pensadores 

do passado em documentos históricos; que reconheçam por meio da interpretação 

das Fontes Primárias elementos relativos ao processo histórico de construção do 

pressuposto “pressão atmosférica”, que percebam a inexistência ou fragilidade desse 

fator em suas explicações iniciais e a possibilidade de reconsiderá-las à luz desse 

elemento.   

Considerando os referenciais da linha de pesquisa HFC no Ensino, elaborou-se 

como apoio material apostilado (Apêndice A do produto educacional) contendo 

trechos de fontes primárias para a interpretação dos alunos ao longo das etapas. 
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O produto educacional, isto é, a proposta de intervenção didática de perspectiva 

histórico-filosófica foi aplicada entre o final de novembro e o início de dezembro de 

2015 em minicurso realizado para alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Prof. 

Anísio Teixeira em Natal (RN). Tendo em vista os objetivos didáticos tencionados pela 

proposta, realizou-se na ocasião investigação empírica acerca da mesma. Os 

resultados provenientes da análise realizada são apresentados nos capítulos 6 e 7 da 

dissertação.  

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Apresenta-se a seguir o percurso metodológico delineado para a fundamentação 

da pesquisa, elaboração e teste do produto educacional.  

Realizou-se inicialmente a leitura de referenciais teóricos que tratam da 

contribuição da História da Ciência para a inserção didática da temática Natureza da 

Ciência no Ensino. Foram observadas pesquisas e propostas didáticas envolvendo 

fontes primárias e narrativas histórico-pedagógicas, desenvolvidas por outros 

estudantes no PPGECNM sob a orientação da Profa. Juliana Drummond. Esses 

trabalhos se relacionam à inserção da temática NdC na educação básica por meio de 

episódios da História do Vácuo e da Pressão Atmosférica. Outros raros trabalhos 

existentes no Brasil para a inserção didática dessa temática histórica foram 

consultados. Simultaneamente ao contato com essas iniciativas, foram observadas 

pesquisas historiográficas a respeito da referida temática histórica. Foram, ainda, 

consultadas iniciativas de uso de fontes primárias da HC em propostas didáticas para 

o ensino de Física. Considerando a escassez desse tipo de proposta, buscou-se 

inspiração em trabalhos teóricos sobre o papel dos documentos históricos como 

recursos didáticos em iniciativas voltadas para o ensino da disciplina escolar de 

História. 

Em seguida, procedeu-se à leitura de textos relacionados à contribuição da HC 

para o ensino de conceitos científicos, com especial atenção a possíveis relações 

entre concepções prévias dos alunos e o desenvolvimento histórico de conceitos 

científicos. Particularmente, foram observadas pesquisas empíricas a respeito de 

concepções alternativas utilizadas em explicações de fenômenos relacionados à 
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pressão atmosférica. Esses resultados inspiraram a concepção da sequência didática, 

bem como nortearam a elaboração e a avaliação de pré-teste e pós-teste utilizados 

em sua aplicação durante minicurso. 

Ainda na etapa de apresentação do projeto de pesquisa, no primeiro semestre 

de 2015, uma versão prévia do que seria o produto educacional, isto é, a proposta de 

sequência didática foi apresentada. Subsequentemente à apresentação do projeto, a 

proposta ganhou corpo. À luz dos referenciais teóricos e pesquisas empíricas 

consultadas, foram elaborados pré-teste e pós-teste e delineados com mais detalhes 

os procedimentos da pesquisa.  

Decidiu-se que a intervenção didática seria aplicada em minicurso de 8 horas, 

oferecido para alunos do Ensino Médio, na Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira nos 

dias 28 de novembro e 03 de dezembro de 2015. Atuou como ministrante do curso o 

Prof. Wesley de Oliveira, egresso do PPGECNM e então professor de Física regular 

dos alunos participantes. Orientanda e orientadora participaram como observadoras 

ao longo do minicurso. 

Vinte e três estudantes se inscreveram de forma voluntária para participação no 

minicurso e se dispuseram a colaborar como sujeitos da pesquisa. As inscrições 

ocorreram em um mesmo horário e local, na presença do professor, em ocasião na 

qual os estudantes responderam ao pré-teste da pesquisa empírica realizada.  

Na primeira etapa do minicurso, realizada em 28 de novembro de 2015, estiveram 

presentes dezoito estudantes do total de vinte e três inscritos. Ao longo da 

intervenção, registros audiovisuais das discussões coletivas foram realizados. Na 

segunda etapa do minicurso, realizada em 3 de dezembro de 2015, estiveram 

presentes vinte e dois alunos. O número maior de participantes deveu-se ao fato de 

essa etapa ter ocorrido numa quinta-feira, quando os alunos já costumam estar na 

escola. Para efeitos de investigação empírica, julgou-se conveniente considerar como 

participantes da pesquisa treze indivíduos que acompanharam todas as etapas 

presenciais do minicurso e responderam ao pré-teste e pós-teste. O qual este ultimo 

foi respondido pelos participantes ao final da intervenção. Estes instrumentos de 

pesquisa (pré-teste e pós-teste) foram questionários abertos composto de duas 
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dimensões distintas que buscam, por um lado, evidenciar visões dos estudantes sobre a 

Natureza da Ciência, e, por outro, identificar suas explicações prévias a respeito de 

fenômenos que, do ponto de vista científico atual, estão relacionados à pressão atmosférica. 

A intervenção didática realizada teve caráter essencialmente dialógico. Buscou-se 

promover o engajamento dos estudantes em atividades investigativas e interpretativas sobre 

fenômeno físico cotidiano e trechos de fontes primárias da História da Ciência. Focalizou-se 

a temática Natureza da Ciência e o conceito físico de Pressão Atmosférica, em processo que 

resgatou elementos relacionados à sua construção histórica. Foi confeccionada uma 

apostila de uso individual do estudante com espaços para registro individual de 

respostas e percepções à medida que as discussões coletivas eram impulsionadas 

por questionamentos. 

De acordo com considerações já citadas, sustenta-se que procedimentos 

convencionais, notadamente memorísticos e dogmáticos, resultam em lacunas no que 

diz respeito ao aprendizado sobre o conceito de Pressão Atmosférica, ao mesmo 

tempo em que negligenciam a temática Natureza da Ciência. Em contraposição, por 

meio de atividades dialógicas, a intervenção reuniu seus participantes em ação 

transformadora desse contexto. 

Categorias de análise foram construídas a partir das ideias centrais das 

respostas dos estudantes, de acordo com critérios de análise de conteúdo (BARDIN, 

2004). Buscou-se, assim, investigar se os objetivos previstos para a intervenção 

didática foram alcançados. Notadamente, se a proposta específica de abordagem de 

cunho histórico-filosófico, que destaca especialmente o uso de Fontes Primárias, 

contribuiu, nesse caso, para a compreensão do conceito de Pressão Atmosférica e de 

questões relacionadas à Natureza da Ciência. 

Realizou-se gravação em áudio e vídeo ao longo das etapas do minicurso. Os 

estudantes preencheram e assinaram termo de consentimento para que a pesquisa 

fosse realizada, com a gravação audiovisual e utilização dos dados obtidos. No caso 

dos estudantes menores de idade, a assinatura do termo coube aos pais ou 

responsáveis. Esse material foi transcrito e submetido à análise. A comparação dos 

resultados no pré-teste e pós-teste, juntamente com a análise da gravação de áudio realizada 
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durante as atividades, contribuíram com a perspectiva de compreender se os objetivos 

previstos para a intervenção didática foram alcançados.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo discorre sobre a inserção da História e Filosofia da Ciência no 

ensino, com destaque para a argumentação acadêmica e aspectos da legislação 

educacional. Apresenta considerações sobre possibilidades pedagógicas 

relacionadas a discussões sobre a Natureza da Ciência por meio da História da 

Ciência. Adicionalmente, destaca potencialidades de abordagens histórico-filosóficas, 

tendo em vista semelhanças entre concepções alternativas e o desenvolvimento 

histórico de conceitos científicos. Finalmente, reflete sobre a utilização didática de 

fontes primárias da História da Ciência. 

2.1 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO  

2.1.1 Discussões contextualizadas sobre a temática NdC  

O conhecimento científico não surge do nada. Envolve várias contribuições em 

sua formulação. Um importante recurso metodológico que permite a compreensão do 

processo de construção do conhecimento é a História e Filosofia da Ciência. São 

notórias as potencialidades da HFC no ensino, principalmente quando se refere a 

discutir sobre “o que é ciência”, “como a ciência funciona”, “como os cientistas atuam 

como grupo social” e “como a sociedade influência e reage aos empreendimentos 

científicos” (OLIVEIRA, 2013). Entre outros diversos aspectos, a HFC “demonstra que 

a ciência é mutável e instável e que, por isso, o pensamento científico atual está sujeito 

a transformações” (MATTHEWS, 1995, p. 173). 

Peduzzi (2011), afirma que a HFC pode ser utilizada como contexto para discutir 

sob concepções relacionadas à NdC: as observações não são neutras; os dados, por 

si, não geram teorias; as teorias científicas não são definitivas; visões filosóficas, 

religiosas, culturais, éticas influenciam o trabalho do cientista. Haveria relativo 

consenso em torno de alguns aspectos relativos à NdC, dentre os quais se destacam: 

a recusa a um “método científico” único, rígido; a recusa ao empirismo resultante da 

inferência indutiva a partir de “dados puros”; a busca de coerência global e a 

compreensão do caráter social do desenvolvimento científico (PRAIA; GIL PÉREZ; 

VILCHES, 2007).  
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Este relativo consenso evidenciaria a importância de inserir a temática NdC no 

contexto educacional. Aponta-se a necessidade de problematizar imagens ingênuas 

da ciência como a concepção empírico-indutivista e ateórica da ciência; a visão rígida; 

a visão aproblemática e ahistórica da ciência; a visão exclusivamente analítica; a visão 

cumulativa de crescimento linear; a visão individualista e elitista; a visão socialmente 

neutra (GIL PÉREZ et al., 2001). Mais recentemente, ressalvas vêm sendo 

consideradas no sentido que tais elementos precisam ser considerados 

cautelosamente, em discussões abertas e não como meras prescrições de tópicos a 

ensinar. Parte-se do princípio de que não há uma visão única adequada sobre a 

natureza da ciência. A mesma seria complexa e dinâmica (BAGDONAS; ZANETIC; 

GURGEL, 2012). Posturas simplistas como o empirismo-indutivismo deveriam ser 

problematizadas (BAGDONAS; SILVA, 2013, p. 216). 

Sugere-se a relevância de “compreender a ciência como uma atividade humana, 

desenvolvida em um contexto cultural de relações, dilemas profissionais e 

necessidades econômicas” (FORATO et. al., 2011, p.32-33). Tais elementos 

contribuiriam para a alfabetização científica dos cidadãos (PRAIA; GIL PÉREZ; 

VILCHES, 2007; SASSERON; BRICCIA; CARVALHO, 2013).  

Recomendações de especialistas na linha de pesquisa HFC no Ensino refletem 

perspectivas desejáveis para o ensino de Física:  

“O estudo adequado de alguns episódios históricos também permite 
perceber o processo social (coletivo) e gradativo de construção do 
conhecimento, permitindo formar uma visão mais concreta e correta da real 
natureza da ciência, seus procedimentos e suas limitações – o que contribui 
para a formação de um espírito crítico e desmistificação do conhecimento 
científico, sem no entanto negar seu valor. [...] O estudo adequado de alguns 
episódios históricos também permite compreender que a ciência não é o 
resultado da aplicação de um ‘método científico’ que permita chegar à 
verdade”. (MARTINS, 2006, p. xxi-xxii). 

Conquanto que a História e a Filosofia da Ciência não representem uma 

alternativa para solução de todos os problemas educacionais da atualidade, os 

especialistas tendem a considerar seu papel frente a certas inquietações:  

“Podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, 
éticos, culturais e políticos da comunidade; [...] podem contribuir para um 
entendimento mais integral de matéria cientifica, isto é, podem contribuir para 
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a superação do “mar de falta de significação” que se diz ter inundado as salas 
de aula de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos 
cheguem a saber o que significam; podem melhorar a formação do professor 
auxiliando o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 
autentica [...]”. (MATTHEWS, 1995, p. 165)3.  

Evidencia o destaque acadêmico para a HFC no ensino o número crescente de 

encontros que contemplam mesas redondas e seções de trabalhos nesta linha. 

Adicionalmente verifica-se a inserção da HFC em cursos de graduação, tanto “como 

conteúdo (em si) das disciplinas científicas, quanto como estratégia didática 

facilitadora da aprendizagem dos conceitos, modelos e teorias científicas” (QUEIRÓS; 

BATISTELI; JUSTINA, 2009, p. 3). 

2.1.2 Ensino de conceitos científicos 

Há décadas vem se apontando que muitos estudantes têm ideias enraizadas 

acerca de fenômenos físicos, as quais seriam diferentes das ensinadas na escola 

(SALTIEL; VIENNOT, 1985). Estudos empíricos sobre as concepções iniciais 

sustentadas por estudantes a respeito de fenômenos físicos sugerem que: 

 Os estudantes têm ideias e pontos de vista em muitos temas das 
ciências, inclusive desde os primeiros anos de sua vida e antes de 
receber qualquer tipo de educação formal sobre o tema; 
 Estas descrições ingênuas e preconcepções explicativas 
diferem normalmente das que mantem os cientistas, mas são uteis e 
consistentes para os estudantes; 
 São comuns a estudantes de diferentes países (SOLAZ-
PORTOLÉS, 2008, p. 7-8)  

Concepções alternativas podem ser observadas em pesquisas empíricas 

envolvendo alunos do nível médio e até mesmo licenciandos em Física (LONGUINI; 

NARDI, 2009). Resistentes a mudanças, essas concepções têm influência decisiva na 

aprendizagem, embora frequentemente sejam desconhecidas pelos professores 

(SOLAZ-PORTOLÉS, 2008, p. 7-8). 

                                                           

3 O termo “humanizar” refere-se à presença de erros, dúvidas, dilemas entre os pesquisadores no processo 

de construção da ciência. 
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O entrelaçamento entre a consideração de concepções prévias e abordagens 

histórico-filosóficas é uma possibilidade pedagógica desenvolvida em pesquisas na 

linha HFC no ensino (SILVEIRA, 1992; MARTINS, 2006; QUEIRÓS; BATISTELI; 

JUSTINA, 2009; CARVALHO, 2014; SOLAZ-PORTOLÉS, 2008). Considerando que a 

“aquisição de um novo conhecimento é sempre difícil e problemática” (SILVEIRA, 

1992, p. 38), a HFC pode embasar propostas que permitem lidar com dificuldades 

conceituais dos estudantes e, particularmente, com a problemática das concepções 

alternativas. 

As concepções iniciais dos alunos sobre certos fenômenos guardam “certos 

paralelismos com concepções vigentes em determinados momentos da história da 

ciência”. (SOLAZ-PORTOLÉS, 2008, p. 7-8). Como afirma Martins: 

“Embora não haja um paralelo completo entre esses “conceitos prévios” e 
as concepções científicas antigas, as semelhanças [...] indicadas são 
suficientemente fortes para tornar o conhecimento da história da ciência um 
importante aliado neste trabalho” (2006, p. xxvi). 

Para o professor, o processo histórico de construção dos conceitos científicos 

pode inspirar a problematização das visões iniciais sustentadas pelos estudantes. É 

possível, ainda, elaborar atividades mediadas nas quais os próprios alunos podem 

comparar, verificar semelhanças e diferenças entre suas concepções sobre 

determinados fenômenos e as explicações de pesquisadores do passado. Os alunos 

podem perceber que pesquisadores de outras épocas também tinham dúvidas em 

relação aos conceitos, assim como eles tem hoje. A História da Física evidencia que 

teorias e conceitos não são óbvios. As dificuldades permeiam o processo de 

construção dos conceitos científicos. (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009).  

“Examinando exemplos históricos [...] o estudante pode se preparar para 
aceitar que um processo semelhante ocorra com suas próprias ideias. Pode 
perceber que, na história, sempre houve discussões e alternativas, que 
algumas pessoas já tiveram ideias semelhantes às que ele próprio tem, mas 
que essas ideias foram substituídas por outras mais adequadas e mais 
coerentes com um conjunto de outros conhecimentos”. (MARTINS, 2006, p. 
xxvi). 

Por deficiências formativas, os docentes costumam desconhecer abordagens 

histórico-filosóficas que levem em conta repercussões didáticas representadas pelas 
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semelhanças (guardados os diferentes contextos4) entre as concepções prévias dos 

estudantes e as concepções científicas do passado. Adotando uma perspectiva de 

ensino transmissivo, apresentam as “verdades prontas” expostas nos livros didáticos, 

as quais, de forma abrupta, vão de encontro a explicações que em princípio seriam 

sugeridas pelos alunos.  

Por outro lado, em oposição a uma demanda de aquiescência imediata à “crença 

científica” por parte dos estudantes, especialistas sugerem que a HFC contribui para 

“uma compreensão melhor dos conceitos científicos por traçar seu desenvolvimento 

e aperfeiçoamento” (MATTHEWS, 1995, p. 172). 

2.2 ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E DIFICULDADES PRÁTICAS 

No sentido de promover um ensino de física contextualizado argumenta-se a 

favor da utilização didática da História e Filosofia da Ciência. Enfatiza-se a 

possibilidade de aulas mais dinâmicas e reflexivas, que despertem o pensamento 

crítico dos alunos (MATTHEWS, 1995; GIL PÉREZ et. al., 2001; MARTINS, 2006; 

QUINTAL; GUERRA, 2009; FORATO et. al., 2011; BRICCIA; CARVALHO, 2011). 

Ecoando aspectos argumentados por especialistas, a legislação educacional há 

algum tempo vem sugerindo a inclusão da HFC no ensino: 

“[...] é essencial que o conhecimento físico seja explicitado como um 
processo histórico, objeto de contínua transformação e associado às outras 
formas de expressão e produção humanas” (BRASIL, 2000, p. 22).  

“Compreender a construção do conhecimento físico como um processo 
histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas 
de uma determinada época” (BRASIL, 2000, p. 68).  

Destacam-se como competências e habilidades a serem desenvolvidas na 

disciplina de física, “reconhecer a física enquanto construção humana, aspectos de 

sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico” (BRASIL, 

2000, p. 29). 

                                                           
4 Como adverte Peduzzi (2011, p. 19): “É importante observar que o aluno atual vive, pensa e constrói 

conhecimentos em um mundo diferente daquele vivenciado pelas pessoas e pelos cientistas de outras épocas. 
Desse modo, esses paralelismos devem ser observados com os devidos cuidados”.   
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) reforçam a necessidade de um 

ensino construtivista e alusões às influências culturais, políticas e econômicas. A 

contraposição a um panorama atual insatisfatório ecoa na literatura a respeito do 

ensino de disciplinas científicas (BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007), bem como 

ganha ênfase na legislação educacional: 

“O ensino de física tem-se realizado frequentemente mediante apresentação 
de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo 
vivido pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazio de 
significado” (BRASIL, 2000, P. 22).   

“[...] insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o 
aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção 
do conhecimento através das competências adquiridas. Apresenta o 
conhecimento como um produto acabado, fruto da genialidade de mentes como 
a de Galileu, Newton ou Einstein, contribuindo para que os alunos concluam 
que não resta mais nenhum problema significativo a resolver. Além disso, 
envolve uma lista de conteúdos demasiadamente extensa, que impede o 
aprofundamento necessário e a instauração de um diálogo construtivo” 
(BRASIL, 2000, P. 22). 

É preciso, no entanto, cuidado para evitar a difusão de uma História da Ciência 

puramente descritiva. Erroneamente, uma “[...] história da ciência, muitas vezes 

restrita à história de ‘fatos, anedotas e heróis’, infelizmente, parece não ter sido ainda 

abandonada nas salas de aula de ciências, ainda que não faltem alertas na literatura” 

(PRESTES; CALDEIRA, 2009, p. 6).  

De acordo com Martins (2005), alguns problemas são encontrados em trabalhos 

que contemplam a História da Ciência, como produções centradas em datas e 

indivíduos gênios cujas ideias e contribuições surgem do nada. Destacam-se 

dificuldades em relação a sua utilização, como a falta de material didático de qualidade 

e lacunas na formação docente (MARTINS, 2007). Esses elementos contribuem para 

a escassa presença de abordagens histórico-filosóficas em sala de aula. 

2.3 A INSERÇÃO DIDÁTICA DE FONTES PRIMÁRIAS 

Na disciplina escolar de História, as fontes primárias usualmente constituem 

ferramentas pedagógicas capazes de permitir ao aluno estabelecer o diálogo entre 

passado e presente (CAIMI, 2008; XAVIER, 2010). Em atividades interpretativas de 

cunho diacrônico, mediadas pelo professor, os alunos são estimulados a fazerem 
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abstrações, diferenciações, o que os leva a constituir determinados conceitos sobre a 

história, bem como perceber intencionalidades dos personagens. São atividades 

dialógicas que despertam o pensamento crítico, a imaginação e a curiosidade.  

“As fontes são trabalhadas no sentido de desenvolver habilidades de 
observação, problematização, análise, comparação, formulação de hipóteses, 
crítica, produção de sínteses, reconhecimento de diferenças e semelhanças, 
enfim, capacidades que favorecem a construção do conhecimento histórico 
numa perspectiva autônoma”. (CAIMI, 2008, p.141). 

São estas habilidades que dão suporte aos alunos para que os mesmos venham 

a compreender como se dá o processo de construção de conhecimento, quer seja 

este o conhecimento histórico ou o conhecimento científico.  

Observando o referido enfoque como inspiração, sugere-se a utilização de fontes 

primárias da HC na disciplina de Física, em atividades dialógicas de cunho 

investigativo e não meramente como elementos ilustrativos de conteúdos. Destaca-se 

a possibilidade de discutir sobre as intencionalidades dos pesquisadores do passado 

e aspectos relacionados ao processo de construção dos conhecimentos, como o 

comportamento da comunidade científica. Tal perspectiva se articula a 

questionamentos cuja inserção no contexto educacional vem sendo preconizada: 

“Como e por que se aceitou certa ideia? Existiam alternativas? Como e por 
que essas alternativas foram abandonadas? Quando investigamos o passado, 
podemos tentar responder a essas questões”. (MARTINS, 1989, p. 9).  

Podem-se utilizar fontes primárias em atividades investigativas de caráter 

diacrônico para promover o diálogo entre passado e presente, repercutindo objetivos 

significativos relacionados ao papel da História da Ciência no contexto educacional. 

Cita-se, como exemplo, a compreensão mais profunda de aspectos relacionados à 

metodologia científica no passado e a “padrões de mudança na metodologia vigente” 

(MATTHEWS, 1995, p. 172).  

Diversas possibilidades e potencialidades vêm sendo identificadas pela literatura 

que se refere ao uso de fontes primárias da HC no contexto das disciplinas científicas 

(BOSS; SOUZA FILHO; CALUZI, 2009; BUENO; PACCA, 2009; BOSS; SOUZA 

FILHO; CALUZI, 2011; BRICCIA; CARVALHO, 2011; BOSS, 2011; DION; LOURES, 

2013; BOSS, 2014; BATISTA, 2014; BATISTA; DRUMMOND; FREITAS, 2015; SILVA; 
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GUERRA, 2015). Propostas metodológicas têm trazido bons resultados no que tange 

à apreensão de conceitos pelos alunos (BOSS; FILHO; CALUZI, 2009; 2011; 

BRICCIA; CARVALHO, 2011; BATISTA, 2014). Iniciativas no ensino de Física vêm 

indicando que: 

“[...] traduções de fontes primárias em sala de aula, quando aliadas a 
metodologias específicas para esta abordagem [...] podem trazer importantes 
elementos para o processo educacional e contribuir para a aprendizagem 
significativa dos conceitos científicos”. (BOSS, 2011, p. 24-25). 

“[...] os sujeitos da pesquisa adquiriram alguns subsunçores com as 
discussões do texto histórico em sala de aula, o que pode, posteriormente, 
subsidiar a aprendizagem significativa do conceito de carga elétrica”. (BOSS; 
FILHO; CALUZI, 2009, p. 11).  

Também quanto a trazer à tona o processo de construção do conhecimento 

científico, as potencialidades didáticas das Fontes Primárias vêm sendo apontadas 

(BOSS; FILHO; CALUZI, 2009; 2011; BATISTA, 2014). A respeito da contextualização 

de discussões sobre a temática NdC por meio da utilização didática de documentos 

históricos sugere-se que:  

“Com o uso destes textos, é possível destacar alguns aspectos essenciais 
sobre a NdC, tais como a relação do trabalho do cientista como o momento 
histórico e social que estava sendo vivenciado naquela época; o papel das 
dúvidas, do levantamento de hipóteses e também do inesperado na construção 
do conhecimento; o caráter humano da ciência [...]”. (BRICCIA; CARVALHO, 
2011, p.8). 

“[...] o uso desta ferramenta valoriza o ensino e a aprendizagem de aspectos 
que caracterizamos como componentes básicos da alfabetização científica, tais 
como uma melhor aprendizagem sobre a natureza da ciência”. (BRICCIA; 
CARVALHO, 2011, p.16). 

Para Solaz-Portolés (2008, p. 2), mediante a utilização de textos históricos, os 

alunos tem a possibilidade de comparar seus modelos com os aceitos como científicos 

em determinados momentos da história. Assim, transparece a aprendizagem do saber 

científico como resultado de uma construção humana, com seus erros e retificações.  

Nesse contexto de possibilidades e potencialidades ainda pouco exploradas, o 

produto educacional elaborado no presente trabalho tem como núcleo a utilização 

didática de fontes primárias da HC. Propõe-se que documentos históricos sejam 

interpretados pelos alunos em atividades mediadas, visando à compreensão 
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contextualizada do conceito de pressão atmosférica. Essa metodologia envolve o 

tangenciamento do processo histórico de desenvolvimento do referido conceito. 

Adicionalmente, os episódios históricos evocados são tomados como instâncias de 

contextualização de discussões sobre a temática NdC.  
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PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 
CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E ENSINO 

Esse capítulo traz inicialmente uma breve contextualização histórica sobre o 

desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica e os debates sobre o vazio. Em 

seguida, contempla aspectos específicos relacionados ao ensino do conceito de 

pressão atmosférica. Esses aspectos foram importantes para a elaboração do produto 

educacional. Em particular, destaca-se a identificação de concepções alternativas 

relacionadas a esse conceito físico, realizada a partir de consulta à literatura 

especializada. O mesmo capítulo discorre, ainda, sobre lacunas observadas em livros 

didáticos no que diz respeito ao desenvolvimento histórico desse conceito, panorama 

que implica distorções relacionadas à NdC. 

3.1 (BREVE) CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

A presente seção traz uma breve contextualização histórica que permite 

vislumbrar alguns aspectos importantes. Esse sucinto panorama é baseado nas 

seguintes fontes primárias e secundárias, que eventualmente podem ser relevantes 

como fonte de consulta e aprofundamento: MAGIE, 1969; GRANT, 1981; MARTINS, 

1989; SOLAZ-PORTOLÈS; MORENO-CABO, 1997; LONGHINI; NARDI, 2002.  

É imprescindível que a utilização do produto educacional apresentado no 

Capítulo 4 seja permeada por uma contextualização histórica que traga à tona em sala 

de aula a controvérsia científica em torno da existência do vazio, à qual se integra o 

desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica. No próximo capítulo, ao longo 

da apresentação da sequência didática, são indicados materiais didáticos elaborados 

para a Educação Básica na forma de narrativas histórico-pedagógicas e jornais 

históricos. Esses recursos didáticos podem ser úteis para a contextualização das 

fontes primárias destacadas na sequência didática. 

Por seu turno, para a condução da intervenção, é fundamental que o professor 

mediador perceba as motivações dos pensadores do passado, esteja familiarizado 

com aspectos relacionados às bases epistemológicas e filosóficas do “horror ao 

vazio”, de modo a compreender a complexidade dessa concepção e sua relevância 
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ao longo da História da Ciência. Lacunas nessa fundamentação podem levar o próprio 

docente à concepção equivocada de que teorias do passado, como o “horror ao vazio”, 

são menos criteriosas, espontâneas e se equivalem aos pensamentos dos alunos 5. 

Historicamente, o surgimento do conceito de pressão atmosférica se insere nos 

debates sobre a possibilidade e a existência do vazio. Esses questionamentos se 

entrelaçaram, ao longo da História da Ciência, a discussões de várias temáticas 

físicas importantes, como o movimento e a natureza da luz.  

Na Antiguidade, os filósofos “eleatas” negavam que o vazio existisse. Para eles, 

o vazio seria necessário caso os movimentos existissem. No entanto, consideravam 

que os próprios movimentos não existiam. Mudanças e transitoriedades eram meras 

ilusões sensoriais. Os chamados “atomistas” também consideraram o vazio como 

condição fundamental para o movimento, mas, ao contrário dos eleatas, confiavam 

nas evidências sensoriais. Aceitavam a existência dos movimentos e, 

consequentemente, do vazio. Consideravam que os fenômenos físicos podiam ser 

explicados pelo movimento de partículas indivisíveis, os átomos, em meio a espaços 

vazios.  

A relação entre vazio e movimento foi rejeitada pelo filósofo Aristóteles, no século 

IV a.C. Para ele, o movimento não evidenciava a existência do vazio. De acordo com 

o chamado “argumento da troca mútua”, sugeriu que ao se moverem os corpos cediam 

lugar um ao outro.  

Aristóteles discutiu sistematicamente outros argumentos dos atomistas e propôs 

que os fenômenos citados por eles podiam ser explicados sem a hipótese do vazio. 

Em torno dessas discussões, havia o desenvolvimento de importantes ideias na 

História da Física. Para os atomistas, os corpos se contraíam nos seus espaços vazios 

interiores. Já para Aristóteles, os corpos se contraíam expulsando para fora o que 

continham dentro. Os atomistas consideravam que a luz tinha natureza material. Podia 

atravessar um aquário cheio sem que ele trasbordasse, justamente devido aos 

                                                           

5 Recomenda-se a professores da Educação Básica a consulta a material de apoio sobre a temática histórica 

redigido especialmente para esses profissionais (OLIVEIRA, 2013). 
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espaços vazios existentes no líquido. Aristóteles, no entanto, argumentou que a luz 

não era material. Argumentação e contra-argumentação análogas foram aplicadas à 

propagação do som. 

As considerações de Aristóteles foram bastante influentes, mas no período 

posterior ao filósofo, alguns pensadores se mantiveram favoráveis ao vazio. No século 

I d. C., Lucrécio relembrou os argumentos atomistas. Na mesma época, Heron de 

Alexandria combinou o atomismo com algumas concepções aristotélicas, adotando a 

hipótese do vazio descontínuo. Argumentou que não havia um vazio contínuo na 

natureza, mas sim pequenas porções de vazio na matéria. Ao explicar o 

funcionamento de um sifão, Heron considerou que havia certa resistência na natureza 

à formação de vazios contínuos: “Se retiramos o ar do sifão através da extremidade 

externa, a água irá imediatamente seguir por causa da impossibilidade de um vácuo 

contínuo no sifão [...]” (HERON de Alexandria, Pneumatica apud MARTINS, 1989, p. 

17). 

O estudo das ideias de Aristóteles continuou impulsionando as discussões. A 

negação do vazio se relacionava a uma visão de mundo aristotélica complexa e 

intrinsecamente coerente. O universo seria pleno, totalmente preenchido por matéria. 

A definição de espaço como envoltório ou recipiente de um corpo, excluía a 

possibilidade de conceber um “espaço vazio”. A concepção de que a natureza 

rejeitava o vazio embasava explicações aristotélicas para vários fenômenos tais como 

o movimento de projéteis. De acordo com a antiperistasis, o ar atuava como uma 

causa externa para a manutenção do movimento do objeto lançado. Ocupava o 

espaço que não podia ficar vazio pelo deslocamento do objeto, empurrando-o para 

frente. 

Criticando algumas ideias aristotélicas, Philophonos defendeu que uma força 

poderia ser transmitida ao próprio objeto lançado. Essa força se extinguiria 

progressivamente no vazio. Questionamentos à parte, a impossibilidade de existência 

do vazio foi de longe a concepção mais aceita no medievo. No século IX, o pensador 

árabe Avicena retomou a explicação para o funcionamento do sifão. No século XIV, o 

francês Jean Buridan chegou a se opor a concepções aristotélicas sobre o movimento, 
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defendendo a hipótese do ímpeto. Por outro lado, reforçou o “horror ao vazio” com 

argumentos empíricos. Explicou, por exemplo, a subida do vinho por um canudo: 

quando o ar do canudo era puxado, o vinho subia em seguida para evitar a formação 

de vazio. No mesmo século, seu compatriota Nicholas de Autrecourt argumentou que, 

quando um corpo se movia, o ar a sua frente se condensava nos espaços vazios 

internos ao ar. Ele, no entanto, negava a possibilidade de formação de um vazio 

extenso na natureza.  

Experimentos imaginários foram usados nas discussões medievais. Segundo 

Jean Buridan, um fole perfeitamente fechado, não poderia ter suas paredes separadas 

nem que vinte cavalos fossem amarrados para puxá-las. O pensador Francisco de 

Toledo, por sua vez, acrescentou que o fole se quebraria antes da separação dos 

seus lados. Bernardino Telesio defendeu que, caso o objeto fosse resistente, ele 

poderia ser aberto, formando um espaço vazio interno. 

O estudioso Marsilius de Inghen sugeriu outro experimento imaginário 

importante. Colocando um recipiente internamente côncavo, preenchido por ar e 

totalmente fechado, em certo volume de água intensamente fria, a condensação do ar 

supostamente deveria levar à formação de um espaço vazio. Como a natureza não 

permitiria o vazio, a condensação do ar não ocorreria, segundo Marsilius. Pensadores 

contrários ao “horror ao vazio” sugeriram novas versões para o experimento. O 

recipiente côncavo, fechado, estaria totalmente cheio de água. Imaginaram que a 

água, ao se congelar, iria se contrair (atualmente consideraríamos o contrário), 

deixando um espaço vazio. Nem todos concordaram que isso ocorreria. Francisco de 

Toledo argumentou que o espaço interno ficaria cheio de “vapores sutis”. Outros 

disseram que o recipiente se quebraria ou a água nem se congelaria. 

À exceção de alguns defensores do vazio, como Giordano Bruno (em contexto 

de valorização das antigas ideias atomistas), até o século XVII, a atitude de negação 

ao vazio foi emblemática. Francis Bacon retomou argumentos empíricos a respeito do 

funcionamento de seringas e ventosas em defesa do “horror ao vazio”. René 

Descartes, por sua vez, foi um dos grandes representantes da oposição ao vazio. 

Descartes considerava a razão suficiente para negar a possibilidade de existência de 



 

40 

 

espaço sem substância. Para ele, a extensão era a propriedade que caracterizava os 

corpos.  

Ao longo da Revolução Científica, os debates sobre o vazio prosseguiam.  

Outras contribuições a essas discussões emergiram da recorrência de 

questionamentos sobre a possibilidade de o ar ter peso e exercer pressão. Partindo 

de textos de Arquimedes, Simon Stevin afirmou que os corpos imersos na água eram 

pressionados por todos os lados. Isaac Beeckman, aluno de Stevin, considerou por 

analogia que no ar pudesse ocorrer o mesmo. A matéria seria empurrada pelo ar em 

direção aos espaços vazios. Isso ocorreria, por exemplo, em bombas d’água, segundo 

Beeckman. Comuns na época, esses mecanismos eram até então explicados com 

base no “horror ao vazio”.  

A proposta de Beeckman sobre o ar não foi aceita prontamente. Além disso, 

considerar que o ar tinha peso e exercia pressão, não necessariamente implicava 

negar o “horror ao vazio”. A postura de René Descartes pode ser tomada como 

exemplo. Ele considerou as indicações sobre o ar e, ao mesmo tempo, foi um dos 

mais fortes oponentes ao vazio.  

No mesmo período, ocorreram outros episódios. O pesquisador Giovanni Baliani 

escreveu uma carta para Galileu Galilei comentando sobre o problema de um sifão 

que não conseguia elevar água até uma colina de 21 m. Galileu Galilei considerava a 

aversão da natureza à formação de vazios extensos. Respondeu que a água se 

elevava no sifão devido à “força do vácuo”. As porções de matéria tendiam a ficar 

juntas de forma a evitar o vazio. No entanto, havia um ponto crítico – pouco mais de 

10 m - no qual a coluna de água se rompia, sendo impossível “esticar” a água até 21m 

de altura. Baliani não concordou com a explicação. Pensava de forma semelhante a 

Beeckman. O ar atuava na superfície do reservatório, pressionando a água, forçando-

a a subir pelo tubo. No entanto, como a própria água também tinha peso, a pressão 

do ar conseguia fazer com que ela fosse elevada somente até certa altura limite de 

cerca de 10 m.  

Ainda no século XVII, um experimento interessante foi realizado por Gasparo 

Berti. Ele preparou um tubo de chumbo bem longo, equivalente a um edifício de dois 
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andares, com uma torneira na parte inferior. O tubo foi preenchido com água e 

colocado em um tonel também com água. Quando a torneira foi aberta, a água desceu 

pelo tubo, permanecendo nele uma coluna com a altura máxima já prevista. Os 

pesquisadores passaram a discutir sobre o que havia ficado acima da coluna de água. 

Seria relevante visualizar o interior do tubo, mas não havia como preparar um tubo de 

vidro com aquelas dimensões. Variações do experimento foram realizadas e os 

pesquisadores continuaram divergindo: o espaço superior estava ou não vazio?  

Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu Galilei, soube a respeito desse 

experimento e pode ter sido proveniente do próprio Galileu (ou de seu discípulo 

Vincenzo Vivianni) a ideia de utilizar mercúrio no lugar da água. Galileu considerava 

que a altura máxima atingida por um líquido seria inversa ao seu peso específico. A 

coluna máxima de mercúrio seria bem menor e, nesse caso, seria possível utilizar um 

tubo de vidro.  

Foi justamente, portanto, no contexto de discussões sobre a existência do vazio 

que Evangelista Torricelli deu início aos seus trabalhos (e Blaise Pascal, 

posteriormente, o seguiu nessa empreitada). Torricelli repetiu o experimento de Berti 

com um tubo de vidro portátil. Investigou se a parte superior do tubo estava vazia. E, 

mesmo admitindo que defendia uma explicação dissidente, afirmou que o mercúrio 

era empurrado ao longo do tubo pelo ar que pressionava a superfície do líquido no 

recipiente. Para ele, a explicação para a sustentação da coluna de mercúrio baseada 

na atuação da pressão atmosférica era suficiente.  

O interesse em torno da controvérsia sobre o vazio permaneceu. Blaise Pascal, 

em seus tratados, dedicou-se ao assunto. Adicionalmente, com a ajuda de 

colaboradores, colocou em prática a sugestão de realizar o experimento de Torricelli 

ao longo da subida de uma montanha. A sugestão, aparentemente de Descartes, 

tomava como ponto de partida o decréscimo da pressão atmosférica com a altitude. 

De fato, notou-se que a altura da coluna de mercúrio diminuiu ao longo da subida da 

montanha Puy-de-Dôme, na terra natal de Pascal. A pressão atmosférica seria, assim, 

responsável pela sustentação da coluna de mercúrio. Essa interpretação, no entanto, 

foi passível de contestação na época: talvez o “horror ao vazio” variasse com a 
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altitude. As investigações continuaram. O experimento de Torricelli foi realizado em 

uma caixa evacuada e a coluna de mercúrio desceu.  

Com o passar do tempo, novos estudos e argumentos, o “horror ao vazio” foi 

perdendo adeptos. Prevaleceram as explicações que encontramos em nossos livros 

didáticos de física. O experimento mais conhecido de Torricelli é citado de forma 

descontextualizada. A atuação da pressão atmosférica parece ter sido a explicação 

permanente e exclusiva. Todo o significativo processo histórico no qual o experimento 

se inseriu é ignorado. Há pouca ou nenhuma alusão ao debate a respeito do vazio. 

Essas lacunas são pontos de partida para a sequência didática desenvolvida como 

produto educacional no presente trabalho de mestrado. 

3.2 O ENSINO DO CONCEITO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA  

Por que recipientes dotados de tampa do tipo “abre fácil”, como latas de extrato 

de tomate, potes de requeijão ou vidros de palmito só se abrem após a retirada do 

anel de plástico? O que significa aquele ruído notado quando abrimos um pacote de 

café embalado a vácuo?  

Esses são alguns exemplos de fenômenos que costumam chamar a atenção das 

pessoas, as quais podem tentar explicá-los com base em suas vivências, escolares 

ou não. Outros fenômenos relacionados, como o funcionamento de seringas e 

bebedouros de pássaros, costumam ser citados em trabalhos sobre concepções 

alternativas no ensino de Física (SOLAZ-PORTOLÈS, 2008; REKOVVSKY, 2012)6. 

Do ponto de vista científico atual, tais fenômenos estão relacionados à pressão 

atmosférica. No entanto, as referências de estudantes de diferentes níveis 

educacionais a esse conceito costumam ser confusas e pouco adequadas.  

No ambiente educacional, os livros didáticos ao se referirem à temática “pressão 

atmosférica” costumam negligenciar as possíveis explicações que os alunos 

sugeririam para fenômenos cotidianos, como aqueles citados no início dessa seção. 

Na maioria das vezes, os professores sequer dão importância aos conhecimentos 

                                                           
6 Como já há duas décadas bem registravam Saltiel e Viennot (1985), muitos estudantes têm ideias 

enraizadas acerca de fenômenos, que podem ser diferentes do que é ensinado na escola.  
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prévios dos alunos, parecendo considerá-los como tábuas rasas, em franca oposição 

a concepções educacionais não-dogmáticas.  

“[...] o conhecimento não é transferido para a mente das pessoas, e sim 
construído a partir de ideias previamente estabelecidas por elas. [...] Os alunos 
vêm para as salas de aula com ideias prévias sobre tópicos a serem 
trabalhados, ideias estas construídas espontaneamente através de sua 
interação com a natureza ou nas relações sociais. [...] Por elas serem 
construídas espontaneamente, na maioria das vezes, estão em discordância 
com o conhecimento cientificamente aceito, logo, também diferenciado daquele 
ensinado pelos professores nas aulas de Ciências. Porém, isso não quer dizer 
que elas estejam totalmente incorretas e devam ser deixadas de lado no 
processo de ensino e aprendizagem, mas sim, que são o ponto de partida deste 
mesmo processo” (LONGUINI; NARDI, 2009, p. 9). 

O conceito de pressão atmosférica é apresentado como “verdade pronta” pelos 

livros didáticos, desconsiderando as visões iniciais dos estudantes. As explicações 

científicas atuais vão de encontro àquelas que em princípio seriam sugeridas pelos 

alunos. Apesar disso, espera-se deles aquiescência imediata à “verdade científica” 

(SILVEIRA, 1992; MARTINS, 2006) 7. 

Pesquisas sobre concepções alternativas indicam que, quando questionados 

sobre fenômenos como os citados no início dessa seção, os alunos sustentam 

explicações “plenistas” que guardam semelhanças com a concepção conhecida como 

“horror ao vácuo” (SOLAZ-PORTOLÈS, 2008; LONGHINI; NARDI, 2009).  

Desde a Antiguidade, pensadores já tentavam explicar fenômenos cotidianos, 

como o funcionamento de sifões, com base na hipótese de impossibilidade do vazio. 

A concepção de que a natureza procuraria evitar a formação do vazio foi bastante 

aceita pela ciência na Antiguidade e na Idade Média, fundamentando a explicação de 

diversos fenômenos. Foi abalada, na Revolução Científica, pela emergência de novas 

explicações baseadas na ideia de que o ar tinha peso e exercia pressão.  

Guardadas as diferenças de contexto, as concepções iniciais dos estudantes de 

certo modo se assemelham a pensamentos de pesquisadores do passado (SALTIEL; 

                                                           
7 Como exemplo, podemos citar referência ao fenômeno de tomar refresco com canudinho em um livro didático de 

Física relativamente recente (MÁXIMO; ALVARENGA, 2006, p. 240). Apenas a explicação atual é apresentada. 
Não transparece ter havido um problema em torno desse fenômeno. Não há alusão a outras explicações ao longo 
da História da Ciência. Transmite-se a impressão de que a explicação atual é e sempre foi a verdade, óbvia, 

incontestável. 
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VIENNOT, 1985; MARTINS, 2006). No entanto, o entrelaçamento entre concepções 

prévias e História da Ciência é uma possibilidade pedagógica (VILLATORRE; HILGA; 

TYCHANOWICZ, 2008) que costuma ser ignorada em materiais didáticos.  

“As suas resistências são semelhantes às dos próprios cientistas do 
passado; e mesmo as suas ideias, por mais “absurdas” que pareçam, podem 
ser semelhantes as que foram aceitas em outros tempos por pessoas que nada 
tinham de tolas. Embora não haja um paralelo completo entre esses “conceitos 
prévios” e as concepções científicas antigas, as semelhanças [...] indicadas são 
suficientemente fortes para tornar o conhecimento da história da ciência um 
importante aliado neste trabalho.” (MARTINS, 2006, p. xxvi). 

Negligenciam-se repercussões didáticas representadas pelas semelhanças 

(guardados os diferentes contextos) entre as ideias prévias dos estudantes e as 

concepções históricas fundamentadas no “horror ao vácuo”.  

Poderia ser um ponto de partida interessante, em sala de aula, tentar explicar 

situações, como o funcionamento de sifões e o uso de canudos para sorver líquidos. 

Pesquisas empíricas sobre concepções alternativas registram que os estudantes, em 

sua maioria, atribuem: 

“[...] o ato de sugar como o responsável pela criação de uma pressão. A 
ideia de sucção está constantemente presente em resultados de pesquisas 
envolvendo situações experimentais como essa” (LONGHINI; NARDI, 2009, p. 
16).  

Concebem que há uma atividade interna ao canudo, e nada de relevante para a 

situação em questão acontece fora dele. O sugar é algo interno e suficiente para a 

subida do líquido. Trata-se de uma atividade sensório motor, mecânica, que relaciona 

de forma imediata o ato de sugar à subida do líquido. O líquido é sugado. O ar é 

sugado e o líquido sobe em seguida para ocupar esse lugar vazio deixado pelo ar.  

Pesquisas sobre concepções alternativas apontam que estudantes tendem a 

interpretar fenômenos como a subida de um líquido por um canudo refletindo 

unicamente a respeito do que ocorre no interior do objeto. Não costumam dirigir sua 

atenção ao exterior do canudo.  

No ambiente educacional, raramente a HFC está presente como abordagem 

didática, apesar de décadas de pesquisas que envolvem, por exemplo, a articulação 
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entre concepções alternativas e História da Ciência. No que diz respeito ao ensino do 

conceito de pressão atmosférica há uma notável lacuna nesse sentido. 

3.3 HISTÓRIA DA PRESSÃO ATMOSFÉRICA E NATUREZA DA CIÊNCIA 

Segundo Michael Matthews (1994, p. 50), “a compreensão dos conhecimentos 

físicos está intrinsicamente relacionada ao entendimento dos problemas a que tais 

conhecimentos buscaram responder”. No que diz respeito ao papel da HFC para a 

abordagem de aspectos relacionados à Natureza da Ciência, aponta-se a 

necessidade de minimizar imagens ingênuas da ciência (GIL PÉREZ, 2001). Sugere-

se a relevância de compreender a ciência como uma atividade humana, desenvolvida 

em um contexto cultural de relações, dilemas profissionais e necessidades 

econômicas (FORATO et. al., 2011, p.32-33). 

Essas perspectivas se contrapõem ao que geralmente se nota em livros 

didáticos, isto é, a mera apresentação de conhecimentos já elaborados, sem mostrar 

os problemas que lhe deram origem, qual foi sua evolução, as dificuldades 

encontradas, entre outras: 

”Os livros científicos didáticos enfatizam os resultados ao qual a ciência 
chegou – as teorias e conceitos que aceitamos, as técnicas de análise que 
utilizamos - mas não costumam apresentar algum outro aspecto da ciência. De 
que modo as teorias e os conceitos se desenvolvem? Como os cientistas 
trabalham? Quais as ideias que não aceitamos hoje em dia e que eram aceitas 
no passado? [...]” (MARTINS, 2006, p. xxi) 

De acordo com Martins (2006), os livros reforçam meramente os produtos da 

ciência, apresentam fatos históricos isolados, fora de contexto ou simplesmente 

cientistas em posição de descobridores do funcionamento da natureza. Trazendo 

“produtos da ciência” dissociados dos seus respectivos processos, costumam 

colaborar para a propagação de uma visão aproblemática e ahistórica da ciência (GIL 

PÉREZ et al., 2001). Fomentam uma visão de ciência pronta e acabada, apenas 

susceptível a pequenos ajustes, o que não repercute a intenção de formar um cidadão 

apto a buscar soluções para os problemas da sociedade (GUERRA, 2014). Mesmo 

materiais didáticos que trazem alguns elementos de cunho histórico-filosófico, ainda 

assim costumam ser insuficientes ou incorrem em visões empiristas-indutivistas da 

ciência. A produção do conhecimento científico transparece como linear e cumulativa, 
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notadamente fruto de contribuições pontuais de gênios isolados (PAGLIARINI; SILVA, 

2006; BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007). De acordo com Gil Pérez e outros autores 

(2001, p. 133): 

“[...] não se faz um esforço para tornar a ciência acessível [...], nem para 
mostrar o seu caráter de construção humana, em que não faltam hesitações e 
erros, situações semelhantes às dos próprios alunos”.  

No ensino do conceito de pressão atmosférica, podemos destacar como 

significativa lacuna a contextualização histórica que envolve a polêmica sobre a 

existência do vazio. Nos livros didáticos, o conceito de pressão atmosférica é 

enunciado como se brotasse do nada. Não há alusão ao contexto em que foi 

concebido historicamente.  

 De forma anacrônica, distorcida, afirma-se que Torricelli teria descoberto o 

fenômeno da pressão atmosférica devido à realização do seu experimento mais 

famoso. Tem-se a impressão de que ele teria sido o primeiro a evidenciar a influência 

da pressão atmosférica. O experimento de Torricelli parece não ter antecedentes. O 

pesquisador teria demonstrado a existência da pressão atmosférica e calculado seu 

valor (MÁXIMO; ALVARENGA, 2006, p. 238). O chamado “experimento de Torricelli” 

é apresentado como uma “medida da pressão atmosférica” (NICOLAU; TORRES; 

PENTEADO, 2012, p. 243).  

Um tubo de vidro foi totalmente preenchido com mercúrio e emborcado em um 

recipiente contendo também mercúrio. No nível do mar, a coluna de mercúrio dentro 

do tubo elevou-se a aproximadamente 76 cm acima do nível do mercúrio no recipiente: 

“concluiu corretamente que essa coluna de mercúrio era equilibrada pela pressão 

atmosférica exercida na superfície livre da cuba, ao nível do mar, onde realizou o 

experimento” (GASPAR, 2011, p. 333). Parece que ele, de repente, sem justificativa, 

fez aquela montagem específica e resolveu usar mercúrio, e não água, embora essa 

certamente fosse mais acessível. Registra-se o termo “vácuo Torricelliano” em 

referência à região do alto do tubo invertido (NICOLAU; TORRES; PENTEADO, 2012).  

É omitido o debate sobre a existência do vazio e a histórica busca de explicações 

para fenômenos cotidianos. As contribuições de pesquisadores, como Galileu Galilei 
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e Isaac Beeckman, e problemas relacionados, que na época eram alvo de discussão, 

como o funcionamento de bombas d’água, não são citados.  São omitidos nos livros 

vários aspectos relevantes: o experimento do tubo com água, realizado anteriormente 

por outros pesquisadores, no contexto dos debates sobre o vazio; as motivações de 

Torricelli decorrentes do engajamento na discussão sobre a possibilidade do vazio; 

sua argumentação baseada em evidências empíricas a respeito do que havia na 

porção superior do tubo; as dificuldades enfrentadas, a hesitação e a cautela de 

Torricelli ao sustentar uma concepção dissidente sobre a sustentação da coluna de 

mercúrio (já que o horror ao vazio preponderava).  

Interpretações divergentes sobre o fenômeno da sustentação da coluna de 

mercúrio não são citadas, de modo que transparece de modo equivocado a plena 

uniformidade de ideias na comunidade científica da época. Parece que não havia uma 

controvérsia em questão e que as conclusões de Torricelli foram simplesmente 

aplaudidas. Registra-se o espaço vazio no alto do tubo do mercúrio como se este 

fosse evidente e incontestável. É distorcida a motivação de Torricelli: o debate sobre 

a existência do vazio e a busca de explicação para a sustentação da coluna de líquido 

em experimentos com tubos invertidos (inicialmente contendo água e depois mercúrio, 

possivelmente por sugestão de Galileu). Negligencia-se a oportunidade de discutir 

sobre o abalo à tradição do “horror ao vácuo” como uma ruptura expressiva, polêmica, 

sendo essa uma característica importante da ciência. Não transparece a construção 

coletiva do conhecimento científico e deixa-se escapar a oportunidade de apresentar 

a ciência como atividade humana.  

As breves referências sintetizadas no parágrafo anterior implicam distorções e 

lacunas compartilhadas por materiais didáticos no que diz respeito ao conteúdo de 

Física em questão e sua história. Transmitem concepções simplistas de descoberta 

isolada e reforçam visões empiristas-indutivistas da ciência.  

Diante desse panorama, sugere-se a possibilidade de contribuição da História 

da Ciência para o processo de ensino-aprendizagem do conceito de pressão 

atmosférica e de discussões sobre a temática Natureza da Ciência. A perspectiva de 

utilização didática de fontes primárias permite atuar em lacunas observadas nesses 
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materiais, trazendo justamente aquilo que eles não costumam conter: o processo de 

desenvolvimento e justificativa para dos produtos da ciência neles apresentados. 

Fontes primárias relacionadas ao desenvolvimento desse conceito podem ser 

utilizadas para a contextualização de discussões sobre a natureza do conhecimento 

científico, o que envolve abordar temas como a não linearidade e a existência de 

rupturas na ciência.  

A sequência didática apresentada no Capítulo 4 busca colaborar com o 

preenchimento das lacunas aqui delineadas. 
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O PRODUTO EDUCACIONAL 

O presente capítulo destaca a apresentação fundamentada do produto 

educacional com destaque para as possibilidades pedagógicas da sequência didática 

elaborada. Fontes primárias da HC são tomadas como recursos didáticos no intuito 

de colaborar com o ensino do conceito de pressão atmosférica e a discussão da 

temática NdC. O mesmo capítulo descreve a aplicação da proposta na forma de 

minicurso para estudantes do Ensino Médio de escola pública de Natal (RN). Aspectos 

da pesquisa empírica realizada são mencionados. 

4.1 “APRENDENDO CIÊNCIA E SOBRE CIÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE 

FONTES PRIMÁRIAS DA HISTÓRIA DO VÁCUO E PRESSÃO ATMOSFÉRICA” 

4.1.1 A sequência didática em linhas gerais 

De acordo com referenciais que tratam da construção de sequências didáticas, 

considera-se a elaboração desse tipo de proposta um processo complexo que 

contempla diversas escolhas. Deve-se levar em conta tanto o conhecimento a ser 

ensinado quanto as visões iniciais de quem aprende (BUTY; TIBERGHIEN; 

MARÉCHAL, 2004; MÉHEUT; PSILLOS, 2004). 

O processo de transposição didática da História da Ciência requer a familiaridade 

com material histórico riquíssimo e de natureza muitas vezes complexa. Segundo Dion 

e Loures: “É somente a partir daí que se pode adquirir um critério de escolha, de forma 

a fazer um recorte [...] que atenda aos objetivos previamente definidos” (2013, p. 201). 

No caso da proposta apresentada (APÊNDICE 1) a seguir seria inviável contemplar, 

em perspectiva internalista e externalista, numa única intervenção, todas as 

concepções científicas presentes ao longo da História da Ciência a respeito dos 

fenômenos físicos em questão. Evidentemente, outras escolhas poderiam ter sido 

realizadas8. 

                                                           

8 Em relação aos recortes realizados, é importante frisar que, ao longo da sequência didática, o contexto científico 
é destacado e sua influência explorada, ao passo que aspectos econômicos, sociais e políticos dos períodos 
citados não. A proposta não apoia a visão de pesquisador neutro, alheio a esses aspectos. Por outro lado, 
contemplá-los não foi prioridade na elaboração da mesma. 
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Quanto à seleção dos textos históricos foram levadas em conta certas 

considerações: “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; PIETROCOLA, 2012, p. 135). Para a escolha dos 

trechos foi determinante: a adequação da formulação discursiva ao nível escolar 

visado, a expressão de ideias científicas em relação às quais se nota certo paralelismo 

com concepções alternativas citadas na literatura da pesquisa em ensino de Física9; 

uma percepção mais ampla do significado dos episódios históricos abordados no 

tocante à construção do conhecimento físico em questão. 

A sequência didática sugerida considera, especialmente, o sentido de colaborar 

para a compreensão do conceito de pressão atmosférica trazendo à tona recortes 

históricos do seu processo de construção.  Aborda os recortes específicos do ponto 

de vista conceitual, discute significados físicos, bem como contextualiza reflexões 

sobre a natureza do conhecimento científico. Tem caráter essencialmente dialógico e 

visa contribuir para a inclusão da HFC no ensino de Física, de forma que os 

estudantes reconheçam as fontes primárias enquanto artefatos culturalmente 

constituídos e sujeitos a interpretações. Busca despertar a imaginação, a curiosidade 

e o pensamento crítico dos alunos.  

A proposta sintetizada no Quadro 1 privilegia a concepção de que o 

conhecimento físico se relaciona à investigação de problemas. Sugere-se que os 

estudantes se engajem em tentativa inicial de construção de explicações para 

fenômeno do cotidiano: a subida de líquido por um canudo.  

Em seguida, a sequência didática adota a perspectiva de que os alunos sejam 

convidados a interpretar trechos específicos de fontes primárias da História da Ciência 

com o auxílio de mediação realizada pelo professor de Física.  

Com apoio da mediação, sugere-se que os próprios alunos confrontem suas 

explicações iniciais às que emergem da interpretação de fonte primária na qual o 

                                                           
9 Como afirma Solaz-Portolès (2008, p. 3): “em muitos casos nossos alunos sustentam, concepções plenistas ou 

negadoras do vazio e [...] estas coincidem em grande medida com ideias que aparecem em certos momentos da 
história da ciência”.  
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mesmo fenômeno (a subida de líquido por um canudo) é explicado com base no 

chamado “horror ao vazio” pelo pensador medieval Jean Buridan.  

Na continuidade da sequência didática, é imprescindível uma contextualização 

histórica que traga à tona os debates a respeito da existência do vazio, destacando a 

relevância e complexidade das discussões da ciência do passado, de forma a evitar 

visões simplistas. Busca-se promover o engajamento dos estudantes em atividade 

investigativa que resgata elementos da construção histórica do conhecimento físico 

em questão e fornece espaço para a contextualização de discussões sobre a natureza 

do conhecimento científico. 

Em seguida, propõe-se que os alunos sejam convidados à interpretação de 

outros trechos específicos de fontes primárias. Esses trechos fazem referência ao 

peso do ar, à atuação da pressão atmosférica e citam a possibilidade de explicar 

determinados fenômenos de forma alternativa ao “horror ao vazio”. Dessa forma, por 

meio de documentos históricos, podem se aproximar de explicações científicas atuais. 

No decorrer da proposta, os estudantes são convidados a examinar de forma crítica 

escritos de Torricelli, os quais contribuem para uma compreensão contextualizada do 

famoso experimento. Finalizando a sequência, sugere-se que os estudantes 

considerem a possibilidade de reexaminar o fenômeno físico discutido inicialmente.  

Considerando iniciativas semelhantes desenvolvidas em relação a outros 

conceitos (BUENO; PACCA, 2009), propõe-se, portanto, uma sequência didática na 

qual os alunos se engajem em processo “investigativo” que lhes permita: a percepção 

de semelhanças (e diferenças) entre suas próprias explicações iniciais e concepções 

expressadas por pensadores do passado em documentos históricos; a compreensão 

de elementos relacionados ao processo histórico de construção do conceito de 

pressão atmosférica; a percepção da inexistência ou da fragilidade desse fator em 

suas explicações iniciais e a possibilidade de reconsiderá-las à luz desse elemento.  

Considera-se que uma possível contribuição para o entendimento do conceito 

físico de pressão atmosférica possa se delinear na medida em que o referido conceito 

seja considerado pelos estudantes como base para reinterpretação do fenômeno 

físico inicialmente submetido à problematização.  
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Momento 1  

Parte 1 

Tentativa inicial de explicar a subida de líquido por um canudo. 

Momento 1  

Parte 2 

Atividade dialógica de interpretação de fonte primária medieval (Jean Buridan 

explica a subida do líquido com base no “horror ao vazio”). 

Contextualização histórica sobre as discussões a respeito do vazio. 

Momento 2 

Utilização de experimento histórico e trechos de fontes primárias relacionadas ao 

“peso do ar”. 

Atividade dialógica de interpretação de fonte primária da Revolução Científica 

(Isaac Beeckman expressa: o ar é “pesado” e “nos pressiona de todos os lados”). 

Extrapolação: Beeckman concordaria com a explicação de Buridan para o 

fenômeno do canudo? 

Continuidade da contextualização histórica.  

 Momento 3 
Utilização de livro (s) didático (s) de Física, com destaque para o Experimento de 

Torricelli. Problematização a partir de lacunas observadas. 

Momento 4 

Atividade dialógica utilizando entrevista fictícia elaborada com recortes de escritos 

de Evangelista Torricelli. 

Reflexão sobre aspectos não respondidos em momentos anteriores. 

Retorno à questão inicial: o fenômeno da subida do líquido pode ser (re) 

interpretado com base na concepção de pressão atmosférica? 

Síntese de reflexões sobre a Natureza da Ciência. 

Quadro 01 – A sequência didática em momentos específicos 

A seção seguinte do presente artigo detalha os momentos que compõem a 

proposta. Os referenciais da linha de pesquisa HFC no Ensino são, nesse caso, 

direcionados para tema histórico e conteúdo científico em destaque. Explicitando seus 

elementos norteadores, são citadas pesquisas sobre concepções alternativas a 

respeito dos fenômenos em questão e eventuais articulações com a História da 
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Ciência. Da mesma forma, faz-se referência a algumas lacunas e distorções históricas 

observadas em livros didáticos a respeito dos conteúdos focalizados. 

4.1.2 Detalhamento da sequência didática 

MOMENTO I – PRIMEIRA PARTE 

À luz das ponderações realizadas no Capítulo 3 (concepções alternativas 

específicas relacionadas a fenômenos que envolvem o conceito de pressão 

atmosférica, bem como lacunas usuais em livros didáticos) sugere-se a primeira etapa 

da sequência didática. Os alunos são convidados a refletir sobre uma ação do 

cotidiano: tomar suco ou refrigerante utilizando um canudo plástico. A intenção inicial 

é questioná-los sobre o fenômeno da subida do líquido pelo canudo.  

Os questionamentos citados a seguir decorrem de consideração de resultados 

expressos em pesquisas empíricas sobre concepções sustentadas por estudantes.  

São sugestões para reflexão na primeira etapa da sequência didática. 

 Por que o líquido sobe através do canudo? 

 O que você suga pelo canudo? 

 O líquido sobe por que tiramos o ar de dentro do canudo? Como 
assim? Fica um espaço dentro dele vazio? O que, então, ocorre com o 
líquido? 

 Se o canudo estiver furado, vai ocorrer a subida do líquido? Por 
quê? 

 O ar entra pelo furo no canudo e ocupa o espaço que ficaria 
vazio? Isso explica, nesse caso, o fato de o líquido não subir? Ou não 
precisar subir? 

No âmbito de uma atividade aberta, de cunho dialógico, os questionamentos 

podem ser tomados para eventual orientação e reflexão do mediador, e não como um 

roteiro previamente estabelecido, isto é, como um protocolo rígido a ser aplicado em 

sala de aula. A pertinência e o encadeamento dos referidos questionamentos 

dependem da dinâmica estabelecida, bem como, fundamentalmente, do conteúdo das 

respostas à medida que essas forem se manifestando. O último item exposto na 
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listagem, por exemplo, somente faz sentido se em resposta ao questionamento 

antecedente esse tipo de direcionamento se manifestar. 

É importante considerar inclusive que, entre as possíveis respostas dos alunos 

ao fenômeno do canudinho, possa vir à tona a referência à pressão atmosférica. Caso 

isto ocorra, é relevante estabelecer diálogo que permita compreender se o conceito 

está sendo aplicado de forma adequada ou se a referência é fragmentada, como 

pesquisas empíricas costumam apontar. Caso a referência de fato se aproxime da 

consideração científica atual é importante registrá-la como uma proposta para reflexão 

em meio a outras que venham a se manifestar, as quais possivelmente devem refletir 

concepções alternativas. Sugere-se, ainda, que, ao longo do Momento 1, o professor 

encaminhe discussão sobre aspectos relacionados à natureza do conhecimento 

científico, tais como, a ciência como tentativa de explicar fenômenos naturais. 

Quanto ao questionamento sobre o canudo furado, pretende-se que a pergunta 

chame a atenção para algo externo, evitando que os alunos focalizem exclusivamente 

o interior do objeto, como as pesquisas sobre concepções alternativas indicam que o 

fazem. Mesmo assim, é importante notar que essa pergunta não conduz à concepção 

científica atualmente aceita. Se tomarmos como base os resultados das mesmas 

pesquisas é possível a manifestação de respostas do tipo: o ar entra pelo furo e ocupa 

o espaço que ficaria vazio pelo ato de sugar o ar; nesse caso o líquido não precisa 

subir. 

É importante frisar que o intuito desse primeiro momento é conhecer as 

concepções sustentadas inicialmente pelos alunos, quer sejam as mesmas 

adequadas ou não, segundo o ponto de vista científico atual. Adota-se a perspectiva 

de que as explicações, mesmo se insatisfatórias, não são erros tolos. Fazem parte do 

próprio processo de construção do conhecimento em sala de aula. Busca-se atingir 

esse objetivo por meio de atividades dialógicas, mediadas, nas quais os alunos 

exercem papel ativo na formulação de explicações para os problemas.  

No decorrer da sequência sugerida, propõe-se que os próprios alunos, através 

da interpretação mediada de fontes primárias, percebam na ciência do passado 

possibilidades de explicações semelhantes às que a turma sustentou no primeiro 
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momento: sejam elas próximas ao “horror ao vazio”, sejam elas possibilidades que 

recorram à ideia de pressão atmosférica. Ressalvas sobre o caráter não simplista 

dessas comparações são explicitadas em passagens subsequentes da dissertação. 

O Apêndice A do produto educacional apresenta uma proposta de material 

apostilado sugerida para que os alunos registrem suas reflexões a partir dos 

questionamentos propostos para reflexão coletiva. O material é dividido de acordo 

com os momentos da sequência didática e contém transcrições das fontes primárias.  

MOMENTO 1 – SEGUNDA PARTE 

Conforme se mencionou no Capítulo 3, pesquisas sobre concepções 

alternativas apontam que estudantes tendem a interpretar fenômenos como a subida 

de um líquido por um canudo refletindo unicamente a respeito do que ocorre no interior 

do objeto. Guardadas as diferenças de contexto, suas concepções iniciais se 

assemelham a pensamentos de pesquisadores do passado. Como exemplo, podemos 

citar a explicação de Heron de Alexandria, no século I d.C. para o funcionamento de 

um sifão: 

“Se retiramos o ar do sifão através da extremidade externa, a água irá 
imediatamente seguir por causa da impossibilidade de um vácuo contínuo no 
sifão [...]” (HERON de Alexandria, Pneumatica apud MARTINS, 1989, p. 17). 

A concepção expressa por Heron foi conhecida como “horror ao vácuo”. 

Remonta à Antiguidade, quando se registra o debate acerca da possibilidade ou não 

do vazio na natureza. O interesse por essa questão percorreu a História da Ciência, 

transitou pela Idade Média e adentrou pelo período conhecido como Revolução 

Científica10. 

Na segunda etapa do Momento 1 da sequência didática os alunos são 

convidados à interpretação diacrônica de trecho de uma fonte primária medieval que 

traz à tona justamente o “horror ao vácuo” e se insere nesse debate. Trata-se de um 

registro histórico produzido pelo pensador francês Jean Buridan, no séc. XIV, a 

respeito de um fenômeno de seu interesse: 

                                                           

10 Conforme mencionou-se no Capítulo 3, esse interesse é omitido na maioria dos livros didáticos de física. 
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“Quando colocamos a extremidade de um canudo [de junco] na boca e 
mergulhamos a outra extremidade no vinho [...] sugamos o ar do canudo, atrai-
se o vinho para cima, embora ele seja pesado. Isso ocorre porque é necessário 
que algum corpo sempre venha logo depois do ar que é sugado para cima, para 
evitar a formação de um vácuo [...]” (BURIDAN, Questiones super octo 
physieorum libros Aristotelis apud MARTINS, 1989, p. 19). 

A seguir, sugerem-se questionamentos como possibilidade de orientação a 

debate em aula. Novamente, o contexto educacional visado é central para definir a 

pertinência dos mesmos. 

 Que fenômeno Buridan estava tentando explicar? 

 Este fenômeno se assemelha ao nosso problema inicial? 

 A que conclusões chegamos na nossa tentativa de explicar esse 
acontecimento? 

 Qual foi a explicação de Buridan? 

 O que podemos notar quando comparamos as nossas 
explicações às dele? São semelhantes? Diferentes? Por quê? 

 Para explicar esse fenômeno, pensamos em algo fora do canudo, 
algum agente atuando fora do canudo? E, Buridan, como ele pensou? 

Essa etapa propõe, portanto, que, em atividade dialógica mediada pelo 

professor, os alunos reflitam sobre a afirmação realizada por Buridan a respeito do 

mesmo fenômeno focalizado por eles próprios na Primeira Parte do Momento 1. 

Sugere, ainda, que confrontem os pensamentos de Buridan aos seus próprios 

pensamentos.  

Os alunos podem identificar que Jean Buridan tratou do mesmo fenômeno, que 

a utilização de canudos para sorver líquidos não é recente e que o fenômeno já 

chamava a atenção dos pesquisadores há bastante tempo. O líquido era vinho, não 

água ou refrigerante, o qual nem existia na época. O canudo por sua vez era de junco, 

e não de plástico, material que não existia no século XIV. Para Buridan, se o ar era 

retirado o líquido tinha que subir imediatamente para evitar a formação de espaço 

vazio.  

Na apresentação da Primeira Parte do Momento 1, comentou-se sobre 

eventuais respostas mais prováveis dos alunos, tomando como base resultados de 
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pesquisas sobre concepções alternativas. Se consideradas essas respostas, podem-

se traçar expectativas sobre o que ocorreria se estudantes, com auxílio do professor, 

comparassem a explicação de Buridan às suas próprias explicações iniciais. 

Jean Buridan explicou a subida do líquido pensando em algo interno ao canudo. 

É provável que boa parte dos estudantes também dirija sua atenção para o interior do 

canudo. Para Buridan, o líquido subia pelo canudo porque não era aceitável a 

existência de um espaço vazio. Esse espaço seria formado quando ele sugava o ar 

de dentro do canudo. Por isso, o líquido precisava subir, para evitar que o tubo ficasse 

vazio. Nas explicações iniciais dos estudantes provavelmente seria preponderante 

algo semelhante, sinalizando uma visão plenista da natureza: devido à retirada do ar 

de dentro do canudo, o líquido tenta ocupar o espaço deixado por ele (SOLAZ-

PORTOLÈS, 2008).  

É imprescindível destacar a necessidade de uma postura diacrônica ao longo 

das atividades com os documentos históricos. A mediação é fundamental para que 

possam ser notadas diferenças importantes em relação às afirmações de Jean 

Buridan. No texto escrito por Buridan aparece a afirmação “evitar a formação de um 

vácuo”, que caracteriza a concepção do “horror ao vácuo” da qual o pensador era 

partidário. Não se espera que uma afirmação formal, contundente, a respeito da 

impossibilidade do vazio na natureza seja realizada por estudantes do Ensino Médio.  

Jean Buridan repercutia uma tradição nesse sentido, um contexto particular e, 

portanto, distinto do vivenciado pelos estudantes. Buridan manifestou suas 

observações em contexto científico no qual postura de negação do vazio era 

paradigmática. Ele não expressou uma opinião espontânea, imediata, sobre o 

fenômeno do canudinho. Os pensadores do passado estudaram seriamente os 

problemas físicos, discutindo-os do ponto de vista epistemológico e filosófico. O 

paralelo com a concepção dos alunos não pode esconder essa complexidade11.  

                                                           
11 Conhecer aspectos dessa tradição e contexto por meio de leituras adicionais é um requisito fundamental para o 
profissional que se proponha a utilizar a sequência didática aqui proposta, uma vez que ao longo da mediação são 
imprescindíveis seus esclarecimentos a esse respeito. 
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Prevista para ter início nessa etapa e continuidade na etapa seguinte da 

intervenção, a contextualização histórica é fundamental para que esses e outros 

aspectos sejam percebidos pelos próprios alunos. O “horror ao vazio” não foi um 

“equívoco”, uma concepção simples, superada por uma concepção supostamente 

mais elaborada, correta e com base experimental: a diferença de pressão. Visões de 

mundo, argumentos teóricos e empíricos foram trazidos à tona nos questionamentos. 

O próprio experimento de Torricelli e outros subsequentes eram sujeitos a 

interpretações dissonantes. Não houve uma construção linear do conhecimento, mas 

sim um movimento complexo de idas e vindas. Trata-se de uma contextualização 

histórica que não sinalize certos e errados, isto é, que se contraponha a uma 

perspectiva Whig12. 

Finalizando a apresentação desse momento é relevante destacar a importância 

de estimular a imaginação dos alunos. De acordo com esse objetivo, propõe-se algo 

que extrapola a interpretação diacrônica do documento histórico. Pode-se solicitar que 

os alunos se coloquem no lugar de Jean Buridan e respondam ao questionamento 

sobre o canudo furado: Pensando como Buridan, como explicaríamos a não subida 

do líquido quando o canudo está furado? 

É possível que os alunos percebam certa correspondência entre o que Buridan 

responderia e o que a própria turma muito provavelmente teria respondido diante do 

mesmo questionamento: o líquido não sobe porque o ar entra no canudo pelo furo, 

não havendo espaço vazio que o líquido precise ocupar. Adicionalmente, no entanto, 

é importante que o professor destaque mais uma vez o contexto científico particular 

no qual Buridan estava imerso: o posicionamento favorável à concepção do “horror ao 

vácuo” em meio ao debate coetâneo sobre sua possibilidade de existência na 

natureza.  

A concepção da Segunda Parte do Momento 1 contempla a presença ativa dos 

participantes no processo de questionamento e busca de soluções para os problemas, 

em procedimento dialógico. No Momento 2, fontes primárias são apropriadas como 

                                                           
12 Uma História Whig procura mostrar os “erros” que atrasaram a evolução da ciência. 
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recursos didáticos de forma que o aluno se aproxime do conceito de pressão 

atmosférica por meio do seu processo de construção histórica.  

É importante considerar, no entanto, que ainda no Momento 1 referências à 

atuação da pressão atmosférica podem se manifestar. Sejam essas referências 

satisfatórias ou não, é relevante a mediação do professor no sentido de estimular a 

percepção de que tal “elemento” não aparece nas afirmações de Buridan. 

Questionamentos nessa direção funcionariam como encadeamento para o Momento 

2:  

 Se Buridan não cita a pressão atmosférica, quando essa ideia 
teria surgido?   

 Na fala de Buridan, é dado algum indício de que para esse 
pensador o ar tinha peso? Será que outros pensadores refletiam sobre 
isso? 

 Considerando o peso do ar, explicações diferentes poderiam ser 
propostas para o problema do canudinho? 

 

MOMENTO 2 

O segundo momento da sequência didática tem como objetivo contribuir com 

elementos para a compreensão do que vem a ser a pressão atmosférica, por meio do 

resgate de aspectos do processo de construção histórica desse conceito.  

Sugere-se a realização de um experimento acompanhado pela leitura de 

comentário do filósofo grego Aristóteles (século IV a. C.). Originalmente, o 

experimento havia sido realizado para demonstrar que o ar tinha também a 

propriedade da gravidade, assim como os demais elementos sublunares. Nesse 

experimento, uma vareta é suspensa com uma bexiga cheia em uma extremidade e 

uma bexiga vazia na outra. 

 “[...] o ar é pesado [...]. A evidência disso é que uma bexiga cheia pesa mais 
do que quando vazia”. (ARISTÓTELES, Sobre os Céus apud MARTINS, 1989, 
p. 24).  
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Em seguida, sugere-se que o professor traga elementos que componham uma 

breve contextualização histórica das discussões científicas13, antecedendo a 

utilização didática de recortes de escritos do pesquisador Isaac Beeckman, do século 

XVI. Os seguintes elementos poderiam ser comentados14: 

 A conclusão de Aristóteles não foi bem aceita;  

 Três séculos depois, o pensador grego Simplício afirmou que 
havia repetido o experimento sem sucesso. Segundo Simplício, 
Aristóteles teria se equivocado: ao soprar a bexiga teria inserido umidade 
em seu interior, causando a diferença de peso; 

 As discussões prosseguiram ao longo dos séculos e envolveram 
contribuições de diversos pensadores; 

 No século XVI, o pensador Isaac Beeckman trouxe elementos que 
contribuíram para que a visão de que o ar tinha peso e exercia pressão 
fosse cada vez mais aceita. Esse novo pressuposto teórico podia levar 
a uma reinterpretação de fenômenos antes atribuídos ao horror ao vazio; 

 Isaac Beeckman havia partido das ideias de outro pensador, 
Simon Stevin, de quem ele havia sido aluno. Stevin, em seus estudos, 
havia concluído que corpos submersos na água são pressionados por 
todos os lados. Então, partindo do que o seu mestre havia dito sobre a 
água, Beeckman realizou, por analogia, afirmações sobre o ar. 

Finalizada a breve contextualização introdutória, sugere-se a leitura 

compartilhada dos seguintes trechos escritos por Isaac Beeckman: 

“[...] o ar é pesado [...] ele nos pressiona de todos os lados de um modo 
uniforme. [...]. As coisas se precipitam para um espaço vazio com grande força, 
por causa da imensa altura do ar acima” (BEECKMAN, Mathematico-
physicarum meditationem apud MARTINS, 1989, p. 25). 

Para a reflexão compartilhada a respeito desses registros históricos, propõem-

se algumas questões: 

 Retomando o Momento 1, o que Jean Buridan pareceu pensar 
acerca do peso do ar? 

                                                           
13 Em relação aos recortes realizados, é importante frisar que, ao longo da sequência didática, o contexto científico 
é destacado e sua influência explorada, ao passo que aspectos econômicos, sociais e políticos dos períodos 
citados não. A proposta não apoia a visão de pesquisador neutro, alheio a esses aspectos. Por outro lado, 
contemplá-los não foi prioridade na elaboração da mesma. 
14 Os referidos elementos se baseiam nos trabalhos já citados e recomendados para consulta. 
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 O que Beeckman quis dizer quando afirmou que ‘’o ar nos 
pressiona de todos os lados’’? Podemos sentir esse efeito?  

 Observando a afirmação de Beeckman, que ação exerce o ar 
sobre as coisas de modo que elas precipitem para um espaço vazio?  

 Vamos imaginar a superfície do nosso copo com água... Segundo 
Beeckman, o que haveria acima dessa superfície? Esse possível fator 
inicial, isto é, esse pressuposto teórico era considerado por Buridan na 
sua explicação para o fenômeno do canudinho?  

 Será que Isaac Beeckman discordaria de Jean Buridan sobre o 
problema do canudinho? 

Novamente, a atividade dialógica mediada pelo professor implica o engajamento 

dos estudantes em tentativa de solucionar problemas relacionados à temática. 

Questionam-se possíveis consequências para a interpretação do fenômeno do 

canudinho decorrentes de eventual aceitação da afirmação de Beeckman. 

Trata-se de um processo de construção coletiva de conhecimento em sala de 

aula, o qual pode ser acompanhado de discussões contextualizadas sobre questões 

relacionadas à Natureza da Ciência, tais como: a possibilidade de desacordo entre os 

pesquisadores, a provisoriedade da ciência e a dependência da observação em 

relação a pressupostos teóricos (MCCOMAS; ALMAZROA; CLOUGH, 1998; 

CLOUGH; OLSON, 2008; MCCOMAS, 2008) 15.  

MOMENTO 3 

Em prosseguimento da sequência didática, o Momento 3 prevê como ponto de 

partida para problematização a utilização de livros didáticos de Física usualmente 

adotados no Ensino Médio. Em geral, os livros reforçam meramente os produtos da 

ciência, apresentam fatos históricos isolados, fora de contexto ou simplesmente 

cientistas em posição de descobridores do funcionamento da natureza (GIL PÉREZ, 

et al., 2001; MARTINS, 2006). 

                                                           

15 Essa referência não implica perder de vista ressalvas importantes. Não há uma visão única adequada sobre a 
natureza da ciência, sendo a mesma complexa e dinâmica (BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 2012; MONTEIRO; 
MARTINS, 2015). Por outro lado, posturas extremas como o empirismo-indutivismo deveriam ser problematizadas 
(BAGDONAS; SILVA, 2013). 
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Não há significativa variação na forma como o tópico “pressão atmosférica” 

costuma aparecer em livros didáticos recentes de Física. Assim, o professor muito 

possivelmente irá se defrontar com certos aspectos no livro de que dispõe16. Há 

distorções e lacunas compartilhadas por materiais didáticos no que diz respeito ao 

conteúdo de Física em questão e sua história. São omitidos nos livros vários aspectos 

relevantes. Interpretações divergentes sobre o fenômeno da sustentação da coluna 

de mercúrio não são citadas, de modo que transparece de modo equivocado a plena 

uniformidade de ideias na comunidade científica da época. Parece que não havia uma 

controvérsia em questão. 

O Momento 3 da sequência didática propõe que o professor, a partir de 

eventuais lacunas no livro didático de que dispõe (ver discussão realizada no Capítulo 

3), o utilize em sala de aula de forma a explorá-las17. Sugere-se problematização com 

base em questionamentos que extrapolam o conteúdo usual do material didático: 

 O que o livro didático nos leva a pensar sobre a intenção de 
Torricelli?  

 Será que a intenção de Torricelli foi realmente medir a pressão 
atmosférica? Será que era isso que ele estava tentando resolver?  

 O “vácuo” (“vazio” ou “vácuo torricelliano”), que o livro cita, era 
mesmo aceito na época? Ninguém mais pensava no “horror ao vazio”? 
O próprio Torricelli não tinha nenhuma dúvida? 

 Por meio do experimento de Torricelli é mesmo possível 
ver/observar que a sustentação do mercúrio se deve a algo externo 
(pressão)? O experimento mostra esse resultado? 

 Será que Torricelli teve alguma dificuldade para sua conclusão? 
Ele chegou mesmo a uma conclusão final? 

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

                                                           
16 O material apostilado, apresentado no Apêndice 1, traz, como exemplo, recortes de um livro didático de Física 

(NICOLAU; TORRES PENTEADO, 2012). 
17 Recomenda-se a professores da Educação Básica a consulta a material de apoio para subsidiar intervenções 
didáticas sobre a referida temática histórica (OLIVEIRA, 2013). O professor pode desejar, eventualmente, 
contemplar outros aspectos na discussão, encontrando embasamento no referido material de apoio: Como será 
que Torricelli chegou a propor um experimento tão específico? Por que ele não usou água, já que o acesso a esse 
líquido devia ser mais fácil? 
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 Voltando a Jean Buridan, ele usou a ideia de pressão atmosférica 
no caso do canudinho? 

 De acordo com a ideia de pressão atmosférica, o fenômeno do 
canudinho poderia ser interpretado de outra maneira, diferente da 
sugerida por Buridan?  

 O que será que as pessoas pensavam sobre isso na época de 
Torricelli?  

Os referidos questionamentos materializam o intuito de que o aluno desenvolva 

o pensamento crítico acerca do conhecimento científico e seu desenvolvimento. 

Propõe-se refletir de forma dialógica sobre aspectos tomados como verdade pelo livro, 

como o citado “vácuo torricelliano”. O papel do professor-mediador é fundamental no 

sentido de conduzir ao resgate de elementos já contemplados nos momentos 

anteriores, como as afirmações de Heron e Buridan sobre o “horror ao vazio”.  

Algumas reflexões sugeridas buscam estimular a imaginação dos estudantes, 

levantando suspeitas, por exemplo, de que faltam elementos na descrição do 

experimento de Torricelli. Em boa parte, esses elementos ficam sem resposta no 

Momento 3 e serão resgatados na etapa posterior da sequência didática, com a 

utilização de uma entrevista fictícia elaborada a partir de recortes de escritos do 

próprio Torricelli.  

Outro aspecto fundamental contemplado pelos questionamentos remete a um 

eventual entrelaçamento entre a ideia de pressão atmosférica e o fenômeno do 

canudinho, abordado no início da sequência didática. 

MOMENTO 4 

A sequência didática contempla, no Momento 4, a utilização de uma entrevista 

fictícia com o pesquisador Evangelista Torricelli (ver Anexo B do produto 

educacional)18. 

                                                           

18 A entrevista compõe a quinta edição de um jornal histórico sugerido para aplicação no Ensino Médio (BATISTA, 
DRUMMOND, FREITAS, 2014). As demais edições do jornal são indicadas para consulta pelo professor e podem 
ser utilizadas em sala de aula para uma contextualização histórica mais efetiva, dependendo da disponibilidade de 
tempo. A Edição I abrange as discussões na Antiguidade envolvendo Aristóteles, eleatas e atomistas quanto à 
existência do vazio. A Edição II remete a discussões da Era Cristã e Idade Média. Evidencia a forte negação do 
vazio, com argumentos que retomam a influência aristotélica na interpretação de elementos do cotidiano (como o 
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Em 1644, Evangelista Torricelli descreveu suas pesquisas em carta ao estudioso 

Michelangelo Ricci (MAGIE, 1969, p. 70-73). O processo de tradução da carta, pelos 

autores do presente trabalho, levou em conta o tratamento diacrônico dos escritos, 

reflexões sobre o contexto histórico e científico, a visão de ciência e a nomenclatura 

científica coetânea. Entretanto, mesmo em vernáculo, as características da carta em 

termos de conteúdo e formulação discursiva dificultam sua utilização na forma integral 

no contexto educacional básico (BATISTA, 2014; BATISTA, DRUMMOND, FREITAS, 

2014). 

Uma possibilidade de lidar com esses obstáculos é a utilização de recortes da 

fonte primária de modo que “tais trechos venham entremeados por explicações e 

esclarecimentos para auxiliar sua interpretação” (FORATO, 2009, p. 105). Adotou-se 

essa perspectiva na composição de uma entrevista fictícia, na qual “perguntas” 

elaboradas trazem à tona as intencionalidades de Evangelista Torricelli em 

“respostas” que são trechos originais escritos pelo pesquisador (BATISTA, 2014; 

BATISTA, DRUMMOND, FREITAS, 2014).  

Sugere-se, no Momento 4, uma leitura compartilhada do material em sala de 

aula, na qual diferentes duplas de alunos podem representar o jornalista e Torricelli 

em cada conjunto pergunta-resposta. Atuando como mediador, o professor pode 

encaminhar discussões que englobam elementos contextuais do processo de 

construção histórica do conhecimento científico em foco. Algumas questões são 

sugeridas para reflexão de forma a estimular a criticidade e imaginação dos alunos, 

bem como a familiarização com o papel investigativo/interpretativo da História da 

Ciência: 

 A intenção de Torricelli era simplesmente medir a pressão 
atmosférica? Era isso que ele estava tentando resolver? 

                                                           
funcionamento de um sifão e de um canudo para sorver líquidos), bem como articula diversos experimentos 
imaginários. A controvérsia se faz presente na medida em que alguns pensadores sustentam a possibilidade do 
vazio. As Edições III e IV trazem aspectos dessas discussões na Revolução Científica, quando o horror ao vazio 
é ainda uma tradição marcante. No entanto, na época, a defesa do vazio ganha evidência com a retomada de 
argumentos atomistas e novos argumentos surgem em meio à visão de que o ar possui peso e exerce pressão. 
As edições ressaltam a forte cooperação, trocas de informações entre os pensadores e propostas de vários 
experimentos para discutir sobre o vazio. Esses seriam antecedentes e inspiração para o experimento realizado 
por Evangelista Torricelli.   
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 Será que outras pessoas pensavam sobre o problema focalizado 
por Torricelli? 

 Torricelli teve alguma dificuldade? Ele chegou mesmo a uma 
conclusão final? 

 A figura no livro mostra um espaço aparentemente “vazio” no alto 
do tubo do experimento de Torricelli. O livro se refere ao “vácuo 
torricelliano”. Será que estava realmente vazio na visão de Torricelli? O 
fato de Torricelli argumentar e dar atenção a esse assunto indica que 
essa era uma certeza na época? 

 O que, na opinião de Torricelli, sustentaria a coluna de mercúrio? 

 Há uma relação entre a afirmação de Beeckman e o experimento 
de Torricelli? 

 Mesmo considerando o peso do ar e sua atuação sobre o 
mercúrio, ainda assim era possível sugerir que o espaço vazio 
influenciava no equilíbrio da coluna de mercúrio? Torricelli afirmou que 
era possível excluir definitivamente outras causas, ficando apenas com 
a ação do peso do ar?  

Ao longo da entrevista é possível perceber alguns aspectos interessantes para 

reflexão coletiva. Torricelli tem dificuldades quanto a garantir que a parte superior do 

tubo está vazia e se empenha em argumentar a esse respeito. Torricelli afirma que a 

causa da sustentação da coluna de mercúrio é a pressão do ar sobre a superfície do 

líquido. No entanto, ao realizar essa afirmação, o pesquisador transmite a impressão 

de ser partidário de uma interpretação dissidente.  

Além disso, Torricelli afirma que gostaria de estudar experimentalmente 

mudanças na atmosfera, mas admite dificuldades e reconhece que não tem uma 

conclusão final. Há questões que ele não consegue explicar. Manifesta a intenção de 

entender o comportamento da atmosfera, mas deixa transparecer que o caminho 

dessa investigação não é simples e parece não resultar no que havia previsto. Por 

outro lado, Torricelli não parece desanimado e sim estimulado pelo desafio.  

Assim, detalhes que trazem à tona a hesitação e a dúvida, ressaltando o caráter 

humano da pesquisa científica, podem ser contemplados na discussão da entrevista. 

Podem ser destacados elementos tais como: a compreensão de diferentes 

interpretações para a sustentação da coluna de mercúrio; a intencionalidade do 
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pesquisador ao expressar sua interpretação específica; 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 do 

conhecimento científico.  

Particularmente, podem ser abordados aspectos que fogem à afirmação 

simplista de que Torricelli “descobriu” a pressão atmosférica como uma importante 

revelação em seu famoso experimento e a mediu. Contrariamente, pode colaborar 

para a compreensão desse conceito a iniciativa de invocar o seu desenvolvimento 

como resposta a questionamentos sobre fenômenos que inquietaram pensadores do 

passado, sendo um deles focalizado pelos próprios estudantes, no Momento 1 da 

sequência didática.  

Para a finalização da proposta de sequência didática, sugere-se a retomada de 

elementos que vieram à tona nos momentos anteriores. 

Pode-se encaminhar uma síntese de considerações sobre a ciência: a 

mutabilidade do conhecimento e, ao mesmo tempo, a sua relativa estabilidade; a 

construção coletiva e a dependência da observação em relação a pressupostos 

teóricos. Espera-se que, com a mediação do professor, os estudantes possam 

resgatar elementos de contextualização para esses tópicos a partir dos episódios 

históricos abordados e demonstrem certo afastamento em relação a visões ingênuas. 

No que diz respeito à compreensão dos conteúdos científicos, sugere-se o 

retorno ao questionamento inicial. Nesse caso, tem-se como ponto de partida a 

concepção de pressão atmosférica como pressuposto teórico a ser contemplado em 

nova tentativa de explicar o fenômeno do canudinho: tomando como base a 

consideração de que o ar tem peso e exerce pressão, como poderia ser explicada a 

subida do líquido através do canudo quando tomamos suco/refrigerante? 

Considera-se que uma possível contribuição para o entendimento do conceito 

físico de pressão atmosférica possa se delinear na medida em que o referido conceito 

venha a ser utilizado pelos estudantes em uma reinterpretação do fenômeno físico 

inicialmente submetido à problematização em sala de aula.  
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O Capítulo 5 descreve a aplicação da proposta didática na forma de minicurso 

para estudantes do Ensino Médio de escola pública de Natal (RN). 
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APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL E 
ASPECTOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

Esse capítulo descreve a aplicação do produto educacional na forma de 

minicurso para estudantes do Ensino Médio em escola pública de Natal (RN). São 

mencionados aspectos da pesquisa empírica que buscou investigar a contribuição da 

proposta no tocante aos objetivos didáticos tencionados. 

5.1  A INTERVENÇÃO E ASPECTOS DA PESQUISA REALIZADA 

A aplicação da sequência didática idealizada se deu em intervenção na forma de 

minicurso na Escola Estadual Prof. Anísio Teixeira, em Natal (RN). O minicurso 

ocorreu em duas etapas: a primeira no período matutino do sábado, 28 de novembro 

de 2015, e a segunda no período vespertino da quinta-feira, 3 de dezembro do mesmo 

ano.  

Para ministrar o minicurso, contou-se com a colaboração de Wesley da Costa 

Oliveira, atual professor regular de Física na escola19. Egresso do PPGECNM, onde 

desenvolveu dissertação de mestrado na linha de pesquisa HFC no Ensino, o 

professor Wesley participou ativamente do processo de planejamento prévio à 

aplicação da sequência didática. Esteve seguro e demonstrou autonomia nas ações 

necessárias para implementar a proposta de inovação. Em conjunto com o professor, 

foram tomadas decisões sobre a seleção dos alunos participantes, datas e horários 

da intervenção. O professor também deu sugestões sobre a organização de material 

apostilado para os alunos. Os slides utilizados ao longo das discussões foram 

elaborados pelo próprio professor (ANEXO 1). Considerando a disponibilidade restrita 

de tempo para realização dos momentos, acatou-se a sugestão do professor de que 

as discussões sobre Natureza da Ciência permeassem todas as atividades e não 

ocorrem como um momento à parte. 

                                                           
19De acordo com a perspectiva explicitada por Lawall e colaboradores (p. 2562), nessa fase profissional 
denominada “diversificação ou experimentação” (a partir de 7 anos de atuação), o professor busca novos desafios. 
Precisa, então, ser estimulado a participar de grupos de projetos inovadores no Ensino de Física, de modo a 
contribuir para consolidar seu desenvolvimento profissional. 
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Desejava-se contar com estudantes que de fato estivessem dispostos a 

participar da intervenção. Decidiu-se, então, que a atividade não seria obrigatória para 

a disciplina de Física, cursada regularmente pelos estudantes. O professor Wesley fez 

a divulgação do minicurso em suas turmas de primeiro, segundo e terceiros anos do 

Ensino Médio. Vinte e três estudantes se inscreveram de forma voluntária para 

participação no minicurso e se dispuseram a colaborar como sujeitos da pesquisa. As 

inscrições ocorreram em um mesmo horário e local, na presença do professor, em 

ocasião na qual os estudantes responderam ao pré-teste da pesquisa empírica 

realizada.  

O pré-teste foi composto por duas partes (APÊNDICE 2): a primeira a respeito 

de fenômenos físicos e a segunda relacionada à temática natureza da ciência. Cada 

parte do pré-teste foi composta por três questões abertas. Os estudantes 

apresentaram suas considerações individuais por escrito no momento de inscrição 

para o minicurso20.  

Na primeira etapa do minicurso, realizada em 28 de novembro de 2015, 

estiveram presentes dezoito estudantes do total de vinte e três inscritos. Este foi um 

número significativo, considerando que o primeiro dia de minicurso ocorreu em um 

sábado pela manhã.   

Ao longo da intervenção, registros audiovisuais das discussões coletivas foram 

realizados. Para utilização durante as etapas do minicurso, foi confeccionada uma 

apostila de uso individual do estudante (Apêndice A do produto educacional). O 

material continha transcrições dos trechos das fontes primárias a serem utilizados 

para reflexão coletiva nas etapas e espaços para registro individual de respostas e 

percepções à medida que as discussões coletivas eram impulsionadas por 

questionamentos. 

Na segunda etapa do minicurso, realizada em 3 de dezembro de 2015, estiveram 

presentes vinte e dois alunos. O número maior de participantes deveu-se ao fato de 

                                                           

20 Os estudantes preencheram e assinaram termo de consentimento para que a pesquisa fosse realizada, com a 

gravação audiovisual e utilização dos dados obtidos. No caso dos estudantes menores de idade, a assinatura do 

termo coube aos pais ou responsáveis. 
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essa etapa ter ocorrido numa quinta-feira, quando os alunos já costumam estar na 

escola.  

Ao término da intervenção, os participantes responderam a instrumento de 

pesquisa semelhante ao primeiro. O pós-teste foi composto por duas partes, cada uma 

com três questões abertas (APÊNDICE 3). Na primeira parte foram convidados a 

examinar determinados fenômenos físicos, apresentando suas considerações 

individuais por escrito. Na segunda, responderam a questões sobre a temática 

Natureza da Ciência.  

Para efeitos de investigação empírica, julgou-se conveniente considerar como 

participantes da pesquisa treze indivíduos que acompanharam todas as etapas 

presenciais do minicurso e responderam ao pré-teste e pós-teste. 

As seções seguintes trazem um breve resumo dos procedimentos e discussões 

transcorridas no minicurso. A análise do pré-teste e do pós-teste será apresentada no 

Capítulo 6. A análise dos registros audiovisuais obtidos será contemplada no 

Capítulo 7. 

5. 2 O PRIMEIRO DIA DE MINICURSO 

O ministrante iniciou o minicurso com uma reflexão introdutória a fim de 

sensibilizar os participantes quanto aos temas a serem debatidos (FIGURA 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Slide introdutório às discussões 
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Questionou os participantes sobre possíveis desacordos entre os 

pesquisadores. Motivou uma discussão preliminar sobre relações entre a ciência e a 

sociedade. Os estudantes reagiram com relatos sobre a dependência da sociedade 

em relação à tecnologia.  

Diante de manifestações de dúvidas, o professor realizou esclarecimentos sobre 

o conteúdo a ser tratado. Em continuidade, foram problematizadas visões distorcidas 

sobre a imagem do cientista disseminadas em desenhos animados e seriados de 

televisão. A utilização da ciência como autoridade, isto é, o “cientificamente 

comprovado” foi também motivo de reflexão coletiva.  

 Transcorridos os esclarecimentos e as discussões iniciais, realizou-se 

questionamento sobre fenômeno físico cotidiano (FIGURA 2): por que o líquido sobe 

através de um canudo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produziu-se uma discussão coletiva, mediada, na qual ministrante e estudantes 

atuaram como protagonistas. Tentando chamar a atenção para algo externo ao 

canudo, o ministrante questionou sobre se o líquido subiria caso o estivesse furado. 

Mesmo assim, o foco principal das contribuições dos participantes foi o interior do 

canudo. Concepções plenistas vieram à tona. A subida do líquido foi explicitamente 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Slide utilizado no primeiro dia de minicurso 
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relacionada à formação de vazio. Um único estudante apresentou uma explicação 

alinhada a concepções científicas atuais. Citou a ideia de pressão atmosférica. 

Em seguida a essa discussão inicial, realizou-se a interpretação mediada de dois 

excertos que expressam a proposta do “horror ao vazio”: em um deles, Heron de 

Alexandria, no séc. I d.C., descreve o funcionamento de um sifão; em outro, Jean 

Buridan, no séc. XIV, explica a subida de um líquido por um canudo. 

 O professor estimulou a percepção de que Jean Buridan se interessava e 

expressava curiosidade pelo mesmo problema que eles haviam discutido. Em 

atividade mediada, a turma percebeu a semelhança entre a explicação de Buridan e 

àquela que havia sido mais frequente na etapa anterior. O direcionamento das 

atenções para o interior do canudo foi semelhante, bem como, de certa forma, a 

natureza das explicações. Por outro lado, estimulados à diacronicidade, os estudantes 

perceberam no passado o uso da expressão “horror ao vazio” que não aparecia em 

suas próprias explicações.  

Extrapolando o conteúdo do documento histórico de forma a estimular a 

imaginação dos estudantes, o professor sugeriu que refletissem sobre qual seria a 

resposta de Buridan à situação do canudo furado. 

Ainda nessa etapa, os documentos históricos foram utilizados para 

contextualizar a reflexão de que a ciência seria uma atividade de cooperação, de modo 

 

Figura 3: Slide utilizado no primeiro dia de minicurso 
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que diversos personagens contribuem para a construção do conhecimento. Ainda a 

partir dessas fontes, de forma explícita e contextualizada, discutiu-se acerca da 

ciência como tentativa de explicar fenômenos naturais. Finalizando essa discussão, 

houve uma pausa para o lanche. 

No retorno, teve início a utilização de fontes históricas relativas à construção do 

conceito de pressão atmosférica. Realizou-se experimento, acompanhado pela leitura 

de comentário de Aristóteles, o qual descreve o desequilíbrio de uma vareta suspensa 

com uma bexiga cheia em uma extremidade e uma bexiga vazia na outra. Realizou-

se, a leitura de consideração realizada por Simplício, segundo o qual Aristóteles teria 

se equivocado. A polêmica foi tomada como contextualização para discutir a 

possibilidade de desacordo entre os pesquisadores. 

 

O professor realizou uma breve contextualização histórica de discussões sobre o 

“peso do ar”. Em sequência, procedeu-se a atividade interpretativa, dialógica, a 

respeito de trecho escrito pelo pesquisador Isaac Beeckman no séc. XVII a respeito 

do peso do ar e a pressão exercida por ele. A atividade visou à percepção de aspectos 

do desenvolvimento do conceito histórico de pressão atmosférica. 

 

Figura 4: Experimento realizado no minicurso 
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Em seguida, retomando os documentos históricos, mediou-se a percepção de 

que a ideia de que o ar tem peso e exerce pressão não fazia parte das considerações 

apresentadas por Heron e Buridan nos documentos históricos observados 

anteriormente. Emergiram questionamentos sobre possíveis consequências para a 

interpretação do fenômeno do canudinho decorrentes de eventual aceitação da 

afirmação de Beeckman, bem como do “funcionamento” do empreendimento 

científico. Esses documentos históricos permitiram contextualizar e discutir sobre 

visões epistemológicas atuais acerca da possibilidade de desacordo na ciência e da 

dependência da observação em relação a pressupostos teóricos. 

O ministrante propôs que retornassem ao fenômeno discutido por Buridan: 

aceitando a ideia de pressão atmosférica como ponto de partida, era possível poderia 

sugerir outra explicação para a subida do líquido?  

Finalizando o primeiro dia de minicurso, a reflexão coletiva sobre o 

questionamento levou ao tangenciamento de uma visão científica atual sobre o 

fenômeno físico. 

 

Figura O – Slide utilizado no primeiro dia de minicurso  

 

Figura 5: Slide utilizado no primeiro dia de minicurso 
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5.3  O SEGUNDO DIA DE MINICURSO 

O segundo dia de minicurso teve início com a retomada das discussões 

realizadas anteriormente. Lembrando o “horror ao vazio”, o ministrante comentou 

sobre a importância dessa concepção para a História da Ciência desde a Antiguidade, 

como fundamentação para a explicação de diversos fenômenos. Como desafio, 

propôs que a turma tentasse explicar o movimento de uma flecha lançada tendo o 

“horror ao vazio” como ponto de partida, isto é, como pressuposto teórico. Sem muita 

dificuldade, um estudante afirmou que a flecha ia “cortando” o ar e formaria um espaço 

vazio, o qual o ar buscava preencher, empurrando a flecha para frente. Os demais 

participantes concordaram com a explicação. 

Dando prosseguindo ao minicurso, o ministrante perguntou aos presentes sobre 

se já tinham ouvido falar a respeito de Torricelli. Alguns estudantes se lembraram de 

que conheciam apenas a fórmula de Torricelli. 

Em seguida, o professor apresentou o conteúdo do livro didático (NICOLAU; 

TORRES; PENTEADO, 2012) a respeito do experimento de Torricelli. Sugeriu-se aos 

participantes refletir sobre o que o livro os levava a pensar sobre o experimento de 

Torricelli? A intenção de Torricelli era medir a pressão atmosférica - segundo os alunos 

era o que o livro parecia indicar. 

 

 

Figura 6: slide utilizado no segundo dia de minicurso 
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Com a mediação do professor, os estudantes perceberam que havia a expressão 

“vácuo Torricelliano” na figura sobre o experimento de Torricelli. Alguns 

questionamentos foram realizados: Havia concordância sobre isso na época? E o 

horror ao vazio? Era possível de fato ver/observar que a sustentação do mercúrio se 

devia a algo externo, a pressão atmosférica?  

Os alunos demonstraram dúvidas quanto à compreensão do experimento a partir 

do conteúdo trazido pelo livro. Demonstraram dificuldade no que dizia respeito a 

relacioná-lo à pressão atmosférica. Coletivamente, diversas limitações no material 

didático foram percebidas.  

Após breve intervalo para lanche, encaminhou-se atividade com a entrevista 

fictícia a Evangelista Torricelli, elaborada a partir de recortes de escritos do 

pesquisador (BATISTA, 2014). Por sugestão do ministrante, realizou-se leitura 

coletiva, na qual os alunos, organizados em pares, se alternaram nos papéis de 

Torricelli e do personagem jornalista. 

Com base na leitura, respondeu-se coletivamente a diversos questionamentos. 

A reflexão mediada levou à percepção de elementos que contextualizavam o 

experimento de Torricelli, permitiam contemplar lacunas surgidas na problematização 

antecedente e se contrapunham a visões decorrentes da leitura do livro didático. Essa 

contextualização permitiu retomar as discussões sobre  NdC.  

Trazendo informações adicionais, o ministrante comentou que com o 

prosseguimento dos estudos e contribuições de outros personagens da História da 

Ciência (foi particularmente citado o experimento de Puy-de-Dôme). Finalizando o 

minicurso, sugeriu-se mais uma vez o retorno ao questionamento inicial sobre o 

fenômeno da subida do líquido pelo canudo. Houve a reinterpretação do fenômeno 

físico inicial considerando como pressuposto a pressão atmosférica. Essas 

circunstâncias motivaram, ainda, a reflexão sobre a dependência das observações em 

relação a pressupostos teóricos.   
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Nos capítulos a seguir são apresentados os resultados da análise do pré-teste, 

do pós-teste e do material audiovisual coletado durante a intervenção didática.  
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ANÁLISE DOS DADOS: PRÉ-TESTE E PÓS-
TESTE 

À luz de reflexões sintetizadas nos Capítulos 2 e 3, propôs-se uma sequência 

didática na qual os alunos se engajam em processo “investigativo”, mediado, 

permitindo o aprofundamento de aspectos geralmente ausentes no Ensino Médio. A 

proposta, apresentada em detalhes no Capítulo 4, contempla elementos da 

construção histórica do conceito de pressão atmosférica por meio da interpretação de 

trechos de fontes históricas. Traz, ainda, contribuições à discussão didática sobre 

Natureza da Ciência.  

Durante aplicação em escola pública de Natal (RN), comentada no Capítulo 5, 

realizou-se pesquisa empírica que buscou investigar a contribuição da proposta no 

tocante aos objetivos citados. O presente capítulo apresenta a análise de dados 

coletados na aplicação do produto educacional: as respostas às questões que 

compunham o pré-teste e o pós-teste. 

Treze estudantes, considerados participantes da pesquisa, estiveram presentes 

em todas as etapas presenciais do curso, bem como responderam ao pré-teste e pós-

teste. Para a exposição dos resultados obtidos, estudantes foram identificados como 

An, sendo n variando de 1 a 13.  

Outros quatro estudantes responderam ao pré-teste e ao pós-teste, mas 

manifestaram frequência de 50% no curso, participando exclusivamente do segundo 

encontro de discussões presenciais. Os dados coletados a respeito desses quatro 

indivíduos não foram contabilizados para efeitos de pesquisa. As categorias de análise 

foram construídas a partir das respostas, de acordo com critérios de análise de 

conteúdo (BARDIN, 2004).  

6.1. ANÁLISE DO PRÉ-TESTE – PRIMEIRA PARTE 

A parte do pré-teste relacionada a conhecimentos físicos foi composta por três 

questões abertas. Os estudantes foram convidados a examinar determinados 

fenômenos físicos, apresentando suas considerações individuais por escrito.  



 

79 

 

Na análise das respostas, tomou-se o cuidado de sinalizar eventuais alusões ao 

termo “pressão”, indicando ocasiões em que o estudante explicitamente se referiu à 

“pressão atmosférica”. 

Questões 1 e 2 

As duas primeiras questões do pré-teste (APÊNDICE 2) foram analisadas 

conjuntamente, considerando a semelhança entre os fenômenos e a possibilidade de 

melhor esclarecimento sobre as visões manifestadas pelos estudantes.  

A primeira questão foi baseada em situação-problema sugerida por Longhini e 

Nardi (2009, p. 13-14). Referia-se a uma garrafa contendo água colorida com corante 

(para efeito de melhor visualização), emborcada em recipiente também contendo o 

mesmo líquido. O enunciado, acompanhado de imagem ilustrativa, solicitava que o 

estudante explicasse por que a água da garrafa não escoava totalmente. A segunda 

questão foi baseada em objeto educacional disponível em site do MEC21. O 

enunciado, também acompanhado de imagem ilustrativa, informava que um prego 

aquecido foi utilizado para fazer pequenos furos no fundo de uma garrafa plástica, a 

qual, em seguida, foi colocada de pé em uma bacia com água. A garrafa foi preenchida 

com água, tampada e retirada da bacia, sendo segura sobre a mesma até deixar de 

pingar. Nessas condições, questionava-se a explicação para o fato de que a água 

permanecia na garrafa. 

Os resultados obtidos por meio da análise das respostas foram classificados em 

categorias e expostos nas tabelas 1 e 2.  

Na primeira questão, 38,5% dos indivíduos atribuíram o efeito observado a uma 

interação entre a água da garrafa e a água do recipiente, sendo esse o tipo de 

resposta com maior incidência. Nessas respostas não houve alusão à pressão 

exercida pelo ar. Foram registrados comentários de que a água do recipiente “cria” 

(A2) uma pressão que segura a água da garrafa, ou, ainda, “não escoa porque a boca 

da garrafa continua em contato com a água” (A13).  

                                                           

21http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11306/garrafa%20furada.pdf?sequence=1 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11306/garrafa%20furada.pdf?sequence=1


 

80 

 

A segunda questão poderia abalar esse tipo de resposta, uma vez que a água é 

sustentada na garrafa sem a presença de outro recipiente. É interessante 

acompanhar, então, o que os mesmos indivíduos (A2, A3, A7, A11, A13) disseram a 

respeito da situação apresentada na segunda questão. O grupo de indivíduos se 

dividiu em explicações variadas para o segundo efeito. A13 simplesmente considerou 

que o resfriamento eliminou os furos. Os demais discutiram o efeito considerando que 

os furos se mantiveram.  

 

Categorias Alunos % 

Por causa da pressão externa atmosférica A9, A12 15,4 

Porque a pressão fora é maior do que dentro da garrafa A4 7,7 

Porque a pressão dentro é maior que fora da garrafa A5 7,7 

Porque a água na garrafa sofre uma pressão A10 7,7 

Por causa da interação entre a água da garrafa e do recipiente A2, A3, A7, A11, 

A13 

38,5 

Porque o ar não tem como entrar na garrafa A6 7,7 

Por causa do vácuo no fundo da garrafa, nada há para preencher 

o lugar da água. 

A8 7,7 

Porque o vácuo criado no fundo da garrafa impede a água de 

escoar 

A1 7,7 

 

Tabela 1 - Questão 1 - Pré teste - Parte 1 

 

Categorias Alunos % 

Porque a pressão atmosférica fora da garrafa é maior que a 

interna 

A9, A4, A12 23,

1 

Porque a pressão dentro é maior que fora da garrafa (a tampa 

não deixa o ar sair; contrai o ar para dentro/suga). 

A5, A7 15,

4 

Porque a força da pressão exercida pela tampa mantém a água A11 7,7 

Porque o vento cria pressão que não deixa escoar A2 7,7 

Por causa do vácuo formado no topo A8 7,7 

Porque a garrafa tampada impede a circulação do ar A3 7,7 

Por causa do vácuo no topo (impede a pressão atmosférica de 

atuar e fazer cair). 

A1 7,7 

Outros (água da bacia, temperatura, fechamento dos buracos) A10, A6, A13 23,

1  

Tabela 2 - Questão 2 - Pré teste - Parte 1 
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Foram observadas afirmações, tais como: certa “força da pressão” exercida pela 

tampa mantem a água (A11); a pressão dentro é maior que fora da garrafa, “tipo 

quando respiramos; contraindo o ar para dentro” (A7). Em ambos os casos, uma 

possibilidade é que os referidos indivíduos concebessem a “pressão” à qual fizeram 

menção como um puxão dentro da garrafa impedindo a descida do líquido. 

Quanto às respostas dos indivíduos A2 e A3 cabem eventuais especulações. Para 

o indivíduo A2, a situação da questão 2 era “parecida com a primeira, só que em vez 

da água criar essa pressão, aqui é o vento”. A referência ao “vento” é um tanto quanto 

singular. É possível, inclusive, que o indivíduo tivesse em mente a pressão exercida 

pelo ar, o que aproximaria a eventual resposta tencionada de uma explicação 

científica atual, conquanto que essa fosse mal compreendida ou mal redigida pelo 

estudante (sendo, de fato, acentuada a dificuldade no tocante à expressão escrita 

entre os participantes da pesquisa). De certa forma, algo semelhante pode ser 

cogitado quanto à resposta do indivíduo A3: “já que a garrafa está tampada faz com 

que o ar não circule na garrafa, fazendo com que a água fique estável e pare de cair”.  

Voltando à questão 1, segundo dois indivíduos, A8 e A1, o vácuo criado no fundo 

da garrafa era responsável pelo fenômeno em questão. Na tabela apresentada foram 

criadas duas categorias distintas para as respostas desses indivíduos, tendo em vista 

que se examinadas com cuidado as mesmas denotam compreensões distintas. 

De acordo com A1, “a pressão atmosférica dentro da garrafa diminui, cria um 

vácuo e impede a água de escoar”. É interessante notar que o foco do indivíduo 

parece ser o interior da garrafa e não há referência ao exterior da garrafa. Em ausência 

de maiores esclarecimentos, pode-se cogitar, inclusive, se o mesmo se referia a um 

puxão exercido pelo vazio. No entanto, essa hipótese de uma ação do vazio sobre a 

água perde força com a resposta de A1 à questão 2. O efeito observado novamente 

foi atribuído ao vácuo formado no topo da garrafa, constando o seguinte 

esclarecimento: “o vácuo criado impede que a pressão atmosférica aja sobre a água 

e possa escoar”. Portanto, é possível que, para o indivíduo, o vazio representasse um 

impedimento para que a água fosse empurrada para baixo. 
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Para o indivíduo A8, a justificativa para os efeitos seria única: “Devido ao vácuo 

criado no fundo da garrafa, ou seja, não existe nada para preencher o lugar da água” 

(questão 1). Na segunda resposta, o indivíduo não prolongou sua explicação, 

parecendo considerá-la já delineada na primeira. Aparentemente, o indivíduo A8 

sinalizou a concepção de algo como uma tendência a limitar a formação de vazio.   

 Uma concepção de cunho sugestivamente plenista foi expressada pelo 

indivíduo A6, na questão 1, ao afirmar que o líquido não cai porque o ar não tem como 

entrar. Já na segunda questão, a resposta do indivíduo demonstrou-se confusa, não 

sendo possível notar o mesmo tipo de concepção. 

Na primeira questão, o indivíduo A5 atribuiu o efeito a uma pressão maior dentro 

da garrafa. Pode-se cogitar se o estudante teria se confundido na redação, registrando 

justamente o oposto do que teria pensado. Ao que tudo indica, no entanto, isso não 

ocorreu. A resposta do estudante A5 à questão 2 novamente contém a afirmação de 

que a pressão dentro da garrafa seria maior do que fora dela. Segundo o indivíduo, 

esse acréscimo de pressão se deveria à tampa, por não deixar o ar sair. O indivíduo 

não ofereceu uma explicação completa para a sustentação do líquido nos dois casos, 

mas deixou certa sinalização de que o efeito se relacionava a certo volume de ar 

confinado no alto dos dois recipientes. Embora seja incerto afirmar categoricamente, 

é possível que o estudante tenha atribuído a esse suposto aumento de pressão interna 

um “puxão” ou “sucção” sobre o líquido. 

Algumas explicações pouco detalhadas puderam ser notadas na questão 1, de 

modo que as mesmas tanto podem se aproximar quanto de afastar de uma explicação 

científica atualmente válida dependendo do entendimento de aspectos não 

explicitados pelos seus autores. O estudante A10, por exemplo, afirmou: “a água na 

garrafa sofre uma pressão e faz com que ela não escoe”. O estudante não explicitou 

de que pressão se tratava e como se dava a sua atuação. Considerando a matiz de 

respostas obtidas nessa questão é possível que o indivíduo estivesse se referindo à 

pressão do ar, à pressão do líquido da garrafa sobre o líquido do recipiente ou ainda 

a um “puxão” interno referenciado como “pressão”. A resposta do indivíduo à segunda 
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questão foi confusa, não colaborando para o esclarecimento das concepções 

sustentadas pelo aluno. 

Na primeira questão, 23,1% (A4, A9, A12) dos estudantes participantes da 

pesquisa apresentaram respostas adequadas, de acordo com um ponto de vista 

científico atual. Um único indivíduo, A9, explicou de forma completa como a atuação 

da pressão externa, atmosférica, faria o líquido ser retido: 

“No momento que o recipiente está vazio há o escoamento pois a 
pressão interna sofre influência da externa. Mas quando o recipiente 
enche e a água dele entra em contato com a da garrafa, a pressão 
externa (atmosférica) retém o líquido na garrafa em vez de escoá-lo”. 

Outro indivíduo, A12, esboçou uma explicação nessa direção ao afirmar que a 

pressão fora, atmosférica, seria maior do que dentro da garrafa. O indivíduo A4 

também afirmou que a pressão fora seria maior do que dentro da garrafa. Não fez 

referência explícita a que pressão seria essa, mas a resposta do mesmo indivíduo à 

segunda questão do pré-teste indica o entendimento de que seria a pressão 

atmosférica. 

Na segunda questão, os mesmos três indivíduos (A4, A9, A12) foram os que, dentre 

o grupo de treze estudantes, atribuíram o fenômeno explicitamente ao fato de que a 

pressão fora (atmosférica) seria maior fora do que dentro garrafa. Dessa forma, em 

ambas as questões, aproximaram-se de um ponto de vista científico atual cerca de 

23,1% dos estudantes. 

Questão 3 

A terceira questão do pré-teste sobre conhecimentos científicos foi adaptada a 

partir de pesquisa empírica realizada por Solaz-Portolés (2008, p. 86). O enunciado 

da questão solicitava que os estudantes explicassem por que na situação ilustrada 

uma seringa se enchia de líquido quando seu êmbolo era elevado ( APÊNDICE 2).  

Os resultados obtidos por meio da análise das respostas foram classificados em 

categorias e expostos na tabela a seguir: 

 



 

84 

 

Respostas Alunos % 

Porque a pressão criada na ação puxa a água  A8 7,7 

A seringa ajuda na pressão, ar que está na seringa faz com que 
líquido entre.  

A10 7,7 

Porque o êmbolo puxa o ar e faz pressão no que há fora do 
recipiente para dentro da seringa  

A7 7,7 

O êmbolo funciona como “puxador”, o ar fica preso em cima e facilita 
entrada do líquido. 

A5 7,7 

Porque uma força da seringa faz a água entrar  A6 7,7 

Por causa da sucção da água pelo êmbolo A2, A3, A11 23,1 

Porque há a necessidade de preencher o espaço vazio na 
seringa/Porque a água é sugada e sobe porque é possível, já que o 
ar do ambiente vai ocupar o seu lugar na bacia, não formando vazio.   

A1, A4, A13 23,1 

Porque surge uma pressão negativa, a pressão atmosférica empurra 
o líquido. 

A9 7,7 

Porque há uma diferença de pressão (menor dentro, quando o 
êmbolo é puxado) e a água é puxada para dentro. 

A12 7,7 

 

Tabela 3 - Questão 3 - Pré teste - Parte 1 

Nessa questão, apenas o indivíduo A9 fez referência explícita à pressão 

atmosférica. Expressou o entendimento de que o líquido seria empurrado para dentro, 

aproximando-se de explicação científica atual:  

“Quando se eleva o êmbolo gera-se uma pressão negativa no interior 
da seringa, como o ambiente tem tendência ao equilíbrio, a pressão 
atmosférica em cima do líquido força-o para dentro da seringa.” 

O indivíduo A12 ensaiou explicação baseada na diferença de pressão ao afirmar 

que esta seria menor dentro da seringa. No entanto, não atribuiu papel ou fez 

referência explícita à pressão atmosférica (embora a tenha citado na questão anterior) 

e explicou que a água seria puxada para dentro:  

“A força de puxar para cima o êmbolo, puxa a água para dentro da 
seringa que está com espaço (abrindo espaço) [...] já que é menor a 
pressão, fazendo a água subir (ocupar aquele espaço)”.  

A água subiria, ocupando o espaço vazio, ao sofrer a ação de ser puxada pela 

“força de puxar” o êmbolo.  

Três indivíduos deixaram transparecer concepções plenistas. Dois deles, A4 e 

A13, explicaram de maneira semelhante o efeito observado. Para esses indivíduos, por 
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conta própria a água tenderia a ocupar o espaço vazio, o que explicaria a sua subida. 

Ao ser puxado o êmbolo, surgiria espaço vazio logo preenchido pela água. Em suas 

respostas, não fizeram referência ao exterior da seringa e à atuação da pressão 

atmosférica.  

Já para A1, a água seria sugada pela seringa. O indivíduo propôs uma explicação 

engenhosa, de cunho plenista, para sustentar a impossibilidade de subida da água 

caso o recipiente fosse tampado: 

“Porque o recipiente com água está sobre influência da pressão 
atmosférica, sendo assim a água sugada pela seringa logo é substituída 
pelo ar. Se o recipiente fosse tampado isso não aconteceria, pois existiria 
um vácuo”. 

O indivíduo A1 fez referência à pressão atmosférica, afirmando que a mesma 

exerce influência sobre o recipiente com água. Porém, não indicou que a água seria 

empurrada pelo ar.  Para ele, a seringa puxaria a água que poderia subir por ser 

substituída por ar no recipiente.  

O efeito citado na questão 3 foi explicado de forma variada pelos outros 

indivíduos. Para A2, A3 e A11, haveria a sucção da água pelo êmbolo. Possivelmente 

algo semelhante tenha sido indicado por A6, para quem a força da seringa faria a água 

entrar. Esses indivíduos, portanto, atribuíram o efeito a uma ação direta do 

êmbolo/seringa sobre o líquido. Para A4, o êmbolo funcionaria como um “puxador”, o 

ar ficaria preso em cima e facilitaria a entrada do líquido. Aparentemente, para esse 

indivíduo, o puxão seria exercido sobre o ar, o que deixaria espaço livre para a subida 

água.  

Todos esses cinco indivíduos (A2, A3, A4, A6 e A11) não utilizaram o termo pressão 

em suas respostas. Outros três indivíduos (A7, A8, A10) o utilizaram, mas notadamente 

no que parece ser uma referência a uma ação de puxar o líquido, e não empurrar.  

Para A8, uma pressão criada na ação puxaria a água. Para A10, “a seringa 

ajudaria na pressão” e o ar que estaria na seringa faria o líquido entrar. A pressão, 

nesse caso, poderia ser uma alusão a um “puxão” exercido pelo ar contido na seringa. 

Algo semelhante a um puxão ou uma sucção também parece ser sinalizado na 
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resposta do indivíduo A7 para quem o “êmbolo puxa o ar e faz pressão no que há fora 

do recipiente para dentro da seringa”. 

6.2  ANÁLISE DO PÓS-TESTE – PRIMEIRA PARTE 

O pós-teste sobre conhecimento científico foi composto por três questões 

abertas (APÊNDICE 3), nas quais os estudantes foram convidados a examinar 

determinados fenômenos físicos, apresentando suas considerações individuais por 

escrito. 

Questões 1 e 2 

A primeira questão do pós-teste foi baseada em situação-problema sugerida por 

Saad e outros autores (2005, p. 28). Solicitava que o estudante ensaiasse uma 

explicação para o funcionamento de bebedouros de passarinhos geralmente utilizados 

em gaiolas.  

A segunda questão do pós-teste foi adaptada a partir de pesquisa realizada por 

Solaz-Portolés (2008, p. 85). A situação descrita e ilustrada em figura reproduzia o 

experimento de Torricelli. Solicitou-se que o aluno tentasse explicar a permanência de 

parte do mercúrio no tubo invertido. 

As duas primeiras questões foram analisadas conjuntamente, considerando a 

semelhança entre os fenômenos sugeridos para reflexão. Dessa forma, em busca de 

melhor esclarecimento sobre as visões manifestadas pelos estudantes, procederam-

se à análise simultânea dos resultados a esses dois questionamentos. 

Os resultados obtidos por meio da análise das respostas foram classificados em 

categorias e expostos nas tabelas a seguir: 

 

Categorias Alunos % 

Água é contida pela pressão atmosférica/ pressionada pelo ar  
       

A6, A9, A10, A8, 

A13, A11, A7 

53,8 

A pressão faz com que não transborde  A2, A3 15,4 

Não transborda por causa do vazio no topo do bebedouro 

 

A1 

 

7,7 

Espessura pequena do bebedouro 

 

A12 

 

7,7 
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Porque a pressão fora é maior que dentro (e expressa concepção 
plenista) 

 

A5 

 

7,7 

Resposta confusa (usa a expressão “pressão atmosférica”) 

 

A4 

 

7,7 

 

Tabela 4 - Questão 1 - Pós teste - Parte 1 

 

Categorias Alunos % 

Explicada por um conjunto de fatores. Internos: pressão 
relacionada ao vácuo no tubo e interação dos líquidos nos 
recipientes; Externo (adicional): pressão atmosférica. 

 

A6 
7,7 

Por causa da pressão do ar/ peso da coluna de ar: descida para 
quando ocorre equilíbrio  

A2, A3, A7, A8, A9, 

A11 

46,1 

Porque a pressão dentro do tubo é maior e empurra o mercúrio 
até equilíbrio com a pressão fora do tubo  

A4 
7,7 

Não responde ao que é solicitado A13 7,7 

Por causa do equilíbrio entre mercúrio no tubo e no recipiente 
(foco nos líquidos) 

A12 
7,7 

Não responde ao que é solicitado e registra concepção plenista  A5 7,7 

Não vaza por causa da formação do vácuo A1 7,7 

Sem resposta A10 7,7 

 

Tabela 5 - Questão 2 - Pós teste - Parte 1 

 

 Na primeira questão, um resultado bastante significativo foi notado na medida 

em que sete dos treze estudantes (A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13), isto é, 53,8% 

apresentaram explicações que se aproximam de visões científicas atuais: a pressão 

atmosférica ou pressão do ar faria a água não transbordar. Notam-se respostas que 

destacam o equilíbrio da coluna de líquido pela pressão do ar: 

“Pela água ser leve, ela facilmente é contida pela pressão atmosférica que 
a mantém, impedindo-a de transbordar” (A9). 

Outros dois estudantes A2 e A3 afirmaram que a “pressão” impediria que a água 

transbordasse. Não esclareceram de que “pressão” se tratava. No entanto, na questão 

seguinte, referiram-se explicitamente à “pressão atmosférica” ou ao “peso da coluna 

de ar” como responsáveis pela sustentação da coluna de mercúrio em determinado 

nível. Considerando que tais elementos colaboram para uma compreensão mais 
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detalhada das visões desses indivíduos, o percentual de respostas que se aproximam 

de explicações científicas atuais chegaria a 69,2 % na primeira questão. 

Como afirmamos, a segunda questão trazia justamente o experimento de 

Torricelli discutido ao longo do curso. Dessa forma, seria razoável a expectativa de 

que os estudantes demonstrassem mais facilidade em respondê-la. No entanto, 

nenhum estudante que demonstrou dificuldade na primeira questão foi ao encontro de 

explicação científica atual nessa segunda ocasião. E, curiosamente, nem todos os 

nove estudantes que responderam adequadamente à primeira questão, assim o 

fizeram na segunda.  

Seis deles (A2, A3, A7, A8, A9, A11) de fato voltaram a registrar explicações que 

se aproximam de visões científicas atuais. Afirmaram que a pressão do ar ou o peso 

da coluna de ar influenciava na situação. A descida parava quando ocorria equilíbrio 

com o mercúrio pesado.  

Quanto aos três outros indivíduos (A6, A10, A13) que haviam respondido 

adequadamente ao caso anterior, um deixou a segunda questão sem resposta (A10), 

outro teceu comentários gerais que não se aplicam como resposta à questão (A13). O 

terceiro indivíduo, A6, atribuiu a situação a um conjunto de dois fatores (além de outro 

“adicional”, ainda a ser comentado nessa análise): certa pressão relacionada ao vácuo 

no tubo (“por causa da pressão, de fato em cima fica um pequeno vácuo no tubo”) e 

a interação do líquido no tubo com o líquido no recipiente (“pressão dos dois 

recipientes faz com que o que pese mais desça”). Quanto ao vácuo no tubo, não 

aparece explícita na resposta do indivíduo a concepção de um puxão exercido pelo 

vazio, embora essa seja usual em repertório sobre concepções alternativas. Quanto 

ao último fator citado por A6, esse foi o único apontado por outro estudante, A12, em 

resposta ao questionamento sobre o experimento de Torricelli.  

Ainda na resposta de A6 (além dos dois fatores supra-citados), a pressão 

atmosférica aparece explicitamente como uma influência adicional: “sendo também 

influenciado pelo fator externo que é a pressão atmosférica”. Já na resposta desse 

indivíduo à primeira questão, o vácuo no alto do tubo e a interação dos líquidos não 
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foram mencionados, muito embora, naquela ocasião, o indivíduo tenha explicitamente 

relacionado a situação do bebedouro ao experimento de Torricelli: 

“Por causa da pressão atmosférica, da mesma forma que ocorre no 
experimento de Torricelli só que com água no lugar de mercúrio [...]” 

Na primeira questão, o indivíduo A4 usou a expressão “pressão atmosférica” 

numa resposta de formulação pouco evidente, parecendo indicar que ao beber a água 

a pressão atmosférica dentro do bebedouro empurraria a água para fora. Na segunda 

questão, o indivíduo ensaiou com alguma dificuldade sua resposta: a pressão dentro 

do tubo seria maior, empurrando o mercúrio para a bandeja até equilíbrio com a 

pressão fora do tubo. Possivelmente, o estudante se recordou de termos como 

“pressão” e “equilíbrio”, recorrentes no curso e tentou usá-los.  

Na primeira questão, o individuo A12 simplesmente atribuiu o não 

extravasamento à espessura do bebedouro. Nessa mesma questão, o indivíduo A5 

apresentou uma resposta um tanto quanto confusa. Trazendo fragmentos do que foi 

tratado no curso, citou que a pressão fora seria maior do que no espaço interno do 

bebedouro. Sem esclarecer por que, concluiu afirmando que nessa situação o espaço 

dentro do bebedouro ficava “completo de ar impedindo o vazio”. O aluno não chegou 

a responder ao que solicitava a segunda questão. Registrou a tese do “horror ao 

vácuo”, visualizada nas fontes primárias usadas no curso, parecendo ter incorporado 

certa concepção plenista: 

“Que o espaço que está acima do mercúrio é preenchido pelo ar 
porque a natureza tem horror ao vazio. Também para completar o lugar 
do vazio”. 

 A referência ao vazio pode ser notada também nas respostas do indivíduo A1. 

Na primeira questão, o estudante explicou que por estar o bebedouro tampado seria 

formado um espaço vazio e “a água não transborda por conta da existência do vazio”. 

A mesma explicação foi oferecida por ele à segunda questão: o líquido não desce “por 

conta da formação do vácuo”. Possivelmente, para A1, o vazio ou vácuo deveria 

exercer algum tipo de “puxão”. Esse tipo de concepção (“puxão exercido pelo vazio”) 

foi sustentada ao longo da História da Ciência, embora não tenha sido tratada 

explicitamente no curso. 
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Questão 3 

A terceira questão foi baseada em situação-problema sugerida por Longhini e 

Nardi (2009, p.15). Sugeria-se reflexão a respeito da abertura de embalagens 

fechadas a vácuo, como latas de conservas e copos de requeijão, que geralmente 

apresentam uma espécie de lacre em suas tampas. 

Os resultados obtidos por meio da análise das respostas foram classificados em 

categorias e expostos nas tabelas a seguir: 

 

Categorias Alunos % 

Porque a abertura do lacre libera a pressão interna. A2, A3, A5 23,1 

Porque com a abertura do lacre, a pressão exterior 
do ar faz com que o ar de dentro da embalagem saia 
com mais facilidade. 

A7 7,7 

Porque no recipiente evacuado a pressão interna é 
maior que no exterior, e a abertura do lacre causa 
equilíbrio. 

A12 7,7 

Por causa do vácuo no interior da embalagem  A1 7,7 

Porque quando o lacre é aberto, entra ar, ocorre 
equilíbrio pressão interna-externa/deixa de haver 
uma grande pressão sobre a tampa.  

 

A11, A13, A8, A4, A9 

 

38,5 

Porque quando o lacre é aberto, entra ar e facilita a 
abertura. 

A6, A10 7,7 

 

Tabela 6 - Questão 3 - Pós teste - Parte 1 

 

Apesar da expressão “embalado a vácuo”, para 30,8% dos indivíduos, o 

recipiente lacrado inicialmente continha ar (A2, A3, A5 e A7). Em geral, as explicações 

fornecidas por três desses participantes (23,1% do total), são semelhantes entre si: a 

abertura do lacre liberaria a pressão interna (A5) ou o ar de dentro (A2, A7) que exerce 

pressão (A3), facilitando (A2, A3) ou permitindo (A5) a abertura. Essas respostas foram 

agrupadas na primeira categoria da análise. Por sua vez, sem esclarecer por que, o 

indivíduo A7 registrou que a saída do ar interno seria facilitada pela pressão exterior 

do ar. 
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Para os demais participantes da pesquisa, o recipiente lacrado, inicialmente 

estava evacuado. Os indivíduos A6 e A10 apresentaram respostas pouco detalhadas. 

Indicaram que quando o lacre é aberto, o ar entra (A10) ou “o vácuo permite que o ar 

entre” (A6) e facilita a abertura. Na ausência de uma explicação sobre o porquê dessa 

facilidade tiveram suas respostas classificadas em uma categoria específica. 

Em outra categoria, cinco indivíduos (A11, A13, A8, A4, A9), isto é, 38,5% dos 

participantes apresentaram respostas nas quais figuram o termo “pressão” e seu 

equilíbrio, se aproximando explicitamente de uma visão científica atualizada sobre o 

fenômeno. Na resposta do indivíduo A9 encontramos uma explicação mais completa. 

A pressão atmosférica inicialmente forçaria a tampa em direção à região evacuada, 

de modo que o rompimento do lacre permitiria a entrada de ar levando a uma situação 

de equilíbrio: 

“Porque a pressão atmosférica é tanta a forçar a tampa para o vácuo 
que supera a força exercida para abrir, mas quando tiramos o lacre 
proporcionamos a entrada da pressão externa que rapidamente 
aumenta a pressão interior de modo a ser igualar a externa em um 
equilíbrio. O que diminui a força da pressão exercida na tampa 
anteriormente”.  

As respostas dos demais indivíduos incluídos na mesma categoria parecem 

carecer de alguns esclarecimentos sobre o termo “pressão”. Todavia, indícios 

provenientes de suas respostas às questões anteriores demonstram o provável 

compartilhamento da visão sustentada por A9.  

 O indivíduo A11 afirmou que “ao retirar o lacre a grande pressão que era exercida 

no recipiente se rompe ao entrar o ar”. O participante não esclareceu de que natureza 

seria a referida pressão, mas sua resposta às questões anteriores sugere a 

compreensão de que seria a pressão atmosférica. Conclusão semelhante se aplica às 

respostas de A4, A8 e A13. As referências desses indivíduos à pressão foram 

acompanhadas de termos como “atmosférica” ou “do ar” nos outros itens pós-teste. 

Adicionalmente, nenhum deles deixou transparecer a compreensão de que “pressão” 

seria um “puxão exercido pelo vazio”. Essa última observação é significativa, uma vez 

que tais indivíduos poderiam, eventualmente, conceber a existência de uma sucção 
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interna realizada pelo vazio, a qual seria desfeita pela entrada do ar, com a abertura 

do lacre.  

Essa concepção pode ter sido sustentada por A12, para quem, na situação inicial, 

no recipiente evacuado, a pressão interna seria maior do que no exterior. A mesma 

possibilidade pode ser cogitada a respeito da resposta lacônica de A1: “Por conta da 

existência do vácuo dentro da embalagem”. Em ambos os casos, não se pode 

desconsiderar a possibilidade de que concebam uma espécie de sucção exercida pelo 

vazio. As respostas desses indivíduos às questões anteriores do pós-teste não 

sugerem a possibilidade de eliminar essas concepções. 

6.3 ANÁLISE DO PRÉ-TESTE – SEGUNDA PARTE 

O pré-teste individual sobre Natureza da Ciência foi composto por três questões 

abertas. (APÊNDICE 2): 1) O conhecimento científico elaborado, após ser 

estabelecido dentro da comunidade científica, é permanente. Discuta essa afirmação; 

2) Gostaria de saber se você concorda ou discorda da afirmação abaixo (justifique o 

seu posicionamento): ‘Para produzir o conhecimento científico, o cientista inicia seu 

trabalho pela observação do fenômeno que deseja estudar. Essa observação 

acontece de forma neutra’. 3) Acredita-se que há cerca de 65 milhões de anos os 

dinossauros se extinguiram. Entre as hipóteses formuladas pelos cientistas para 

explicar a extinção, duas gozam de maior apoio. A primeira, formulada por um grupo 

de cientistas, sugere que um imenso meteorito atingiu a Terra há 65 milhões de anos 

e acarretou uma série de eventos que causou a extinção. A segunda hipótese, 

formulada por outro grupo de cientistas, sugere que grandes e violentas erupções 

vulcânicas foram responsáveis pela extinção. Como essas conclusões diferentes são 

possíveis se os cientistas de ambos os grupos tiveram acesso a e utilizaram o mesmo 

conjunto de dados para obter suas conclusões?. 

Os resultados obtidos por meio da análise das respostas para cada temática 

relativa à NdC foram classificados em categorias e expostos nas tabelas comentadas 

a seguir.  

Questão 1 
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A primeira questão foi baseada em um item de um questionário aberto utilizado 

por Oliveira e Ferreira (2011a; 2011b)22. Referia-se ao caráter provisório da ciência. 

Temática Categorias Alunos % 

Provisoriedade do 
conhecimento científico 

O conhecimento 
científico não é 
permanente 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A8, A9, A11, A12, A13 

92,3 

O conhecimento 
científico nem sempre 
é permanente 

A10 7,7 

                                                                                                                                      

                                                                                                                           Tabela 7 - Questão 1 - Pré-teste - Parte 2 

Na primeira questão do pré-teste, 92,3% dos alunos consideraram que o 

conhecimento científico não é permanente. Nesse tipo de resposta, os participantes 

explicaram seus posicionamentos fazendo alusões, historicamente, às diferentes 

teorias e explicações (A1, A6, A8), ideias divergentes (A2, A3, A12, A13), visões distintas 

(A5), pressupostos teóricos (A9, A11) e argumentos distintos (A7). 

Em meio a essa categoria, destacam-se respostas que demonstram coerência 

com outras temáticas relativas à NdC não abordadas diretamente na questão 1. Dois 

alunos fizeram referência à relação de dependência entre pressupostos teóricos e 

conclusões (A9, A11). Outros três, ao caráter explicativo da ciência (A1, A6, A8). O aluno 

A9, por exemplo, afirmou que a ciência “possui um caráter mutável, a depender do 

pressuposto teórico com que se obtém esse conhecimento e que pode variar a sua 

interpretação”. A6 declarou que o conhecimento científico deve 

“[...] ser considerado provisório e mutável, pois podem mudar com o 
tempo, podemos achar outras teorias e explicações, mas, sendo assim, 
não é uma verdade absoluta, pois no decorrer do tempo poderá aparecer 
outras ‘verdades’”. 

 Ainda acerca da primeira categoria, um aluno, apesar de reconhecer o caráter 

provisório do conhecimento científico, pareceu apresentar certa concepção empirista 

ingênua de ciência ao registrar que o conhecimento científico “[...] é mutável, basta 

que venha alguém e prove o contrário daquele conhecimento, por meio de 

experimentos, por exemplo” (A4). Nesse caso, faltaram elementos na resposta do 

                                                           

22 Questões disponíveis na literatura acerca da NdC utilizadas em trabalhos semelhantes ao de El-Hanni et 
al. (2009) a partir do Views Nature of Science Questionnaire (VNOS-C). 
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aluno para melhor esclarecer se sua concepção se aproxima ou se distancia dessa 

concepção ingênua de ciência. 

Somente A10 teve sua resposta classificada na segunda categoria. Ele não 

reconheceu enfaticamente a provisoriedade do conhecimento científico, mas apontou 

na direção. Relativizou, dizendo que “Nem sempre [o conhecimento científico] é 

permanente, pois podem sempre estar estudando tais fenômenos e chegando a novas 

conclusões”. Esse resultado foi bastante positivo tendo em vista a aproximação em 

relação a visões epistemológicas atuais. 

Questão 2 

A segunda questão do Pré-teste sobre Natureza da Ciência também foi adaptada 

da pesquisa empírica realizada por Oliveira e Ferreira (2011a; 2011b). O enunciado 

da questão pedia aos alunos que se posicionassem acerca da neutralidade científica. 

Temática Categorias Alunos % 

Neutralidade 
científica 

A observação científica não 
ocorre de forma neutra 

A2, A3, A4, A6, A9, A11, A12 
53,8 

A observação científica 
ocorre de forma neutra 

A1, A7, A8 
23,1 

A investigação científica 
inicia-se pela observação  

A13 
7,7 

Outro A5, A10 15,4 

 

                                         Tabela 8 - Questão 2 - Pré-teste - Parte 2 

As respostas dos indivíduos foram classificadas em quatro categorias: A 

observação científica não ocorre de forma neutra (53,8%); A observação científica 

ocorre de forma neutra (23,1%); A investigação científica inicia-se pela observação 

(7,7%); Outros (15,4%). 

Os alunos que tiveram suas respostas inseridas na primeira categoria 

reconheceram fatores externos ou internos que influenciariam os cientistas em seu 

trabalho: interferência de outros pensadores (A2, A4), ideias e objeções individuais do 

cientista (A3, A6, A11, A12), e pressupostos teóricos (A9).  

Os indivíduos A2 e A4 registraram que a observação na ciência não ocorre de 

forma neutra e atribuíram isso explicitamente a um fator externo apropriado pelo 
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cientista. O que “pensavam” (A2) ou “descobriram” (A4) os estudiosos antecessores 

sobre determinado “fenômeno” influenciava a observação científica. Já uma parcela 

significativa pareceu atribuir a não neutralidade da observação científica a fatores 

internos ao próprio cientista. Eles registraram, respectivamente, em suas respostas 

que a “observação já parte de uma ideia inicial” (A3), “o cientista já tem aquela 

suspeita” (A6), “cada cientista traz consigo suas próprias ideias, posicionamentos e 

pré-conceitos” (A11) e “essa forma neutra não traria objeções, nem dúvidas que viria 

a serem discutidas, já que o cientista necessita questionar” (A12). Pode-se observar 

que, nesse aspecto, esses alunos sustentam visões que se aproximam de 

concepções epistemológicas coetâneas.  

Ainda na primeira categoria, a resposta do indivíduo A9 chama a atenção, por, 

assim como na questão 1, utilizar da terminologia pressupostos teóricos em sua 

resposta: “Discordo, pois, a partir de pressupostos teóricos existentes se irá observar 

de modo a comprová-los”. Acredita-se também que apesar do uso do termo 

“comprová-los”, a concepção desse aluno acerca da neutralidade científica tende a se 

aproximar das concepções epistemológicas mais atuais. Essa tendência é reforçada, 

considerando a construção de suas respostas nas questões sobre NdC, bem como 

nos registros audiovisuais das discussões coletivas realizadas durante o minicurso. 

Já os indivíduos A1, A7 e A8, que tiveram suas respostas classificadas na 

segunda categoria (23,1%), explicitaram que a observação ocorre de forma neutra ou 

que essa neutralidade seria condição necessária para dar confiabilidade aos 

resultados dos trabalhos dos cientistas. As respostas desses alunos se distanciaram 

bastante das concepções epistemológicas mais atuais. Para A1, no trabalho do 

cientista, “um posicionamento neutro o leva a pensar [...], sem interferência de outros 

pensadores”. De forma semelhante, A8 registrou a necessidade de “observar um 

fenômeno por si próprio sem sofrer ou causar algum efeito, sem interferências 

externas (como o cientista)”. O aluno A7 afirmou que quando o cientista observa de 

forma neutra “seu conhecimento se diversifica”.  

Na terceira categoria ficou apenas o aluno A13. Ele defendeu que a investigação 

cientifica deva iniciar pela observação: “Eu concordo, afinal, como alguém poderia 
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explicar algo se não observou antes? A observação é fundamental”. No entanto, o 

aluno não explicitou que essa observação deveria ser neutra. Por isso, sua resposta 

não foi classificada na segunda categoria. Os indivíduos A5 e A10 tiveram suas 

respostas classificadas na categoria “Outros”, pois apresentaram imprecisão acerca 

do que foram questionados.  

Destaca-se, numa visão geral acerca desse item, um resultado significativo já 

que sete dos treze alunos pareceram refutar uma observação neutra na atividade 

científica. 

Questão 3 

A última questão do pré-teste sobre NdC foi retirada da pesquisa empírica de El-

Hanni e outros autores (2009). Nesse item, os alunos foram questionados a partir de 

uma situação contextual envolvendo duas teorias concorrentes para a extinção dos 

dinossauros: como na ciência “as conclusões diferentes são possíveis se os cientistas 

de ambos os grupos tiveram acesso a e utilizaram o mesmo conjunto de dados para 

obter suas conclusões”? 

 

 

Temática Categorias Alunos % 

Influência dos 
pressupostos 
teóricos nas 
conclusões 

Diferentes conclusões devido 
às interpretações, aos pontos 
de vista e/ou aos pensamentos 
diferentes 

 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, 
A11, A12, A13 

77 

Diferentes conclusões devido 
aos dados insuficientes e fontes 
insuficientes  

A1, A8 
15,4 

 

Outros A10 7,7 

 

Tabela 9 - Questão 3 - Pré-teste - Parte 2 

Uma parcela significativa dos alunos (77%) apresentou visões que se aproximam 

das concepções epistemológicas mais atuais. Desses, os indivíduos A3, A4, A13 

fizeram alusão às diferentes interpretações como sendo a explicação para o fato dos 

cientistas chegarem às diferentes conclusões para a extinção dos dinossauros. Como 

exemplo desse tipo de resposta: “Mesmo utilizando o mesmo conjunto de dados, a 
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forma de interpretação depende de cada grupo, assim mesmo que os dados sejam os 

mesmos as conclusões são diferentes” (A13). 

Outros alunos reconheceram a dependência da conclusão em relação aos 

pressupostos teóricos fazendo alusões a diferentes opiniões (A2), pensamentos (A5), 

pontos de vista (A6, A12), ideias (A7), posicionamentos (A11). O aluno A2 respondeu 

que “[...] cada cientista defende sua própria opinião. Os dados podem ser os mesmos, 

mas o pensamento é outro”. A5 registrou que “[...] cada grupo teve uma série de 

estudos e pensamentos diferentes. Criaram uma série de conclusões diferentes [...]”. 

Já A12, defendeu que “haveria diferentes respostas, acredito que por terem diferentes 

pontos de vista”. De forma semelhante, A11 registrou: “Pelos cientistas já terem seus 

próprios posicionamentos sobre o assunto, eles tentam manter a mesma linha de 

raciocínio e defender seu posicionamento”.  

Um fato surpreendente foi o aparecimento de uma resposta fazendo uma ponte 

entre a situação contextual dos dinossauros e as discussões acerca do vazio: “Em 

cada conjunto foi feita uma análise com ‘olhares’ diferentes. Cada um teve uma ideia 

diferente, como o que aconteceu com as teorias entre o horror ao vazio e a pressão 

do ar” (A7). O indivíduo A6 retomou a questão anterior do pré-teste para apoiar sua 

reposta: 

“Porque a observação não ocorre de forma neutra, como eu tinha dito na 
questão anterior, ambos os grupos querem criar teses e mostrar que estão 
corretos. Vão usar tais informações em um propósito de acordo com seu 
ponto de vista e se ariscar atrás de resultados”. 

O aluno A9 foi o único a explicitar a terminologia pressupostos teóricos em sua 

resposta: “Dentro da ciência admite-se casos assim. Que acontecem, pois os 

cientistas responsáveis têm pressupostos teóricos divergentes e embasa sua tese em 

volta de tais pressupostos”. 

Já os indivíduos A1 e A8 (15,4%) afirmaram, respectivamente, que as diferentes 

conclusões dos cientistas se devem às “poucas evidências sobre o que causou tal 

evento” e às “fontes primárias utilizadas”. Esses indivíduos, em suas respostas, 

desconsideraram a relação de dependência entre os pressupostos teóricos e as 

conclusões dos cientistas. Para eles, as diferentes conclusões parecem ser uma 
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limitação nos dados acessados. Infere-se que, na visão desses alunos, se superada 

essa limitação, os cientistas chegariam às mesmas conclusões. 

Na terceira categoria, tem-se A10. Ele apresentou uma resposta bastante 

confusa, assim como no item anterior. O aluno adotou uma postura de desinteresse 

durante a aplicação do pré-teste. Especula-se uma possível falta de afinidade ou 

estranhamento acerca da temática abordada. 

6.4 ANÁLISE DO PÓS-TESTE – SEGUNDA PARTE 

O pós-teste individual sobre Natureza da Ciência também foi composto por três 

questões abertas que versavam sobre as mesmas temáticas abordadas no pré-teste. 

Os resultados são apresentados em tabelas, seguidas das respectivas reflexões. 

Questão 1 

Temática Categorias Alunos % 

Provisoriedade do 
conhecimento científico 

O conhecimento 
científico é provisório e 
mutável 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 
A9, A10, A11, A12, A13 100 

 

Tabela 10 - Questão 1 - Pós-teste - Parte 2 

No primeiro item do pós-teste sobre NdC, os alunos foram levados a refletir 

acerca da seguinte questão: “A ciência é constituída ao longo da história. Em sua 

opinião, o conhecimento científico elaborado, após ser estabelecido dentro da 

comunidade científica, é verdadeiro e mutável ou provisório e mutável? Explique seu 

posicionamento”.  

Observou-se que todos os indivíduos reconheceram o caráter provisório do 

conhecimento científico. Esse resultado quantitativo reafirma o que já havia sido 

obtido no pré-teste. Porém, a análise qualitativa das respostas aponta na direção de 

uma relevante contribuição da intervenção, tendo em vista que a qualidade e o nível 

de construção das respostas melhoraram significativamente ao compararmos com o 

pré-teste.  
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Inclusive o aluno A10, que havia apresentado uma resposta confusa no pré-teste, 

afirmou que o conhecimento científico é “Provisório e mutável, pois a ciência está 

sempre descobrindo novos caminhos, desvendando novas teorias”. 

Questão 2 

O segundo item do pós-teste tratou do posicionamento dos alunos diante da 

seguinte afirmação: “Para produzir o conhecimento científico, o cientista inicia seu 

trabalho pela observação do fenômeno que deseja estudar. Essa observação 

acontece de forma neutra, ou seja, o cientista observa o fenômeno sem ideias prévias 

ou conceitos pré-estabelecidos na sua mente”.  

As respostas a esse item foram as mais problemáticas. Ocorreu, inclusive, uma 

diminuição para 38,5%, do percentual de respostas na primeira categoria, em 

comparação com o pré-teste. Os indivíduos A6, A7 e A8 não se mostraram 

sensibilizados com as discussões acerca desse aspecto de NdC e mantiveram suas 

respostas na mesma categoria do pré-teste. 

 

Temática Categorias Alunos % 

Neutralidade 
científica 

A observação científica não ocorre de 
forma neutra 

 
A1, A3, A4, A5, A12 38,5 

A observação científica ocorre de forma 
neutra 

 
A6, A7, A8, A9, A11 

 
38,5 

A investigação científica inicia-se pela 
observação 

 
A2, A13 15,2 

Outros A10 7,7 

 

Tabela 11 - Questão 2 - Pós-teste - Parte 2 

Já a análise qualitativa das respostas dos indivíduos A3, A4 e A5, de forma 

semelhante ao item anterior da pesquisa, sugere uma melhora significativa da 

qualidade e do nível de construção dos comentários. 

Questão 3 

No último item do pós-teste, dada uma contextualização acerca de duas teorias 

concorrentes sobre o aquecimento global, os alunos foram questionados: “Em sua 
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opinião, é possível que cientistas cheguem a conclusões diferentes a partir de um 

mesmo conjunto de informações? Justifique sua resposta com algum exemplo”.  

 
Temática Categorias Alunos % 

Influência dos 
pressupostos 
teóricos nas 
conclusões 

Devido às interpretações, aos 
pontos de vista e/ou aos 
pensamentos diferentes. 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 
A8, A9, A10, A11, A12, A13 

100 

 

Tabela 12 - Questão 3 - Pós-teste - Parte 2 

Todos os alunos reconheceram a influência dos diferentes pressupostos 

teóricos, ideias ou pontos de vista como fatores que influenciam na construção de 

teorias “concorrentes” na ciência. Esse importante resultado, em parte, entra em 

choque com os resultados aparentemente negativos obtidos para o aspecto de NdC 

acerca da “Neutralidade científica”. Seriam necessários mais instrumentos, como 

entrevista com os alunos, para esclarecer o entendimento deles sobre os itens que 

tratavam da “Neutralidade Científica” ou mesmo colocar os alunos em contato com 

suas próprias respostas por meio de uma atividade metacognitiva. 

 

6.5 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS RESULTADOS  

Os participantes demonstraram bastante interesse ao longo da intervenção. 

Inicialmente, ao analisarem coletivamente o fenômeno da subida do líquido pelo 

canudo, um único estudante citou a ideia de “pressão atmosférica”, embora 

formalmente já tivessem contato com o conteúdo em sala de aula.  

No Pré-teste – Primeira Parte houve escassa referência ao conceito de pressão 

atmosférica e um matiz de explicações com base em concepções alternativas 

semelhantes às encontradas na literatura. Um exemplo seria a indicação de que o 

líquido sobe para ocupar o vazio deixado pelo ar. Observou-se ainda o uso do termo 

“pressão” como indicativo de sucção, tal como registrado em pesquisas empíricas 

(SOLAZ-PORTOLÈS, 2008; LONGHINI; NARDI, 2009).  

A abordagem proposta parece ter colaborado para a aproximação em relação ao 

conceito de pressão atmosférica. Parte significativa dos estudantes se expressou 
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adequadamente no Pós-teste sobre conhecimentos científicos. Referências 

satisfatórias à pressão atmosférica figuram em parcela significativa das reflexões 

realizadas individualmente após a intervenção. 

No Pré-teste sobre Natureza da Ciência, diversos alunos já demonstraram em 

suas respostas aproximações a concepções epistemológicas atuais. Alguns 

apresentaram bastante coerência ao analisar o conjunto dos três itens, como por 

exemplo, A12 ao afirmar no pré-teste que “o conhecimento [...] é mutável e novas 

dúvidas poderão surgir modificando e questionando algumas afirmações”. As 

conclusões de grupos de cientistas poderiam divergir devido a “terem diferentes ponto 

de vista”. Já a observação neutra “não traria [...] dúvidas que viriam a ser discutidas”.  

O resultado coletivo positivo já no Pré-teste pode ser reflexo de 

problematizações sobre NdC no cotidiano escolar durante o ano letivo. O professor 

titular dos treze alunos, mediador na aplicação da intervenção didática, é egresso do 

mestrado profissionalizante em Ensino de Ciências. Desenvolveu sua dissertação a 

respeito da temática NdC e vem dando atenção às discussões regularmente em suas 

aulas. 

Outros resultados podem ser vistos ao compararmos individualmente o pré-teste 

e pós-teste de cada aluno. Numa análise quantitativa, identificou-se uma queda no 

percentual de respostas que pareciam se aproximar de visões epistemológicas mais 

atuais acerca da “Neutralidade na ciência”. Esse resultado pode ser frutífero para o 

planejamento de futuras intervenções semelhantes envolvendo esse aspecto. Em 

contrapartida, percebeu-se, por exemplo, uma mudança no percentual de alunos que 

reconheceram a influência dos pressupostos teóricos no trabalho dos cientistas. 

Todos apontaram na direção do reconhecimento dessa relação no pós-teste.  

A abordagem proposta parece ter colaborado para a aproximação em relação a 

visões mais atuais acerca da atividade científica, uma vez que parte significativa dos 

estudantes se expressou adequadamente no pós-teste. Adicionalmente, destaca-se 

que mesmo os alunos que já apresentaram visões “adequadas” acerca da NdC no 

pré-teste, apresentaram uma melhora significativa na qualidade e no nível de 

construção de suas respostas após a intervenção 
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ANÁLISE DOS DADOS: REGISTROS 
AUDIOVISUAIS 

A intervenção dialógica de cunho histórico-filosófico objetivou colaborar com 

elementos para o ensino do conceito de pressão atmosférica por meio da 

interpretação de trechos de fontes históricas. Foram trazidos à tona recortes históricos 

do processo de construção do conceito, tomando como fundamento a importância de 

que os estudantes conhecessem os problemas que o originaram. 

Concomitantemente, a aplicação da sequência didática contemplou a discussão 

de aspectos relacionados à natureza do conhecimento científico. Essa discussão 

ocorreu em etapas introdutórias aos Momentos previstos e, ao longo desses 

Momentos, de forma interligada à interpretação de trechos de fontes históricas 

relacionadas à construção do conceito de pressão atmosférica.  

Tencionou que os estudantes: percebessem nuances de suas próprias imagens 

iniciais acerca da ciência; entrassem em contato com discussões sobre Natureza da 

Ciência, explicitamente contextualizadas por meio do processo histórico de 

construção do conceito de pressão atmosférica; se aproximassem de visões 

epistemológicas mais complexas. Foram abordadas temáticas previamente 

estabelecidas como objetivos didáticos: a provisoriedade do conhecimento científico, 

a não-neutralidade da ciência, a dependência da observação em relação a 

pressupostos teóricos e o desacordo entre os cientistas. Outros tópicos foram 

abordados em decorrência de contribuições espontâneas dos participantes.  

À medida que as discussões coletivas transcorreram registros audiovisuais 

foram realizados. A transcrição desse material pode ser consultada nos APÊNDICES 

4 e 5. O presente capítulo apresenta a análise da interação durante o minicurso, nesse 

caso tendo como foco específico discussões relacionadas ao conhecimento científico 

e sua natureza. Esses dados se agregam aos obtidos na análise dos instrumentos de 

pesquisa pré-teste e pós-teste.  
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Na análise da interação os estudantes foram identificados segundo a 

nomenclatura An (sendo n de 1 a 13), tal como no pré-teste e pós-teste. Alguns 

participantes que não haviam realizado o pré-teste agregaram-se ao grupo durante o 

minicurso. Na presente análise, devido a particularidades de suas contribuições, três 

desses estudantes são citados. Para diferenciá-los foram usadas as identificações A*, 

A** e A***.  

7.1 ANÁLISE DA INTERAÇÃO - NATUREZA DA CIÊNCIA 

Primeiro dia 

No primeiro dia de minicurso, houve uma exposição dialogada sobre o 

significado da temática Natureza da Ciência. Inicialmente o professor-ministrante se 

dedicou a diferenciar o que seria “aprender ciência” de “aprender sobre a ciência”. 

Buscou-se a sensibilização dos estudantes visando ao engajamento nas atividades. 

Durante essa etapa introdutória, o mediador questionou os alunos sobre temas 

a serem aprofundados ao longo das discussões. A fala do mediador demonstra que 

ainda na realização do pré-teste, na etapa de inscrição, já teriam ocorrido comentários 

sobre a temática e a referência a exemplos ilustrativos pelos estudantes: 

(Prof.) _  É muito comum a gente ver grupo de pesquisadores 

discordarem, por exemplo, em alguns aspectos. Eu me lembro que 

alguém aqui na hora da inscrição citou um caso que é muito comum, que 

é a ideia do ovo. Acho que foi A9... foi A9 ((o professor se dirige ao aluno 

em questão))? 

(A9) _ Foi.  

(Prof.) _ Então... o ovo faz bem a saúde. Aí meses depois tem um 

outro ... Uma outra série de artigos dizendo que o ovo faz mal a saúde. 

Não... O ovo tem que ser consumido em determinada quantidade... Não 

... é só a clara... é só a gema. ((gesticula com as mãos)) 
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(A2) _ Depende da reportagem do Fantástico. ((risos)). 

((risos da turma)) 

(Prof.) _ Então, na ciência é permitido esse desacordo, até certo 

ponto. Claro que a gente não está colocando aqui... Ah! Não concordo e 

pronto! Não. Você também tem que ter dados que colaborem com essa 

sua hipótese. Você não concorda... está dizendo que ele faz mal e tal... 

em que aspectos e por quê? E quais os resultados que você tem para 

sustentar essa afirmação? Então não é uma afirmação infundada. 

((gesticula com as mãos))  

 É interessante notar que, ao abordar a possibilidade de desacordo na ciência, 

o ministrante fez ressalvas a fim de evitar a seguinte compreensão equivocada em 

sentido extremo: as discordâncias seriam totalmente arbitrárias, os desacordos seriam 

possíveis porque cada um poderia dizer qualquer coisa baseado no que quisesse. 

 Transitando rapidamente por discussões a respeito da Natureza da Ciência, o 

professor-ministrante em seguida questionou sobre a influência da sociedade. A 

seguir são destacadas algumas falas que demonstram o posicionamento dos alunos. 

(A9) _ Eu acho que sim. Porque vai da necessidade eh... para saber 

como lidar... no caso de doenças... aí algum grupo científico vai atrás de 

buscar a resposta. Por que está acontecendo isso? 

(A*) _ Um bom exemplo disso é o uso de imagens ... porque o setor 

de eficiência marítima da marinha já está pesquisando os estragos 

ambientais que vai causar no mar. ((faz gestos com a mão)) 

(A9) _ É tipo ... a comunidade também reage a isso, como... como 

também resposta, de uma forma ética, tipo como liberação de aborto, 

até mesmo células tronco, essas coisas. Então influencia até porque a 

comunidade científica faz parte da própria sociedade.  

Chama atenção o posicionamento crítico desses estudantes acerca das relações 

entre a ciência e as questões éticas e econômicas. A interação entre os participantes 
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ao longo do minicurso sugere o compartilhamento dessas percepções, o que contrasta 

com uma visão de ciência socialmente neutra comum no contexto educacional (Gil-

Pérez et al, 2001). 

Quando questionados sobre se o capitalismo influenciaria as pesquisas, os 

participantes responderam assertivamente. Trouxeram exemplos relacionados ao 

financiamento das pesquisas por interesses econômicos, fomento ao consumo, e 

extrapolaram a referência indicando que o socialismo e questões ideológicas também 

influenciariam.  

(A2) _ Com certeza. Porque para ter pesquisa tem que ter dinheiro. 

Para ter dinheiro tem que vir o incentivo capitalista, que nem sempre é 

tão fácil conseguir. ((faz gestos com a mão)) 

(A5) _ Na verdade primeiro tem que ter o interesse. 

(A1) _ Mas o socialismo também ajuda, porque na Rússia, na antiga 

União Soviética, eram os socialistas que financiavam.  

(A2) _ Mas era uma corrida ideológica para ver quem se saia melhor, 

para mostrar qual a melhor ideologia.  

(A*) _ Igual à corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia.  

(A2) _ Como, por exemplo, se querem saber sobre a órbita de Júpiter... 

então num existe um meio social fora do meio científico. Isso vai gerar 

muitos gastos. Agora se for uma tecnologia armamentista com certeza 

vai ter mais incentivo social por parte dos capitalistas. Então influencia 

bastante. ((faz gestos com a mão))  

(A*) _ E também a pesquisa para novas tecnologias para consumo. 

(A9) _ Um caso sobre isso é o celular que cada vez avança mais.  

(A*) _ Há 50 anos ninguém nem sonhava com celular de jogos assim. 

((faz gestos e estala os dedos)) 
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Aprofundando a discussão o ministrante questionou: 

(Prof.) _ Então será que ao longo da história da ciência a sociedade 

teve essa relação direta com a ciência? Ou seja... a sociedade é capaz 

de influenciar a ciência e vice versa ao longo da história? Se a gente 

pensar talvez na Idade Média, por exemplo... ((gesticulando com as 

mãos)) 

A referência à Idade Média fez com que os participantes dirigissem sua atenção 

a fatores religiosos:  

 (A1) _ Ah... ele falou que influencia. Positivamente... mas na Idade 

Média influenciava tecnicamente. Exemplo disso era a dissecação de 

corpos. Era blasfêmia.  

(A9) _ Era proibido na religião. Na Idade Média, poucas pessoas 

tinham acesso ao conhecimento. Poucas pessoas também conheciam 

essa língua, então ficava mais privada aos próprios desenvolvedores 

disso e a Igreja.   

Outra temática abordada no minicurso foi a imagem de cientista comumente 

apresentada à sociedade, a qual, segundo o ministrante, poderia provocar a rejeição 

dos jovens a uma eventual carreira científica. Apontando uma caricatura de cientista 

em slide da apresentação, o ministrante comentou: 

(Prof.) _  Então imaginem um aluno do ensino médio... dezesseis anos 

de idade... quinze olhar para essa imagem aqui e dizer assim... “rapaz, 

eu quero ser um cientista!”. ((risos dos alunos))  

Os comentários dos participantes sobre o comportamento do personagem 

Sheldon Cooper na série The Big Bang Theory indicam a percepção crítica dos 

mesmos sobre a imagem do cientista transmitida na série de TV: a inteligência estaria 

associada a uma dificuldade de interação social.  

(Prof.) _ Como é que vocês definiriam ele? 
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(A2) _ Autista. ((risos da turma)) 

(Prof.) _ Como é o relacionamento dele com as pessoas?  

(A*) _ Ele é muito antissocial... é um pouco louco. 

(Prof.) _ Um pouco confuso, antissocial... tem namorada?  

(A5) _ Tinha, agora terminou.  

(Prof.) _ Terminou por quê? 

(A5) _ Porque ele é antissocial. ((risos da turma)) 

 Os alunos também se mostraram sensíveis quanto à visão propagada em 

desenhos animados, nos quais os personagens cientistas costumam ser retratados 

como loucos, antissociais, sempre vestidos com jaleco, indicando a dedicação total e 

permanente ao trabalho, que se relacionaria ao descuido com si próprio, indicada 

pelos cabelos desalinhados. Em outra direção, quando questionados sobre 

propagandas comerciais, os participantes reconheceram possíveis impactos 

decorrentes do aval “cientificamente comprovado”: 

 (A5) _ Ninguém vai querer usar aroeira. ((faz gesto com a mão)) 

(Prof.) _ Se você pega um, por exemplo. Como você disse... ah...esse 

xampu é bom... tira as caspas e etc. ... essa afirmação. E outro que tem 

essa afirmação aqui... chamando atenção para o cientificamente 

comprovado?   ((professor aponta para slide)) 

(A5) _ Então ... o CIENTIFICAMENTE. 

(Prof.) _ Tem mais peso? 

(A9) _ Tem peso SIM. 

(Prof.) _ Passa mais confiança... O que mais? Ele dá um STATUS.  

(A9) _ E só por causa dessa frase é uns dez reais mais caro. 
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(Prof.) _ Sim.. o preço também influencia por causa dessa frase.   

Os alunos durante todo o minicurso se mostraram participativos, apresentando 

seus posicionamentos e trazendo exemplos. Diante de questionamento sobre a 

possibilidade de desacordo entre os cientistas, um estudante trouxe exemplo de 

episódio histórico da biologia:  

(A5) _ Isso aconteceu com a ideia de Darwin e Lamarck. Darwin... ele 

dizia que as girafas tinham o pescoço longo. Era a evolução. Já Lamarck 

achava que era pela sobrevivência mesmo. As árvores iam crescendo e 

elas teriam que fazer mais força para...  

Explorando a temática a partir de contribuições trazidas pelos próprios 

participantes, ao longo do minicurso, o ministrante interveio no sentido de fomentar 

discussões que buscassem avançar na complexidade das visões de ciência. 

(Prof.) _ E nesse caso você vai ter uma disputa direta entre duas 

teorias. Então a ciência, ela permite isso. Como é que uma teoria vai 

ganhar mais sustentação que outra?  

(A9) _ Quando ela explica todos os eventos de uma forma coerente. 

(Prof.) _ Ela começa a ter evidências. 

(A*) _ Quando a teoria começa a comprovar a veracidade dos seus 

argumentos. 

(A5) _ E quando a outra não consegue num é. 

(A*) _ Porque se você tem um argumento e não consegue sustentar 

esse argumento... 

Notou-se a familiarização dos estudantes com a temática e a participação 

significativa dos mesmos nas discussões. Esse contexto particular motivou a 

mediação interligada de temas como a provisoriedade do conhecimento, a 

possibilidade de desacordo entre os pesquisadores e possíveis fatores que 
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influenciariam a aceitação de ideias pela comunidade científica. A interação a seguir 

exemplifica esse tipo de ocorrência: 

 (Prof.) _ Então eu vou facilitar aqui... então se ele comprovou... então 

quer dizer que depois disso não tem mais o que questionar? 

(A10) _ Se eu provar que seria uma verdade absoluta, por exemplo... 

poderia se mudar caso alguém achasse outras teorias que tipo... :ou 

comprovasse outra coisa :ou seria mais uma informação a se ajustar. 

(Prof.) _ Pronto... o que a gente costuma dizer então é que uma 

determinada teoria encontra mais evidências que outras que colaboram 

para sua sustentação... certo? A gente também evita usar esse termo 

comprovação. Porque a comprovação ... ela dá ideia de que o 

conhecimento ele é imutável. Se você comprovou não tem mais o que 

fazer. Mas o que acontece é que as pesquisas nessa coerência que A9 

falou... então essa busca por evidências deu maior sustentação na sua 

teoria. É claro que também entra em xeque aí a questão da propaganda, 

da teoria, outros fatores que vão ocorrer também. Se seu grupo é mais 

forte... num é só isso, mas colabora. Eu não vou conseguir sustentar... 

por exemplo.... uma determinada teoria se eu não tiver evidencias ...só 

porque meu grupo é forte? ((gesticulando com as mãos)) 

No Primeiro Momento da intervenção didática, no primeiro dia de minicurso, os 

estudantes ensaiaram explicações iniciais para a subida de líquido por um canudo. Ao 

longo desse processo “investigativo” foi realizada a contextualização de aspectos 

epistemológicos geralmente ausentes no contexto escolar. No processo mediado foi 

reconhecida e valorizada a multiplicidade de explicações dos participantes para a 

subida de líquido por um canudo e, ao mesmo tempo, buscou-se a construção de uma 

explicação coletiva: 

(Prof.) _ Você já parou para pensar por que o líquido sobe através do 

canudo? Então ... eu queria que vocês abrissem a apostila de vocês e 

escrevessem o que vocês pensam sobre isso.  
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[...] 

(Prof.) _ Você pode repetir sua explicação? 

(Prof.) _ Tem como a gente encaixar essas ideias de A9 e A* na 

situação do canudo? 

Prosseguindo a intervenção, os participantes foram convidados à interpretação 

de trechos de fontes primárias. Primeiramente foi citado excerto no qual Heron de 

Alexandria relacionava o funcionamento de um sifão à impossibilidade de um vácuo 

contínuo na natureza. Em seguida, os participantes tiveram contato com trecho no 

qual Jean Buridan explicou o fenômeno da subida do líquido pelo canudo com base 

no “horror ao vazio”.  

Aproveitando a oportunidade, o professor-ministrante chamou a atenção para o 

caráter colaborativo da ciência e explicitamente apontou a inadequação da visão 

individualista promovida pelos livros didáticos: 

(Prof.) _ [...] Primeiro a gente percebe que tem dois pensadores aí, 

um do século primeiro depois de Cristo e outro do século quatorze depois 

de Cristo. Obviamente que não foram só eles que estavam pensando 

nessa problemática. O que a gente pode perceber já trazendo isso, que 

eles estavam tentando resolver uma situação parecida, é que a ciência 

é uma atividade de cooperação. Ao contrário do que muitas vezes no 

nosso livro didático, por exemplo, como alguns nomes em destaque. O 

grande nome da mecânica clássica é quem? Que aparece nos livros? 

(A9) _ Newton. 

(Prof.) _ Então aparece Newton como sendo o destaque... mas não 

aparece alguma ressalva sobre pensadores que também contribuíram 

para essa construção. Então para se opor a esse tipo de visão, que 

aparece muitas vezes no nosso livro didático... [...] Então a ciência é uma 

atividade de cooperação, fruto de quê? De vários pensadores que 

refletiam sobre determinadas questões, temáticas, modelos, conceitos. 
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Então não é fruto de um gênio, de uma mente isolada sem partilhar as 

informações. [...] 

Os estudantes confrontaram suas explicações iniciais às que emergiram da 

interpretação da fonte primária de Jean Buridan. Ao longo dessa etapa o professor 

estimulou uma meta-reflexão sobre a atividade fazendo um paralelo com a visão de 

ciência como “tentativa de explicar fenômenos naturais”.  

O elemento de destaque nas discussões sobre Natureza da Ciência nessa etapa 

foi a dependência da observação em relação a pressupostos teóricos. O professor-

mediador estimulou a percepção de que o “horror ao vazio” era um elemento prévio 

importante, a partir do qual Buridan construiu suas explicações.  

Como se pode notar pela interação, de fato, os participantes recorreram a esse 

pressuposto quando solicitados que se colocassem no “lugar” de Buridan. Isto é, era 

necessário que se apoiassem nesse mesmo elemento prévio, e foi o que os 

estudantes tentaram fazer em proposta de extrapolação à interpretação imediata do 

documento histórico.  

A transcrição da interação ocorrida no minicurso destaca a participação dos 

estudantes nessa etapa de construção de explicações sobre fenômenos físicos e, 

simultaneamente, a discussão explícita e contextualizada sobre Natureza da Ciência: 

(Prof.) _ [...] ele [Buridan] pensa EXCLUSIVAMENTE em algo interno 

do canudo, que A NATUREZA TEM HORROR A ESSE VAZIO E LOGO 

O LÍQUIDO SOBE POR CAUSA DISSO. [...]. Vamos tentar explicar 

agora, baseado no que Buridan falou, como ELE explicaria a não subida 

do líquido pelo canudo furado.  

(A*) _ Ele diria que como nós sugamos o ar que está no canudo... a 

proximidade do vácuo seria preenchida. Ao invés de ser preenchida pelo 

líquido, seria preenchida pelo ar que já vem de fora. 
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(Prof.) _ Ele MANTERIA então a explicação do horror ao vazio e NÃO 

PENSARIA EM ALGO EXTERNO, como para explicação da subida ou 

não do líquido, mas manteria ... 

(A10) _ É quase o que você disse no inicio da aula... o cientista quando 

vai estudar alguma coisa ... ele já tem aquela ideia na cabeça. Como ele 

já tem aquele pré-julgamento não vai querer sair da sua zona de 

conforto. Vai querer sempre pensar do ponto de vista dele. 

(Prof.) _ Então ele traz para o fenômeno os seus pressupostos 

teóricos. Então o que a gente percebe ... quê Buridan ele tinha como 

pressuposto teórico? 

(A10) _ O HORROR AO VAZIO. 

(Prof.) _ Que a natureza tinha o horror ao vazio. Esses fenômenos, de 

movimento ou não, quando há um deslocamento de ar... ele vai fazer 

essa explicação baseado na existência do horror ao vazio. Ele parte 

desse pressuposto para explicar fenômenos a sua volta. 

(A9) _ Então ele ia falar... tipo seria o horror ao vazio. É como o ar é 

mais leve... ele preencheria esse canto que estaria sujeito ao vazio em 

vez do vinho... que seria mais pesado para subir.  

(Prof.) _ O vinho nem PRECISARIA subir porque NÃO SERIA 

CRIADO UM ESPAÇO VAZIO. Porque o canudo está furado e seria 

preenchido pelo próprio ar. E aí chega ao que A10 colocou muito bem. 

Que a ideia de observação ... ela é baseada em pressupostos teóricos. 

Então essa ideia de observação neutra... que o cientista vai olhar para 

alguma coisa e explicar alguma coisa sem ter ideias pré-estabelecidas 

... ela é errônea. Quando a gente olha para determinado aspectos, a 

gente tem um olhar carregado de tudo que a gente traz, as nossas 

experiências e nossos conhecimentos também. 
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Finalizando o primeiro momento do minicurso, o professor-ministrante chamou a 

atenção para o fato de que, na explicação, Buridan não tomava como ponto de partida 

a ideia de que o ar tem peso. Em seguida, deixou para os participantes 

questionamentos que motivariam o grupo no retorno do intervalo: 

(Prof.) _  [...] se um determinado pensador ele parte de um 

pressuposto que o ar não tem peso e outro pensador parte do 

pressuposto que o ar tem peso, eles poderiam refletir... isso poderia 

refletir em outras explicações sobre o problema do canudinho? Então a 

ideia de pressupostos diferentes pode gerar explicações diferentes? Não 

estou trazendo uma afirmação categórica... mas estamos refletindo aqui 

que ... partindo de pressupostos diferentes podemos ter explicações 

diferentes?  

No segundo momento da intervenção, realizou-se experimento, acompanhado 

pela leitura de comentário de Aristóteles, o qual descreve o desequilíbrio de uma 

vareta suspensa com uma bexiga cheia em uma extremidade e uma bexiga vazia na 

outra. Foram considerados os pensamentos divergentes de Simplício e Aristóteles 

sobre o peso do ar. Os documentos históricos abordados permitiram contextualizar e 

discutir sobre visões epistemológicas atuais acerca da possibilidade de desacordo na 

ciência e da dependência da observação em relação a pressupostos teóricos.  

 (Prof.) _ Diante dessas duas fontes primárias que eu trouxe a gente 

percebe esse desacordo entre os cientistas. Repare que Aristóteles no 

século quarto ((antes de Cristo)) ... ele traz essa defesa que o ar tem 

peso. Nos séculos seguintes, três séculos depois Simplício ... ele 

questiona isso. Passamos um longo período de tempo onde, para a 

história da ciência, o ar de maneira geral não tinha peso. E novamente 

no século dezessete ele volta a aparecer com grande força. Então a 

gente percebe ao longo da história da ciência que isso é possível sim... 

esse desacordo. E outra coisa, repare que as explicações para 

determinado fenômeno são baseadas em pressupostos teóricos. O que 

está por traz da ideia então de discutir a explicação do canudinho vai 
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depender também de que pressuposto teórico eu adoto para poder dar 

essa explicação. 

O professor-ministrante realizou uma breve contextualização histórica de 

discussões sobre o “peso do ar”.  Em sua fala, utilizou a expressão “novo pressuposto 

teórico”, sugerindo que a aceitação dessa ideia poderia levar a uma reinterpretação 

de fenômenos como a subida do líquido pelo canudo, discutida por Jean Buridan. 

Nesse momento da interação a não-neutralidade das observações foi explicitamente 

comentada pelo mediador. Os alunos demonstraram-se atentos à explicação do 

professor. Foram notadas expressões de curiosidade e aquiescência ao que ouviam. 

(Prof.) _ Então olha só... que destaque da natureza da ciência a gente 

pode trazer? As observações que podem ser feitas na ciência... a gente 

já viu que elas não são neutras, são baseadas em pressupostos teóricos. 

Então nenhum pensador olha para um determinado fenômeno livre de 

preconceitos, tá certo? O que a gente traz é uma série de impressões, 

uma base de pressupostos teóricos para poder dar uma interpretação a 

um determinado fenômeno. Então a nossa interpretação ela tem 

influência direta dos pressupostos teóricos que eu trago para essa 

observação. Então afirmar que um cientista, com essa observação, traz 

essa concepção de forma neutra ... está errado.  

 Ainda nessa etapa a referência aos episódios históricos fomentou comentário 

sobre a não-linearidade da ciência, acompanhada de crítica explícita à impressão de 

linearidade geralmente transmitida pelos livros: 

(Prof.) _Repare que a preocupação da concepção que o ar tinha peso 

ou não, ela já começa na Antiguidade. E ela só vai ganhar força no 

século dezessete.  

(Prof.) _Em certos momentos da história não se falava em peso do ar, 

ou seja, a história que a gente vai analisar... que é a história da ciência... 

ela não tem esses passos todos bonitinhos. Alguém pensou nisso... 

outro chegou com uma nova ideia e alguém complementa essa ideia e 
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aí vai melhorando... Parece muitas vezes como está no nosso livro 

didático que essa história vai ser construída assim... toda bonitinha de 

maneira linear. Mas não é assim que a ciência se constrói... ela se 

constrói por meio de rupturas, por meio de idas e vindas. Então muitas 

vezes uma concepção que é trazida lá da Antiguidade... em determinado 

momento histórico ela é abandonada... ela volta e ganha força 

novamente. Então repare que ao contrário que muitas vezes é 

trabalhado no nosso livro didático... a gente não tem um 

desenvolvimento linear da ciência. Em muitos aspectos ela é feita de 

idas e vindas e de rupturas com algumas ideias. Deu para ter uma ideia 

pelo que a gente tratou aqui.  

Na continuidade, procedeu-se à interpretação de registro histórico no qual Isaac 

Beeckman, no século XVI, refletiu sobre o ar ser “pesado” e nos pressionar “de todos 

os lados de um modo uniforme”. Emergiram questionamentos sobre possíveis 

consequências para a interpretação do fenômeno do canudinho decorrentes de 

eventual aceitação da afirmação de Beeckman, bem como do “funcionamento” do 

empreendimento científico. A percepção das diferenças entre as visões de Buridan e 

Beeckman foi estimulada: 

(Prof.) _ E ele (Buridan) atribui a explicação da subida do vinho ao horror 

ao vazio, à impossibilidade de formação do espaço vazio. Beeckman ... ele 

parece compartilhar das ideias de Buridan sobre o peso do ar? 

[Vários alunos] _ Não. 

(A*) _ Ele já começa na primeira frase com discordância. O ar É pesado. 

(Prof.) _ Então repare que o pressuposto dele é o que? Que o ar tem 

peso. 

(A9) _ O ar... por ter peso... ele vai exercer uma pressão. E como o 

enunciado diz... o ar nos pressiona por todos os lados. Então a pressão do 

ar é de todos os lados. Então ele vai exercer pressão. Quando você suga 

o ar do canudo você vai exercer uma pressão inferior à pressão de fora e 
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essa pressão de fora empurra o líquido fazendo com que ele só tenha um 

caminho que é o canudo. 

(Prof.) _ Vocês conseguem perceber mais claramente a diferença que 

tem entre os pressupostos teóricos e a explicação ((a diferença entre a 

explicação)) que possa vir de Beeckman da de Buridan? 

(Prof.) _  A diferença é em falar de algo interno para algo externo. E o 

pressuposto teórico que o ar tinha peso e o ar não ter peso. Olhe ... se para 

Buridan, ele não tem como pressuposto que o ar tenha peso... como ele vai 

atribuir isso, fazer alguma relação com esse algo externo? 

 Finalizando o primeiro dia de minicurso, o professor-ministrante mais uma vez 

reforçou os comentários sobre o caráter dinâmico da ciência. 

Segundo dia 

A continuidade da intervenção didática ocorreu dias após o primeiro encontro. O 

professor-ministrante iniciou o segundo encontro relembrando aspectos discutidos 

previamente. Esses aspectos incluíram as discussões sobre a natureza do 

conhecimento científico, em torno de temas como a possibilidade do desacordo na 

ciência, a provisoriedade do conhecimento e a dependência da observação em 

relação a pressupostos teóricos.  

Enfatizando o papel da criatividade na ciência, o professor indicou que desde a 

Antiguidade a hipótese do horror ao vazio foi tomada como um pressuposto teórico 

tornando-se ponto de partida para explicação de diversos fenômenos físicos.  

(Prof.)  _ Com base nessa concepção de que a natureza ... ela tem 

horror ao vazio, como que os pensadores explicavam o movimento de 

uma flecha lançada no ar? Imagine vocês estando nesse contexto da 

Antiguidade, defensores que a natureza rejeita a formação do espaço 

vazio... como é que a gente então poderia explicar o movimento de uma 

flecha? Vocês podem usar a criatividade de vocês... Todo pensador, 

todo cientista ele usa também sua criatividade na hora de explicar 
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fenômenos... e eu sei que tem aqui alunos bem criativos. ((movimento 

com as mãos)) 

 Os participantes estavam atentos às discussões e ensaiaram respostas ao 

questionamento. Um dos indivíduos mais ativos ao longo do minicurso 

surpreendentemente respondeu: 

(A9) _ É ... tipo assim... quando lança a flecha, por onde a flecha passa 

ela deixa um espaço vazio atrás dela e esse vazio, como a natureza tem 

horror a esse vazio, vai ser preenchido pelo ar e empurra a flecha mais 

para a frente. ((movimento com as mãos)) 

O professor-ministrante pontuou que essa situação ilustrava a aplicação da ideia 

do horror ao vazio. Retomando as discussões do encontro anterior, citou as respostas 

previamente elaboradas pelos estudantes e os elementos aspectos mais relevantes 

dos excertos de fontes primárias de Heron de Alexandria, Jean Buridan, Aristóteles e 

Isaac Beeckman. Recordando o primeiro dia, o mediador novamente frisou o conceito 

de “pressuposto teórico” como base para interpretação das observações: 

(Prof.)  _ No momento dois nós vimos aqui que para Beeckman o 

pressuposto de que o ar é pesado e nos pressiona de todos os lados de 

um modo uniforme poderia levar a uma reinterpretação de fenômenos 

antes atribuídos ao horror ao vazio. Então no nosso segundo momento 

do primeiro dia a gente discutiu aqui como o novo pressuposto teórico 

que o ar tinha peso e exercia pressão... ele poderia gerar uma 

reinterpretação de fenômenos que até então eram atribuídos ao horror 

ao vazio.  

Dando prosseguimento à intervenção, teve início o Terceiro Momento, cujo tema 

foi o experimento de Torricelli nos livros didáticos. Os participantes foram orientados 

à leitura de trecho de livro didático transcrito para o material apostilado. O trecho em 

questão remetia ao experimento de Torricelli como o barômetro, instrumento para 

medir a pressão atmosférica na meteorologia. Em desenho apresentado no livro, na 

parte superior do tubo de mercúrio ficaria uma região denominada vácuo Torricelliano. 
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Resumidamente o livro trazia, então: experimento de Torricelli como descoberta e 

medição da pressão atmosférica; há vácuo na parte superior do tubo de mercúrio. 

Em seguida, estimulando a imaginação dos participantes, questionamentos 

extrapolaram o conteúdo apresentado. A menção à temática Natureza da Ciência 

ocorreu espontaneamente em resposta de um dos participantes frente ao 

questionamento do mediador sobre a narrativa do experimento trazida pelo livro 

didático: 

(Prof.)  _ Vamos lá... então surgiu uma outra questão aí. A9 diz que 

ele poderia estar preocupado com a formação do vazio. Então 

aproveitando isso. O VÁCUO TORRICELLIANO que o livro cita era 

mesmo aceito na época? Ninguém mais pensava como horror ao vazio? 

Ou seja, no momento em que Torricelli, no século dezessete, achou... 

ninguém mais pensava sobre a ideia do horror ao vazio? Essa ideia já 

estava descartada COMPLETAMENTE? Ou será que outros pensadores 

ainda tentavam sustentar essa ideia? ((gesticula com as mãos)) 

(A9) _ História não é BEM linear... então não foi descartado totalmente 

esse horror ao vazio. Mas Torricelli viveu depois de Beeckman... então 

talvez a ideia de Torricelli do vácuo Torricelliano fosse aceita por parte 

da comunidade... mas como o senhor mesmo disse a ciência pode se 

contrapor. ((movimento com a mão)) 

(Prof.)  _ Bom destaque A9. A história da ciência... a gente vê que ela 

não se comporta de maneira uniforme. A ciência não se constrói de 

forma linear. Então será realmente que nesse período... o livro... ele dá 

uma ideia de quê? De linearidade. Chegou, fez o experimento de 

Torricelli, mediu a pressão e não traz uma simulação do problema como 

a gente está discutindo aqui... será que Torricelli não tinha nenhuma 

dúvida? E ninguém nesse período tenha dúvidas? ((gesticula com as 

mãos)) 

(A*) _ Provavelmente... 
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 A interação deixa transparecer suspeitas dos participantes quanto à aparente 

linearidade trazida pelo livro. Isto é, historicamente, seria estranho que o vazio fosse 

aceito repentinamente por todos. 

 A temática Natureza da Ciência foi trazida à tona pelo mediador para abordar 

outro aspecto inadequado na narrativa do livro didático: a atuação da pressão 

atmosférica parece ser óbvia e latente no experimento de Torricelli. Esta não seria 

“uma explicação” possível, mas a única causa evidente, inequívoca. O mediador, 

então, questiona: 

(Prof.)  _ Pessoal, eu queria que vocês pensassem no seguinte... 

Torricelli ou vocês, fazendo este experimento... era possível ao realizar 

o experimento ver, observar a ação da atmosfera, dessa pressão, desse 

algo externo? Ou seja... o experimento por si só ele fala para quem está 

observando?  

[...] 

(A9) _Parte do pressuposto teórico que você tem... porque se você for 

pelo conceito de Torricelli, observar isso vai ser um mistério. Mas se você 

for pelo conceito de Buridan, vai dizer que é ( ). 

[...] 

(Prof.)  _ Continuando nossa discussão... ao observar o 

experimento...era possível ver a pressão atmosférica atuando? 

((gesticula com as mãos)) 

(A9) _ Não.  

(Prof.)  _ Por que não? 

(A9) _ Porque não é visível.  

(Prof.)  _ Visível... como assim? 
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(A9) _ O fato de a gente não ver ela atuando... como se fosse um 

líquido. O líquido a gente pode ver. Pode ver o recipiente. Mas a pressão 

a gente não consegue ver. A menos que a gente saiba que ela está ali. 

Se você não achar que ali tem uma pressão dificilmente você vai achar 

isso. ((gesticula com as mãos))  

(A*) _ Provavelmente ele acreditava que ali tinha uma pressão devido 

a outras explicações... mas eu acho que era possível, é claro, não ver a 

pressão em si, mas ver o resultado da atuação dela. ((fazendo gestos 

com as mãos)) 

(A9) _ Se você acredita nisso... 

(A*) _ É ...se você parte desse pressuposto.  

(A7) _ Eu acho que deveria primeiro saber o que é a pressão, para 

saber se aquilo foi atuação da pressão. Deve saber primeiro como a 

pressão age e depois saber se foi realmente a pressão que atuou ali. 

((gesticula com as mãos))  

Nota-se, assim, que para os três estudantes que se manifestaram a atuação da 

pressão atmosférica não era simplesmente óbvia. Eles identificaram que a 

interpretação nessa direção era antecedida pela própria concepção de pressão. De 

acordo com um dos participantes, esse era um “pressuposto teórico”.  

Ao longo da interação que deu prosseguimento à participação desses 

estudantes, o professor-ministrante se preocupou em reforçar que a explicação trazida 

pelo livro para o experimento de Torricelli não era simples e imediata. É interessante 

notar, aliás, que o conteúdo trazido pelo livro é tão pouco óbvio que mais de uma vez 

o professor foi interpelado por estudantes que não haviam entendido o experimento 

de Torricelli seguindo a narrativa do livro.  

O professor-ministrante buscou aprofundar essa situação específica, rejeitando 

mais agudamente a visão empirista-indutivista de ciência adotada pelo livro didático: 
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 (Prof.)  _ Os experimentos que são feitos, realizados... eles não falam 

por si só?  Os dados ... eles não são trazidos pelos experimentos, mas sim 

o seu olhar em relação ao experimento é que vai ser fruto de uma 

interpretação. A sua explicação vai ser uma interpretação daquele 

experimento. ((movimentos com as mãos)) 

(Prof.)  _ Por isso que ao longo da história se eu pedisse, por exemplo, 

para cada pensador explicar essa mesma situação, eles explicariam de 

forma diferente. Por quê? Porque como a gente discutiu aqui o pressuposto 

teórico de cada pensador é diferente em relação ao outro. Não é um 

pressuposto qualquer... é um pressuposto que tem que ter algumas 

evidências que dê uma sustentação.  

(Prof.)  _ Como, por exemplo, o horror ao vazio. A gente estava 

discutindo aqui... por que o horror ao vazio teve uma importância durante 

muito tempo na história? Porque ele tinha uma capacidade explicativa 

muito grande. Conseguia explicar uma serie de fenômenos, certo? ((gestos 

com as mãos)) 

((olhares atentos à explicação do professor))  

(Prof.)  _ E porque que aqui, por exemplo, esse caso... quando eu vou 

para o experimento de Torricelli, eu não consigo ver a pressão. Porque a 

ideia aí por trás, também é um pressuposto teórico. Então o que Torricelli 

traz é uma nova interpretação para esse fenômeno. Nova interpretação 

essa que ela vem trazendo um pressuposto teórico diferente das outras 

pessoas. Tanto é que mesmo depois desse período, mesmo depois do 

experimento de Torricelli, não tem uma uniformidade na ciência. Nem todas 

as pessoas vão explicar da mesma forma. ((pausa)) 

O professor-ministrante ressaltou a importância histórica do “horror ao vazio”, 

fundamentada pela sua capacidade explicativa. Adicionalmente, indicou que a 

aparente aceitação da conclusão de Torricelli, implícita na narrativa do livro didático, 

não correspondeu à situação histórica. 
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Após pausa para o lanche foi realizado o Momento 4 com a leitura da “entrevista” 

com Torricelli no jornal histórico Tribuna da Ciência. O professor encaminhou 

discussões, trazendo à tona aspectos que permitiram contemplar lacunas surgidas na 

problematização antecedente. As afirmações originais de Torricelli foram utilizadas 

para relembrar de modo contextualizado considerações sobre a Natureza da Ciência 

já realizadas em etapas anteriores da intervenção: 

 (Prof.) _ O que dá para a gente perceber aí... aprender um pouquinho 

sobre ciência? Primeiro, percebe que na fala de Torricelli... a gente pode 

identificar aí que na natureza, ou melhor, na construção da ciência, o 

desacordo é possível. Porque Torricelli está dizendo o quê? Costuma 

ser dito por algumas pessoas, que o que aparece aí que é a causa da 

sustentação seria o horror ao vazio, mas eu afirmo que é externo.  

(Prof.) _ Ou seja... são provavelmente outras pessoas que conviviam 

com ele que sustentariam a ideia que seria de horror ao vazio e ele está 

defendendo outra ideia. Eles convivem no mesmo período histórico, mas 

sustentam explicações diferentes. ((pausa)) 

(Prof.) _ Se a gente fizer um paralelo entre o que era dito, mas 

sustentado até então e essa nova interpretação de Torricelli, a gente 

também consegue ver um caráter dinâmico da ciência. A ciência ela não 

se constrói de maneira linear, de maneira que tenha verdades absolutas. 

Mas sim é possível a contestação, as modificações. Então a ciência tem 

um caráter dinâmico.  

(Prof.) _ E outra coisa... que as observações ... elas dependem dos 

pressupostos teóricos. Provavelmente elas aparecem ai com mais força. 

Porque, se a gente tomar a ideia de que Torricelli estava defendendo 

que a causa era externa, ele vai olhar para este experimento e dar essa 

nova interpretação baseado em pressupostos teóricos diferentes dos 

outros pensadores. Certo... então a partir de um referencial, um 

pressuposto teórico inicial, ele dá uma nova interpretação para este 

fenômeno.  
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A contextualização permitiu retomar as discussões prévias sobre  NdC, bem 

como discutir acerca do caráter provisório do conhecimento científico. A cooperação 

na ciência também foi relembrada pelo ministrante de modo contextualizado ao 

apontar que o próprio Torricelli se referiu a ideias de Galileu e à interlocução com 

vários senhores (Michelangelo Ricci, Antonio Nardi e Magiotti) sobre os fenômenos 

em questão. O ministrante apontou a insuficiência das informações trazidas pelos 

livros didáticos, que reforçariam uma imagem distorcida de ciência produzida 

individualmente por gênios isolados. Respondendo a questionamento, o caráter 

coletivo da construção do conhecimento foi reconhecido e contextualizado por um 

participante: 

(Prof.) _  E aí pessoal... será que as pessoas pensavam sobre essa 

problemática na época de Torricelli? Ou era só ele como aparece no livro 

didático? No livro didático só aparece o nome de Torricelli. Torricelli foi 

lá... inventou o barômetro, mediu a pressão, resolveu o problema. Será 

que só ele pensava sobre isso?  

(A9) _ NÃO, historicamente já tentaram fazer esse negocio... só que 

com a água, né? Sem sucesso. OUTRAS pessoas também pensaram 

nisso. 

Ao longo da interpretação da entrevista, nota-se que os estudantes tiveram 

dificuldade para entender por quê Torricelli havia utilizado tubos com dimensões 

superiores diferentes. O ministrante precisou intervir para explicar o argumento de 

Torricelli e aproveitou a oportunidade para ressaltar a criatividade do pesquisador: 

 (Prof.) _ Então olha só... novamente o jornalista vai mais adiante. Tá 

tudo bem... está dizendo aí que a explicação para a sustentação da 

coluna de mercúrio ela é externa. Mas a gente pode dizer que o espaço 

vazio ... ele não influenciaria nesse equilíbrio? Vamos ver o que Torricelli 

diz?   

(Prof.) _  [...] Este argumento... ele é reforçado por um experimento 

feito simultaneamente com um tubo A e um tubo B. Dá para perceber a 
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diferença entre o tubo A e o tubo B... o tubo do lado direito e o tubo do 

lado esquerdo. Qual a diferença entre esses tubos?  

(A9) _ Só a parte de cima. 

(Prof.) _ Todos eles tem uma abertura aqui embaixo e em cima são 

fechados, mas nesse tubo aqui, ele tem essa extremidade maior. O 

fundo dele é maior que o outro. Todo mundo compreende isso? [...] 

Então quando ele coloca esses dois tubos dentro do recipiente com 

mercúrio... repare que o equilíbrio se dá na mesma linha. Isso deixa 

quase que certo, que a ação não se origina dentro.  

(Prof.) _ Porque ((se fosse ação de agente interno)) o vaso AE, onde 

haveria MAIS substância rarefeita, deveria que ter exercido uma força 

MAIOR, atraindo muito mais. Olha só o que ele está dizendo... que SE a 

natureza tivesse horror ao vazio, esse tubo que teria MAIS VAZIO do 

que este... deveria ter um puxão maior. E, consequentemente, essa 

altura da coluna de mercúrio NÃO deveria estar nessa posição ((alunos 

prestam atenção à explicação do professor em silêncio)). 

(Prof.) _ [...]. Olha a criatividade do cientista aparecendo.... 

 Ainda no segundo dia de minicurso, foi apresentado o experimento da 

montanha do Puy-de-Dôme. Como havia sido observado pelos participantes, o trecho 

do livro didático discutido indicava o experimento de Torricelli como uma medida da 

pressão atmosférica. Essa afirmação estava atrelada a uma visão inequívoca de que 

a coluna de mercúrio se sustentava pela atuação do ar na superfície do recipiente. A 

alusão ao experimento do Puy-de-Dôme permitiu problematizar esse aspecto ao 

demonstrar historicamente a continuidade dos debates.  

O ministrante buscou construir com os estudantes a percepção de que havia 

uma hipótese orientando a realização daquele experimento. Chegou-se a essa 

percepção com alguma dificuldade: 
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(Prof.) _[...] E aí ... porque realizar o experimento de Torricelli em 

diferentes altitudes? ((pausa)) 

[...] 

 (Prof.) _ Então o fato de você subir ... [...]. Porque se o horror ao 

vazio... a natureza tem horror ao vazio, o horror ao vazio não seria 

diferente se você está embaixo da montanha ou lá em cima. Então se a 

natureza tem horror ao vazio... o horror ao vazio deve estar em todas as 

coisas, em qualquer situação, tanto faz se você está na base da 

montanha ou no cume da montanha, que faria um horror ao vazio 

diferente.  

(Prof.) _ Qual a expectativa desse resultado? 

(A2) _ Comprovar que o horror ao vazio realmente não existe. 

(Prof.) _ O vazio não existe? 

(A2) _ O horror ao vazio não existe. 

(A9) _ É que variasse a coluna de mercúrio à medida que subisse.  

(Prof.) _ A expectativa é que a altura da coluna de mercúrio ... se ela 

variasse à medida que eu fosse subindo. Nesse caso... seria maior ou 

menor? 

(A9) _ Menor. ( ). 

(Prof.) _ A medida que eu vou subindo, a pressão externa ela 

diminui... consequentemente, essa coluna de líquido desce mais um 

pouquinho. 

(A2) _ E o mercúrio vai subindo. 

(Prof.) _ Aqui NO RECIPIENTE EMBAIXO, certo? ((o professor 

enfatiza para evitar dúvidas entre os participantes)) 
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A percepção da ciência como empreendimento humano foi explorada em 

alusões ao personagem Pascal e a testemunhas do experimento do Puy-de-Dôme. 

Nesse último caso, considerando contribuições dos participantes, o ministrante trouxe 

elementos que colaboraram para a percepção do papel significativo de religiosos na 

construção do conhecimento científico. A interação a seguir explicita tais aspectos: 

 (Prof.) _  [...] Pascal tinha algumas limitações físicas e o experimento 

[...]... ele sugere ao cunhado dele que suba o monte, nesse caso aqui a 

montanha do Puy-de-Dôme.  

(Prof.) _  [..]. E aí tem outra curiosidade aqui... ( ) é a presença de um 

padre testemunhando a realização do experimento ((professor aponta 

para cena em slide que mostra representação da realização do 

experimento)). 

(A9) _ Por que um padre? Será que por que nessa época a Igreja tinha 

grande influencia? 

(Prof.) _  Por que um padre? 

(A12) _ Eu não sei se é realmente desse jeito... mas eu vejo que seria 

para saber a que ponto esse experimento poderia ir contra a Igreja.  

(A2) _ Porque tinha uma certa censura da Igreja... se era heresia. 

(A9) _ Porque o padre não podia mentir. 

(Prof.) _  Só para vocês terem uma ideia, nesse episódio 

especificamente... da existência ou não do vazio. Existe um padre que 

atuou muito aí... que foi o padre Mersenne e ele foi inclusive um 

divulgador dos trabalhos de Torricelli. E aí por meio de cartas que ele 

escreve que Pascal tem acesso. Então o padre Mersenne é um grande 

divulgador dessas discussões. E a presença de um padre para 

testemunhar o experimento está relacionada a essa ideia de você ter 

uma certa veracidade, de uma não manipulação, de mentiras, qualquer 

coisa desse tipo. Então está mais relacionada a essa ideia de que o 
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padre não pode mentir. ( ) a palavra de um padre naquele momento ... 

ele tinha como se fosse um papel mais sólido.  

(A12) _ Seria mais que uma pessoa normal... uma pessoa que 

influencia.  

(Prof.) _ EXATAMENTE. Essa é a ideia. 

(A12) _ E também poderia ajudar... porque como ele já estava fazendo 

o experimento... ele não podia estar voltando, dizendo tudo... 

(Prof.) _ Eram várias pessoas ... 4 a 5 pessoas retratadas nesse 

quadro. ((professor aponta para cena em slide que mostra 

representação da realização do experimento)). 

Uma última referência relevante a respeito da Natureza da Ciência se relacionou 

à indicação de que o experimento do Puy-de-Dôme não foi um experimento crucial 

para o descarte do “horror ao vazio”. Percebe-se o interesse dos participantes pela 

discussão. Um dos estudantes extrapola o questionamento, especulando sobre como 

Isaac Beeckman eventualmente reagiria àquelas evidências, se estivesse vivo.  

(Prof.) _  E aí... diante dessas evidências era possível descartar 

completamente o horror ao vazio? Eu tenho como afirmar, por exemplo, 

que aqui dentro não existe um puxão? Eu tenho como identificar que 

realmente não existe, descartar completamente? 

(A9) _ Quem acredita na existência da pressão, vai descartar a 

existência do horror. Mas quem ainda é fiel a essa ideia não vai 

descartar. Vai dizer que por alguma forma, por algum motivo ela vai se 

encaixar ai.  

(A2) _ Supomos que esse cara, como é...Beeckman estivesse vivo ele 

ia defender o que ele falou. 

(A9) _ Que existia a pressão, o peso, o mesmo que Torricelli. 
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(A2) _ Exatamente. 

(Prof.) _Ou seja, se eu pensar aqui, por exemplo, quais as implicações 

desse experimento para a interpretação de Torricelli e para o horror ao 

vazio? Dá para a gente dizer que EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A 

PARTE EXTERNA E A SUSTENTAÇÃO DA COLUNA DE MERCÚRIO? 

DÁ... num é verdade? 

(Prof.) _ Agora ... dá para DESCARTAR DE VEZ o horror ao vazio? 

Dizer que NÃO existe um puxão aqui dentro? COM ESSE 

EXPERIMENTO A GENTE NÃO CONSEGUE FAZER ESSA 

AFIRMAÇÃO, embora a gente tenha mais indícios dessa relação entre 

a causa externa e a sustentação da coluna de mercúrio. 

(Prof.) _ Por isso que ela ganha mais força a partir do século 

dezessete e o horror ao vazio cai em desuso. Mas dizer assim ... com 

certeza ... que aqui dentro NÃO acontece um puxão, PELO 

EXPERIMENTO A GENTE NÃO TEM COMO FAZER ESSA 

AFIRMAÇÃO, não tem indícios para fazer essa afirmação. MAS A 

AFIRMAÇÃO DE QUE EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A CAUSA 

EXTERNA E A SUSTENTAÇÃO DA COLUNA DE MERCÚRIO SIM.  

Ao longo da intervenção didática, uma relevante contribuição se delineou na 

medida em que os estudantes participaram de modo ativo, inclusive espontaneamente 

trazendo elementos para contextualização. As longas falas do ministrante foram 

acompanhadas com interesse por olhares atentos e curiosos. Alguns estudantes, em 

particular A9, se destacaram pela participação ativa nas discussões, reforçando suas 

contribuições no pré-teste. 

Desde o pré-teste, isto é, anteriormente à própria intervenção, alguns alunos já 

demonstravam em suas respostas concepções epistemológicas razoavelmente 

sofisticadas sobre a possibilidade de descordo e a mutabilidade do conhecimento 

científico. O resultado positivo já no pré-teste indicava certa maturidade da turma em 

relação à temática NdC, o que pode ser reflexo de problematizações no cotidiano 
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escolar durante o ano letivo. Importante lembrar que o professor regular de Física 

desses estudantes é o ministrante do minicurso, autor de dissertação de mestrado 

sobre o ensino dessa temática. 

A interação ao longo do minicurso foi intensa acerca do tema “dependência da 

observação em relação aos pressupostos teóricos”. Isso pode explicar um acréscimo 

no percentual de alunos que reconheceram a influência dos pressupostos teóricos no 

trabalho dos cientistas. Todos apontaram nessa direção no pós-teste. Por outro lado, 

identificou-se uma queda no percentual de respostas que explicitamente 

consideravam a não-neutralidade na ciência. A intervenção explorou esse aspecto, 

mas em futuras intervenções seria necessário intensificá-lo.  

Em geral, os resultados foram muito satisfatórios. Os estudantes participaram 

ativamente das discussões, demonstraram maturidade trazendo exemplos da 

temática histórica específica, bem como exemplos que a extrapolavam. Houve uma 

melhora significativa na qualidade e no nível de construção das respostas no pós-

teste. A intervenção parece ter colaborado a sofisticação das respostas acerca da 

temática NdC.  

7.2 ANÁLISE DA INTERAÇÃO – CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

Primeiro dia 

No Momento 1 da intervenção, os estudantes se engajaram em processo 

“investigativo”, ensaiando explicações para a subida de líquido por um canudo. Alguns 

questionamentos foram previstos como base para reflexão mediada pelo professor.  

 Por que o líquido sobe através do canudo? 

 Se o canudo estiver furado, vai ocorrer a subida do líquido? Por 

quê? 

Efetivamente, o professor iniciou com os seguintes questionamentos: 

(Prof.) _ Então... a maioria de nós já tomou algum líquido como suco 

refrigerante ou água utilizando um canudo de plástico, certo? Você já 

parou para pensar por que o líquido sobe através do canudo? [...].  
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Desde o início da intervenção, os estudantes demonstraram disposição em 

participar das discussões. 

(A*) _ Na verdade nós sugamos o que tiver ali. Vem na ordem que 

tiver... por exemplo... o ar vem antes porque tá no canudo... depois que 

o ar vem o líquido vem . ((faz gestos com a mão)) 

(A5) _ O ar ele vai dar uma força... mais ou menos... para o líquido 

subir ((faz gestos com a mão)) 

Tal como observado no pré-teste, respondendo a esses primeiros 

questionamentos, os participantes em geral não fizeram referência ao conceito de 

pressão atmosférica, embora formalmente já tivessem contato com esse conteúdo em 

sala de aula. E, por outro lado, algumas colaborações citando a ideia de pressão não 

foram prontamente compreendidas. A pluralidade de interpretações que ora se 

aproximavam, ora se distanciavam de concepções científicas atuais pôde ser 

vivenciada nessa etapa. 

Guardados os diferentes contextos, notou-se que algumas explicações iniciais 

se aproximaram de visões sustentadas por pesquisadores do passado. Houve um 

matiz de explicações com base em concepções alternativas. Esse aspecto corrobora 

a indicação de que os estudantes apresentam concepções acerca de fenômenos 

físicos, as quais podem ser distintas do que a escola pretende ensinar.  

Na intervenção, o sugar, interno, foi relacionado de forma imediata e suficiente 

à subida do líquido no objeto. Notou-se a visão implícita de que o líquido subia para 

ocupar o vazio deixado pelo ar, guardando alguma semelhança com a concepção 

“plenista” historicamente conhecida como “horror ao vácuo”. Em algumas ocasiões, o 

termo “força” foi usado como indicativo de sucção, o que configura a concepção 

alternativa de que o ato de sugar seria responsável pela criação de uma força.  

 Face às primeiras reflexões, o professor insistiu questionando se o líquido 

subiria “porque tiramos o ar de dentro do canudo”. Em resposta a esse 

questionamento, pela primeira vez a referência à ideia de pressão foi registrada: 
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(A9) _ Para mim tem um fundamento da respiração. Primeiro quando 

você suga o ar, você respira e faz seu tórax aumentar e isso faz a 

pressão dentro dos seus pulmões diminuir e o ar entrar.  

(A*) _ Na verdade a gente usa o sistema respiratório para isso. 

Quando o diafragma ... ele expande o pulmão, num é? Aí a gente suga 

o ar com o líquido até a boca ... aí a gente para. ((faz movimento com as 

mãos)) 

(A9) _ Teoricamente a gente não suga... entendeu? A gente aumenta 

o espaço fazendo uma pressão negativa ... que o ar entra. 

[...] 

(Prof.) _ Você pode repetir sua explicação? 

(A9) _ [...] do mesmo jeito que respiramos... que quando respiramos a 

gente não suga o ar... a gente faz o nosso pulmão... o espaço que tem 

dentro do nosso pulmão aumentar... como o diafragma ele aumenta o 

espaço e fica com uma pressão menor dentro dele e o ar entra... e o ar 

ele é forçado a entrar. A gente faz ele entrar expandindo os pulmões.  

(A10) _ Na verdade é até um processo quando você suga. 

[...] 

(A*) _ Na verdade eu também acho que ele está certo porque sucção 

é bem a palavra certa. Mas eu usei praticamente o mesmo... mais ou 

menos isso. Porque qualquer receptáculo que você expanda... se tiver 

alguma entrada ele tende a ser preenchido. ((realiza movimento com as 

mãos)) 

Notou-se um embate de ideias entre os alunos. Houve a indicação de que o ar 

era sugado. E, por outro lado, houve a referência a uma pressão negativa, dando a 

entender que o ar era empurrado e não sugado. Houve, ainda, a menção a uma 

tendência de preenchimento.  
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Ao longo dessa etapa da interação, pôde-se, em geral, perceber a dificuldade da 

turma em compreender a relação estabelecida espontaneamente por um dos 

estudantes entre o fenômeno da respiração e a subida do líquido pelo canudo. Em 

geral, a referência à ideia de pressão não foi compreendida pelos participantes.  

Por outro lado, a mediação realizada pelo professor-ministrante a partir da 

contribuição que trouxe à tona a ideia de pressão possibilitou avançar na construção 

do conhecimento de alguns estudantes, como exemplifica a interação a seguir: 

(Prof.) _ No caso vocês parecem apontar para a diferença de pressão 

entre o pulmão, num é? Interno e a parte externa? Num é isso que você 

quis dizer A*? ((se dirige ao aluno)) No caso A9 ... ele colocou como 

sendo uma diferença de pressão entre a parte interna do pulmão. 

((gesticula com as mãos e anda pela sala)) 

(A*) _ E a atmosfera.  

Em geral, a atenção dos participantes esteve significativamente direcionada para 

o interior do canudo, em contraposição ao seu exterior, mesmo diante de 

questionamento a respeito do canudo furado. A interação a seguir exemplifica esse 

contexto, bem como deixa transparecer o direcionamento ao “plenismo”. Nota-se, por 

outro lado, que o estudante A9 voltou a se referir à diferença de pressão e pareceu 

deixar transparecer que o líquido não subiria se não houvesse tal diferença.  

(Prof.) _ [...] E se o canudo tiver furadinho? E aí? ((gesticula com as 

mãos e anda pela sala)). [...]. Se o canudo estiver furado, vai ocorrer à 

subida do líquido? Sim ou não? Por quê? 

(A*) _ Depende do tamanho do furo... se for um furo pequeno você 

ainda vai conseguir... mas se for um furo muito grande não. ((faz gesto 

com a mão)) 

(A2) _ O líquido vai até o furo... mas depois disso não sobe.  

(A*) _ Se a sucção que traz o líquido for maior do que o que faz o 

líquido escapar... ele vai acabar subindo.  
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[...] 

(A10) _ Eu acho assim... independente do furo do canudo... da 

espessura do líquido e da força que você faz para puxar... eu acho que 

sobe.  

(Prof.) _ Então independente do líquido, do tamanho do furo... 

(A10) _ E da força que você exerce para puxar. ((faz gesto com as 

mãos)) 

[...] 

(Prof.) _ Tem como a gente encaixar essas ideias de A9 e A* na 

situação do canudo? ((indica em direção ao slide)) 

[...] 

(A*) _ [...] no momento que você... o ar que estava no canudo ele 

passa para o pulmão... o espaço que seria ocupado pelo líquido já está 

automaticamente sendo ocupado pelo ar que vem da atmosfera pelo 

furo. Mas é como eu disse... depende do tamanho do furo. ((faz 

movimento com as mãos)) 

(A9) _ Mas de qualquer forma significa que o contato entre o interior 

do furo e o exterior... então a pressão dentro do canudo vai ser a mesma 

que no exterior. Então não tem como fazer uma pressão diferente.  

No Momento 1 – Parte 2, com apoio da mediação, os alunos se engajaram em 

processo “investigativo”, que contemplou elementos da construção histórica do 

conceito de pressão atmosférica por meio da interpretação dialógica de trechos de 

fontes históricas. Inicialmente foi citado excerto no qual Heron de Alexandria 

relacionava o funcionamento de um sifão à impossibilidade de um vácuo contínuo. Em 

seguida, os alunos foram convidados à discussão de trecho, no qual Jean Buridan 

explicou a subida do líquido pelo canudo com base no “horror ao vazio”.  
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Os estudantes foram estimulados a confrontar suas explicações iniciais às que 

emergiram da interpretação da fonte primária. Acompanhados pelo professor-

mediador, buscou-se que percebessem semelhanças e diferenças entre suas próprias 

explicações iniciais e concepções sustentadas por pensadores no passado. 

(Prof.) _ Analisando o que Buridan diz... ele afirma que a natureza tem 

horror ao vazio, ou seja, ele diz que ao sugar, como a natureza tem 

horror ao vazio é impossível a formação do vácuo. Então o líquido ... ele 

sobe logo em seguida para evitar a formação desse vazio. Ele estava o 

tempo todo olhando para o quê? Para DENTRO DO CANUDO. [...].  

(Prof.) _ E aí eu volto a pergunta, na hora que vocês estão tentando 

explicar a subida desse canudo, ou a respiração, como foi o caso de A1, 

guarda semelhança com a explicação de Buridan? 

(A*) _ Na verdade eu me lembro da gente ter falado no primeiro 

momento do vácuo... mas a gente percebeu mais respiração.  

(A9) _ É pelo menos assim... eu pensei em ambos, tanto o interno 

como o externo. Porque vamos dizer... um depende do outro. A partir 

que eu mudo alguma coisa do interno... o externo ele entra agindo. Como 

se fosse um equilíbrio mesmo... tipo está em equilíbrio, se eu diminuo 

esse, o outro tem que aumentar.   

Os dois estudantes que se manifestaram notaram divergência entre a explicação 

de Buridan e a explicação que aludiu ao fenômeno da respiração relacionando-o à 

diferença de pressão.  

Outro estudante teve dificuldade para chegar ao ponto almejado pelo mediador, 

sendo então interpelado por este e por um colega em sua argumentação: 

(A2) _ Acho que Buridan pensa nos dois (externo e interno) porque 

quando a gente está sugando o vinho pelo canudo... quando o vinho 

ACABAR em seguida vai vir o ar. Então o ar vai entrar pelo canudo 

(externo). 
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(Prof.) _ Certo, mas nesse caso, na fala de Buridan especificamente... 

ele só pensa em algo INTERNO mesmo. 

(A5) _ Não, ele não falou nada tipo... QUANDO ACABAR o vinho, ele 

falou ENQUANTO TIVER o vinho.  

O mediador, em seguida, tentou atuar para esclarecer a situação e, nessa 

tentativa, foi apoiado por outros estudantes.   

 (Prof.) _ A explicação que os meninos estão tentando forma aqui é... 

num sei se ficou claro para todo mundo... mas BURIDAN pensando em 

algo INTERNO especificamente, mas os MENINOS pensaram em algo 

EXTERNO. Num foi isso? Conseguem perceber como foi DIFERENTE 

da explicação de Buridan? Buridan ele está se referindo SOMENTE ao 

horror da natureza ao vazio, é algo INTERNO ao canudo. 

(A10) _ No caso são vários pontos de vista para explicar a mesma 

coisa de um modo diferente. 

(Prof.) _ EXATAMENTE. [...] Uma explicação que VOCÊS estão 

querendo me dar, a gente esta pensando em algo EXTERNO. Buridan 

não... ele está pensando em algo INTERNO. Mas todos nós... assim 

como ele .... estamos tentando explicar a subida do líquido pelo canudo.  

[...] 

(A*) _ A verdade é essa. Ele explica que quando sugamos o ar o 

líquido tem que ir acompanhando PARA NÃO FORMAR O VÁCUO [...].  

É interessante notar que um participante indicou que a reflexão sobre algo 

externo teria sido estimulada pelo questionamento do mediador sobre o canudo 

furado, o qual havia sido justamente realizado com esse propósito: 

(A10) _ Eu acho que a gente pensou no ar fora pelo canudo estar 

furado. O exemplo do canudo furado ... a gente ficou externalizando. 

Talvez se a gente tivesse ficado só com o canudo sem ser furado... talvez 
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tivesse ido pelo mesmo lado de Buridan... pensado só no canudo, na 

parte interna. 

Ao longo das discussões, os participantes puderam se aproximar de concepções 

do passado para certos fenômenos comparando-as às suas próprias explicações. 

Dessa forma, materializou-se a intenção de utilizar os documentos históricos para 

favorecer a construção do conhecimento histórico numa perspectiva autônoma. Os 

participantes foram estimulados a tomarem parte no processo de construção do 

conhecimento.  

Houve uma participação significativa dos estudantes em discussão previamente 

planejada para extrapolar a interpretação da fonte primária: assumir o papel de 

Buridan e refletir sobre o que ocorreria com o uso de um canudo furado. A interação 

a seguir indica que os estudantes em geral prosseguiram de acordo com o objetivo 

almejado pelo mediador, o qual buscou formalizar a construção do conhecimento a 

partir das colaborações: 

 (Prof.) _ [...] Vamos tentar explicar agora, baseado no que Buridan 

falou, como ELE explicaria a não subida do líquido pelo canudo furado.  

(A*) _ Ele diria que como nós sugamos o ar que está no canudo... a 

proximidade do vácuo seria preenchida. Ao invés de ser preenchida pelo 

líquido, seria preenchida pelo ar que já vem de fora. 

(Prof.) _ Ele MANTERIA então a explicação do horror ao vazio e NÃO 

PENSARIA EM ALGO EXTERNO, como para explicação da subida ou 

não do líquido, mas manteria ... 

(A10) _ É quase o que você disse no inicio da aula... o cientista quando 

vai estudar alguma coisa ... ele já tem aquela ideia na cabeça. Como ele 

já tem aquele pré-julgamento não vai querer sair da sua zona de 

conforto. Vai querer sempre pensar do ponto de vista dele. 
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(Prof.) _ Então ele traz para o fenômeno os seus pressupostos 

teóricos. Então o que a gente percebe ... quê Buridan ele tinha como 

pressuposto teórico? 

(A10) _ O HORROR AO VAZIO. 

(Prof.) _ [...] Ele parte desse pressuposto para explicar fenômenos a 

sua volta. 

(A9) _ Então ele ia falar... tipo seria o horror ao vazio. É como o ar é 

mais leve... ele preencheria esse canto que estaria sujeito ao vazio em 

vez do vinho... que seria mais pesado para subir.  

(Prof.) _ O vinho nem PRECISARIA subir porque NÃO SERIA 

CRIADO UM ESPAÇO VAZIO. Porque o canudo está furado e seria 

preenchido pelo próprio ar.  

Como se pode notar pela interação, de fato, os participantes tenderam a recorrer 

ao horror ao vazio quando solicitados que se colocassem no “lugar” de Buridan. Isto 

é, perceberam a necessidade de se apoiarem nesse elemento prévio em proposta de 

extrapolação à interpretação imediata do documento histórico.  

 Em retorno de intervalo para lanche, o Momento 2 teve como objetivo contribuir 

com elementos para a compreensão da pressão atmosférica, por meio do resgate de 

aspectos do processo de construção histórica desse conceito.  

O mediador novamente chamou a atenção para o fato de que Jean Buridan havia 

se detido exclusivamente a algo interno ao canudo, atribuindo a subida do líquido ao 

horror ao vazio. Ele não havia trazido em sua explicação referência ao peso do ar. No 

entanto, conforme explicou o mediador, desde a Antiguidade os pesquisadores se 

preocupavam com essa questão.   

Nesse segundo momento, foi realizado experimento citado por Aristóteles em 

leitura compartilhada na intervenção: desequilíbrio de uma vareta suspensa com uma 

bexiga cheia em uma extremidade e uma bexiga vazia na outra. Os participantes 
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também tiveram contato com excerto de fonte primária no qual Simplício, três séculos 

após Aristóteles, se contrapôs à ideia de que o ar tinha peso.  

O professor-ministrante realizou uma breve contextualização histórica de 

discussões sobre o “peso do ar”. Sinalizou que as discussões vinham desde a 

Antiguidade e que essa ideia (peso do ar) só ganhou mais força a partir do século 

dezessete. Sugeriu que a aceitação dessa ideia poderia levar a uma reinterpretação 

de fenômenos como a subida do líquido pelo canudo.  

Na continuidade, os alunos foram convidados à interpretação de fontes primárias 

que sugeriram uma alternativa ao horror ao vazio e se apoiaram na atuação da 

pressão atmosférica. Procedeu-se à interpretação de registro histórico no qual Isaac 

Beeckman, no século XVI, refletiu sobre o ar ser “pesado” e nos pressionar “de todos 

os lados de um modo uniforme”. Os alunos se aproximaram de explicações científicas 

atuais em reflexão sobre o registro realizado por Beeckman. 

(Prof.) _ Então olha só ... Beeckman do século dezessete ... ele volta 

a trazer... “o ar é pesado ... ele nos pressiona de todos os lados de um 

modo uniforme. As coisas se precipitam para um espaço vazio com 

grande força, por causa da imensa altura do ar acima”.  

[...] 

(Prof.) _  [...] ... o que Beeckman quis dizer quando afirmou que o ar 

nos pressiona de todos os lados? Podemos sentir esse efeito? Podemos 

sentir o efeito dessa pressão?  

No que diz respeito ao reconhecimento de diferenças e semelhanças, a 

interpretação de fontes primárias permitiu resgatar explicações do passado. 

Comparações cuidadosas, diacrônicas, entre concepções científicas de épocas 

distintas puderam ser estabelecidas.  

Emergiram questionamentos sobre possíveis consequências para a 

interpretação do fenômeno do canudinho decorrentes de eventual aceitação da 
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afirmação de Beeckman. A percepção das diferenças entre as visões de Buridan e 

Beeckman foi estimulada, como pode ser notado na interação a seguir. 

(Prof.) _ Agora retomando o momento 1... o que Buridan parecia 

pensar acerca do peso do ar... voltando para a questão de Buridan e o 

problema do canudinho, o vinho? 

(A5) _ Ele num defendia que o ar não tinha peso... aí ele falou que o 

vinho era mais pesado do que o ar, mais ou menos isso. 

(A*) _ Quando ele disse o vinho é pesado, ele disse não diretamente 

que o ar não tinha peso... pois ao contrario ele diria o vinho pesa mais 

que o ar.  

(Prof.) _ Na fala aqui de Beeckman, o que ele diz? O ar é...?  

[Vários alunos] _ Pesado. 

(Prof.) _ Quando ele diz o ar é pesado... ele num tá dizendo que o ar 

é muito pesado, que eu não consigo levantar. Ele tá dizendo que o ar 

tem peso. E quando a gente vai lá em Buridan, o que ele parece pensar 

sobre o peso do ar? 

(A10) _ Eu acho que é aquela sensação que a gente tem... quando vai 

andando na rua e o ar querer levar a gente, não de ser pesado. 

(A*) _ Ele (Buridan) pensava... ele deixou claro que o ar não tinha 

peso. 

(Prof.) _ E ele atribui a explicação da subida do vinho ao horror ao 

vazio, à impossibilidade de formação do espaço vazio. Beeckman ... ele 

parece compartilhar das ideias de Buridan sobre o peso do ar? 

[Vários alunos] _ Não. 

(A*) _ Ele já começa na primeira frase com discordância. O ar É 

pesado. 
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(Prof.) _ Então repare que o pressuposto dele é o que? Que o ar tem 

peso. 

(A9) _ O ar... por ter peso... ele vai exercer uma pressão. E como o 

enunciado diz... o ar nos pressiona por todos os lados. Então a pressão 

do ar é de todos os lados. Então ele vai exercer pressão. Quando você 

suga o ar do canudo você vai exercer uma pressão inferior à pressão de 

fora e essa pressão de fora empurra o líquido fazendo com que ele só 

tenha um caminho que é o canudo. 

(Prof.) _ Vocês conseguem perceber mais claramente a diferença que 

tem entre os pressupostos teóricos e a explicação ((a diferença entre a 

explicação)) que possa vir de Beeckman da de Buridan? 

[...] 

(Prof.) _ Será que ele ((Beeckman)) discordaria de Buridan sobre o 

fenômeno do canudinho? Já que ele tem um pressuposto diferente, 

certo? [...]  

 Extrapolando as situações comentadas pelas fontes primárias, o professor-

mediador sugeriu que os participantes tentassem explicar, ora assumindo o papel de 

Buridan, ora de Beeckman, uma situação colocada no pré-teste, a seringa usada para 

retirar líquido de um recipiente. Os participantes aceitaram o desafio e apresentaram 

suas colaborações, a partir das quais o mediador sinalizou uma conclusão para o 

problema proposto. 

(A2) _ Eu acho que ele falaria que o ar ia puxar. 

(A*) _ Ele diria que a água preencheria o espaço na seringa porque o 

ar que está acima da bacia tá empurrando... pressionando a água e ela 

vai procurar um espaço vazio. 

(A9) _ No caso seria formado quando teria puxado o elevador aí. 

(A*) _ Não por a natureza ter horror ao vazio. 
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(A9) _ É... seria pela pressão O peso do ar empurraria o líquido para 

o espaço vazio. 

(Prof.) _ Então olha só... o que a gente tem de diferente entre essas 

duas explicações? É ... Buridan ... ele parte da ideia de que a natureza 

tem horror ao vazio. E aí ele vai tentar explicar todos os fenômenos a 

sua volta baseado nessa ideia... que na natureza é impossível formar um 

espaço vazio. Logo a natureza tenta evitar isso de todas as formas. 

Então ... quando há uma tendência de formação do espaço vazio, há 

alguma coisa para ocupar esse lugar. Essa é a explicação de Buridan. 

(Prof.) _ Do mesmo jeito para a seringa, se a gente pensar como ele... 

é como A* colocou, ao puxar o embolo haveria uma tendência para 

formação do espaço vazio. Como a natureza não permite... logo em 

seguida o líquido tende a subir pela seringa para preencher o espaço 

vazio que poderia ser formado.  

(Prof.) _ Na ideia de Beeckman... repare que ele... já como A* 

colocou... ele não só considera que o ar tem peso, como considera que 

é possível a formação do vazio. Então Beeckman não difere somente de 

Buridan pela ideia do ar ter peso, mas porque para Beeckman é possível 

formar espaço vazio. Certo? 

(Prof.) _  Então na hora que a gente puxa o embolo aqui, há uma 

formação de um espaço vazio, mas NÃO é o fato da natureza tem horror 

ao vazio que faz o líquido subir. Mas sim, o fato do AR EXTERNO ter 

peso e PRESSIONAR os corpos de todos os lados ... que faz com que 

esse líquido ele vá com imensa força... como ele diz aí, com IMENSA 

FORÇA, para onde tem a formação de um espaço vazio.  
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Segundo dia 

A continuidade da intervenção didática ocorreu dias após o primeiro encontro. O 

professor-ministrante relembrou aspectos discutidos previamente. Em 

prosseguimento teve início o Terceiro Momento, cujo tema foi o experimento de 

Torricelli nos livros didáticos. Os participantes do minicurso já haviam tido contato com 

esse conteúdo específico no primeiro ano do Ensino Médio. Apesar disso, 

demonstraram não se lembrar do experimento, quando questionados a respeito. 

(A5) _ Ouvi, mas não sei o que é.  

(A*) _ Só sei a fórmula.  

O mediador solicitou que os participantes realizassem a leitura de trecho de livro 

didático transcrito para o material apostilado. Resumidamente o livro trazia: 

experimento de Torricelli como descoberta e medição da pressão atmosférica; há 

vácuo “Torricelliano” na parte superior do tubo de mercúrio.  

Esses aspectos foram frisados pelo mediador, o qual, em seguida, deu início a 

problematização. A interação foi intensa, levantando suspeitas de que no livro 

faltavam elementos na descrição do experimento de Torricelli. Um estudante 

identificou a relação entre o “fenômeno do canudo” e o experimento de Torricelli. Outro 

chamou a atenção para o vácuo na parte superior do tudo e especulou se esse não 

seria o foco de Torricelli. 

(Prof.)  [...] De acordo com o texto para que serve o barômetro? 

(A9) _ Para medir a pressão atmosférica. 

(Prof.)  _ [...] todo mundo compartilha que de acordo com o texto essa 

ideia que é trazida? O que o livro didático nos leva a pensar sobre a 

intenção de Torricelli? ((gesticula com as mãos)) 

(Prof.)  A9 até titubeou um pouco para responder...Parece até um 

pouco obvio, num é? Medir a pressão. Alguém discorda disso?  
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(A1) _ Eu achei que ele ia explicar o negócio do canudo. 

(Prof.)  _ Mas ele faz referência ao canudo aí? 

(A1) _ É... em si é um principio bem igual. 

(Prof.)  _ Certo, mas a pergunta é... o que o livro didático nos leva a 

pensar sobre a intenção de Torricelli? Você tem essas informações que 

eu acabei de passar aí. Então, quando você ler esse texto, qual a ideia 

que leva a pensar sobre Torricelli. Ele estava preocupado com o quê? 

((A1 observa o material)) 

(A1) _Medir a pressão. 

 (Prof.)  _ [...] Isso era o que ele estava tentando resolver? ( ).  

(A*) _ Eu acho que ele estava tentando explicar o vácuo. Já que ele 

tem uma ampola chamada VÁCUO TORRICELLIANO. 

(Prof.)  _ [...] O VÁCUO TORRICELLIANO que o livro cita era mesmo 

aceito na época? Ninguém mais pensava como horror ao vazio? Ou seja, 

no momento em que Torricelli, no século dezessete, achou... ninguém 

mais pensava sobre a ideia do horror ao vazio? [...] 

(A9) _ História não é BEM linear... então não foi descartado totalmente 

esse horror ao vazio. Mas Torricelli viveu depois de Beeckman... então 

talvez a ideia de Torricelli do vácuo Torricelliano fosse aceita por parte 

da comunidade... [...]. 

(Prof.)  _ Bom destaque A9. A história da ciência... a gente vê que ela 

não se comporta de maneira uniforme. A ciência não se constrói de 

forma linear. [...] será que Torricelli não tinha nenhuma dúvida? E 

ninguém nesse período tenha dúvidas? 

 (A*) _ Provavelmente... 
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(Prof.)  _ E Torricelli... será que tinha dúvida? 

 (A9) _O que move a pessoa a ir atrás da resposta é a dúvida. 

Provavelmente ele estava tentando explicar algo que ele tinha dúvida... 

se existia ou não. 

(Prof.)  _ Baseado no que a gente viu até então... por meio do 

experimento de Torricelli é possível ver, observar que a sustentação do 

mercúrio se deve a algo externo? Então... na apostila de vocês aparece 

aí um enunciado. O livro didático apresenta o conceito de pressão. 

(A*) _ Isso tem a ver com a explicação de Beeckman... por que o 

líquido sobe pelo canudo, o peso do ar e tal?  

(Prof.)  _ Vamos ver... o livro didático apresenta o conceito de pressão 

atmosférica de forma simples e direta... [...] Vamos pensar... por meio do 

experimento de Torricelli era possível concluir que a subida do mercúrio 

era devido a algo externo? Pressão?  

O próprio prosseguimento da interação demonstra que o conteúdo trazido pelo 

livro era pouco óbvio para os estudantes-leitores da narrativa nele contida. Repetidas 

vezes o professor foi interpelado por estudantes que não haviam entendido o 

experimento de Torricelli ao acompanharem a narrativa do livro. O questionamento a 

seguir ilustra uma dessas circunstâncias: 

(A5) _ Professor, o senhor pode explicar resumidamente o 

experimento de Torricelli? 

(Prof.)  _ Vamos ver a figurinha. A gente tem um tubo de um metro de 

comprimento... um tubo de vidro, certo? [...] 

((alunos atentos à explicação)) 

Após repetir explicação com base no conteúdo do livro, o professor-mediador 

deu sequência à problematização direcionada a questionar se a explicação para o 

experimento de Torricelli era tão imediata quanto o livro parecia indicar.  
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(Prof.) _ Continuando nossa discussão... ao observar o 

experimento...era possível ver a pressão atmosférica atuando? 

(A6) _ A pergunta é para a gente que já sabe ou é para o pessoal da 

época? 

(Prof.)  _ A pergunta é para vocês. Mas será que teria a ver com o 

momento histórico essa pergunta? 

[...]  

 (A9) _ Não.  

(Prof.)  _ Por que não? 

(A9) _ Porque não é visível.  

(Prof.)  _ Visível... como assim? 

(A9) _ O fato de a gente não ver ela atuando... como se fosse um 

líquido. O líquido a gente pode ver. Pode ver o recipiente. Mas a pressão 

a gente não consegue ver. A menos que a gente saiba que ela está ali. 

Se você não achar que ali tem uma pressão dificilmente você vai achar 

isso. ((gesticula com as mãos))  

(A*) _ Provavelmente ele acreditava que ali tinha uma pressão devido 

a outras explicações... mas eu acho que era possível, é claro, não ver a 

pressão em si, mas ver o resultado da atuação dela. 

(A9) _ Se você acredita nisso... 

(A*) _ É ... se você parte desse pressuposto.  

(A7) _ Eu acho que deveria primeiro saber o que é a pressão, para 

saber se aquilo foi atuação da pressão. Deve saber primeiro como a 

pressão age e depois saber se foi realmente a pressão que atuou ali. 

((fazendo gestos com as mãos)) 
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Nota-se que para os estudantes que se manifestaram a atuação da pressão 

atmosférica não era simplesmente óbvia. Eles identificaram que a interpretação nessa 

direção era antecedida pela própria concepção de pressão. Adicionalmente, o 

professor-ministrante indicou que a aparente aceitação da conclusão de Torricelli, 

implícita na narrativa do livro didático, não correspondeu à situação histórica. Com 

base, nas colaborações advindas dos participantes ao longo da interação, sintetizou, 

em oposição à narrativa simplista trazida pelo livro didático: 

(Prof.)  _... quando eu vou para o experimento de Torricelli, eu não 

consigo ver a pressão. Porque a ideia aí por trás, também é um 

pressuposto teórico. Então o que Torricelli traz é uma nova interpretação 

para esse fenômeno. [...]. Tanto é que mesmo depois desse período, 

mesmo depois do experimento de Torricelli, não tem uma uniformidade 

na ciência. Nem todas as pessoas vão explicar da mesma forma. 

((pausa))  

 Estimulados pela indagação do professor-ministrante, os participantes 

identificaram que Jean Buridan não havia se apoiado na ideia de pressão. 

Interessante notar, ainda, que um dos participantes relacionou a ideia a Beeckman, 

fazendo referência ao que havia estudado na própria intervenção didática. Suplantou-

se, assim, a alusão exclusiva a Torricelli, realizada pelo livro didático.  

(Prof.)  _ Voltando a Jean Buridan... ele usou a ideia de pressão 

atmosférica para explicar a subida do líquido? 

(A*) _NÃO... NEM UM POUCO. ((balançando a cabeça em negativa)) 

(A9) _ Nem um pouco porque como a gente discutiu ... ele não pensou 

que isso poderia ser algo EXTERNO. Então ele já foi pensando que isso 

era INTERNO. 

(A*) _[...]. Quem usou a ideia de pressão atmosférica, mesmo que não 

tenha dado esse nome, foi Beeckman. ((movimentos com as mãos)) 
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Novamente o professor precisou realizar a explicação do experimento de 

Torricelli, pois alguns alunos ainda apresentavam dúvidas, pensativos e em silêncio. 

Após pausa para o lanche foi realizado o Momento 4 com a leitura da “entrevista” a 

Torricelli no jornal histórico Tribuna da Ciência. As discussões encaminhadas 

trouxeram à tona aspectos que permitiram contemplar lacunas surgidas na 

problematização antecedente.  

A interpretação das afirmações originais de Torricelli permitiu suplantar a 

apresentação pronta do conhecimento realizada pelo livro didático, segundo o qual o 

experimento de Torricelli foi uma medida da pressão atmosférica.  

(Prof.) _ Lembra que isso aí foi trazido lá do livro didático que a gente 

começou a ver no inicio do dia de hoje? O que vocês leram aqui agora... 

pela intenção que aparece aí... ele está REALMENTE QUERENDO 

MEDIR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA? 

(A9) _... a intenção dele era achar outra explicação que não pareça 

para ele tola como o vácuo ou o horror ao vazio. 

 (A8) _ Eu acho assim... era algo MAIS ABRANGENTE. Ele mesmo 

cita é... o ar frio e quente. Ele estava vendo de outra maneira... estava 

expandindo mais. 

(Prof.)  _  Ele não estava preocupado especificamente em ter um 

VALOR ali... como o livro traz. [...] 

O experimento de Torricelli foi contextualizado, relembrando considerações já 

realizadas em etapas precedentes da intervenção, bem como trazendo à tona as 

intencionalidades de Torricelli no âmbito das discussões sobre o vazio.  

(Prof.)  _  [...]  A figura no livro mostra um espaço aparentemente vazio 

no alto do experimento de Torricelli. [...] O livro se refere a um vácuo 

Torricelliano.  

(Prof.)  _  Será que estava MESMO vazio na visão de Torricelli? [...] 
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[...] 

(Prof.)  _  [...] 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.  

(Prof.)  _  Então isso para Torricelli foi uma evidencia de que esse 

espaço estaria vazio. Vocês conseguem compreender isso...? 

Diante do questionamento realizado pelo professor-mediador, uma interação 

singular pôde ser notada. Os participantes demonstraram dificuldade para 

compreender o argumento de Torricelli, expuseram explicitamente seus 

questionamentos e, com apoio do mediador, foram se expressando sobre o assunto.  

(A2) _ Quando o mercúrio ia descendo a água já ia subindo? 

(A9) _ Tipo trocando as posições... Isso explicaria o vazio, por quê? 

Por que a água escoava com grande força para o vazio? ((participante 

se mostra confuso a respeito do argumento de Torricelli)). 

 (Prof.)  _  Não. Isso explicava porque ... se isso fosse preenchido por 

alguma coisa... por que a água entraria? ((professor tenta esclarecer)) 

(A2) _Porque estava vazio e a natureza ia preencher. ((participante se 

confunde com o argumento de Torricelli e parte do princípio que ele 

aceita o horror ao vazio)) 

Nota-se, em seguida, que no momento no qual o mediador ia formalizar uma 

explicação, um estudante o fez. 

(Prof.)  _  Não.. mas olhe só... ((professor se preocupa com o 

entendimento equivocado do participante)) 
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(A8) _ Não... mas ele está falando ... se aquele pedacinho tivesse 

alguma coisa... ar, por exemplo. Se aquele pedaço NÃO FOSSE vazio, 

como a água teria entrado se já estava completo? ((participante 

esclarece corretamente o argumento de Torricelli)) 

(Prof.) _ Entendeu? Esse experimento que ele fez... essa questão 

dele colocar a água e depois erguer o tubo e ter ocorrido o fato do 

mercúrio ter descido e toda água ter subido é uma evidencia de que 

aquele espaço ... ele estaria vazio. PORQUE PARA TORRICELLI SE 

ALI NÃO ESTIVESSE VAZIO, ELE NÃO PODERIA SER PREENCHIDO 

POR ÁGUA. Entende? Porque a água entra COMPLETAMENTE 

PREENCHENDO TODO O TUBO. ((professor tenta esclarecer)) 

O prosseguimento da interação demonstra que os participantes transitaram entre 

o entendimento e a dúvida sobre a argumentação de Torricelli. Apoiados pelo 

mediador se empenharam em compreender o que Torricelli pretendia e, no final, 

conseguiram satisfatoriamente se expressar a respeito. 

(A8) _ Porque quando ele está falando que a natureza tem horror ao 

vazio é porque de alguma maneira a natureza vai complementar, mesmo 

com água ou com ar. Mas como não estava vazio. Ou ... como estava 

vazio, então não tinha como entrar água. Espere aí... se estivesse vazio 

a água teria entrado. Se não estivesse vazio a água não teria entrado 

((participante se mostra confuso a respeito do argumento de Torricelli)). 

(Prof.) _ Então para Torricelli A ÁGUA ENTRA PORQUE ALI EXISTE 

UM ESPAÇO VAZIO. Agora repare ... ele NÃO ESTÁ COLOCANDO 

ISSO COMO UMA IDEIA DE HORROR AO VAZIO, está certo? ELE 

NÃO ESTÁ DIZENDO ASSIM: isso ocorre porque a natureza tem horror 

ao vazio. ((professor enfatiza)) 

(Prof.) _ [...] Se a água preencher esse espaço é porque ali ERA 

VAZIO. Entende? Então ele NÃO estava considerando que a natureza 

tem horror ao vazio. Até porque ele admite que nesta situação o espaço 
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é vazio. O FATO DE PREENCHER COM ÁGUA É JUSTAMENTE PARA 

CORROBORAR QUE ESTE ESPAÇO É VAZIO.  

(A2) _ E se não estivesse vazio a água não iria preencher. 

(A9) _ É porque quando a água entra ele completa todinho, inclusive 

o espaço que estava vazio. 

(Prof.) _ EXATAMENTE. 

(A9) _ Porque, por exemplo, se fosse preenchido por ar... não iria 

preencher ali. 

Abordando outro aspecto da entrevista, o professor-mediador procurou estimular 

a percepção de que Torricelli era partidário de uma interpretação dissidente, a atuação 

da pressão atmosférica. Ele precisava se empenhar em argumentar contra 

interpretações mais tradicionais e influentes.  

(Prof.) _ Então olha só... [...]. Mas se o vácuo existe, ele não seria a 

causa da sustentação da coluna de mercúrio? A pergunta aí... do 

jornalista. Qual é a ideia trazida na pergunta? ((movimento com as 

mãos)) 

(A9) _ É o horror ao vazio. 

(Prof.) _ O horror ao vazio. Ele está dizendo o seguinte. Se o vácuo 

existe como você está dizendo... mas ele não seria a causa da 

sustentação da coluna de mercúrio? Ou seja, o vácuo aí não daria um 

puxão? A natureza, ela não gosta de permitir a existência do vácuo. Logo 

ela vai fazer tudo para impedir. Então ... seria o vácuo existente aqui que 

daria um puxão? Por isso essa coluna de mercúrio permaneceria aqui? 

Então é isso que ele está perguntando. Todo mundo consegue 

compreender essa pergunta? ((alunos acenam com a cabeça 

confirmando)) 
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(Prof.) _ É ai vem a resposta de Torricelli. Acompanhe aí comigo a 

leitura... Costuma ser dito como explicação para o fato de que o tubo AE 

permanece vazio e o mercúrio embora pesado seja sustentado pelo tubo 

AC, que como se acredita ate agora, a forca que impede o mercúrio que 

caia, como naturalmente faria, é interna ao tubo e provem do vácuo ou 

de alguma substancia extremamente rarefeita. Mas, afirmo que é 

externa. É essa força vem de fora. ((pausa)) 

(Prof.) _  Então o que ele está fazendo nesta fala? Ele está reforçando 

a ideia de horror ao vazio ou está fazendo uma crítica?  

(A9) _ Ele está fazendo uma crítica... dizendo que NÃO é o horror ao 

vazio que impede o mercúrio de descer e sim alguma coisa EXTERNA 

que impede ele de descer.  

Em outro momento próximo na interação, nota-se que os estudantes tiveram 

dificuldade para entender por quê Torricelli havia utilizado tubos com dimensões 

superiores diferentes. O ministrante precisou intervir. 

(Prof.) _  [...] Dá para perceber a diferença entre o tubo A e o tubo B... 

o tubo do lado direito e o tubo do lado esquerdo. Qual a diferença entre 

esses tubos?  

(A9) _ Só a parte de cima. 

(Prof.) _ Todos eles tem uma abertura aqui embaixo e em cima são 

fechados, mas nesse tubo aqui, ele tem essa extremidade maior. O 

fundo dele é maior que o outro. Todo mundo compreende isso? [...] 

Então quando ele coloca esses dois tubos dentro do recipiente com 

mercúrio... repare que o equilíbrio se dá na mesma linha. [...]  

(Prof.) _ [...] ((se fosse ação de agente interno)) o vaso AE, onde 

haveria MAIS substância rarefeita, deveria que ter exercido uma força 

MAIOR, atraindo muito mais. Olha só o que ele está dizendo... que SE a 

natureza tivesse horror ao vazio, esse tubo que teria MAIS VAZIO do 
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que este... deveria ter um puxão maior. E, consequentemente, essa 

altura da coluna de mercúrio NÃO deveria estar nessa posição. 

Acompanhados por professor-mediador, os estudantes se aproximaram de 

forma contextualizada do experimento de Torricelli. Considerando o que havia sido 

percebido a partir dos trechos originais do pesquisador, o professor sintetizou o 

significado do experimento de forma distinta da narrativa simplista trazida pelo livro 

didático: 

(Prof.) _ Então ... como é que se dá a sustentação da coluna de 

mercúrio? Ele permanece na posição de equilíbrio porque esse peso da 

coluna de ar que está na superfície da bacia, equilibra JUSTAMENTE 

com o peso do mercúrio que está aqui dentro do tubo. [...] inicialmente 

na hora em que esse tubo está completo... que é virado aqui... o mercúrio 

que está aqui dentro... ele acaba sendo mais pesado do que o peso do 

ar que está aqui fora. Por isso que parte do mercúrio desce.  

(Prof.) _ Na hora que ele atinge setenta e seis centímetros é que esse 

peso que está aqui dentro... ele vai entrar em equilíbrio com esse peso 

de ar da coluna externa. Então essa é a explicação que Torricelli está 

dando para essa sustentação da coluna de mercúrio, e NÃO uma causa 

interna. . ((alunos atentos e em silêncio acompanham a explicação do 

professor)) 

(Prof.) _ Outro trecho... mesmo considerando que o ar tem peso e 

atua sobre o mercúrio, ainda assim poderíamos considerar que o espaço 

vazio influenciaria no interior da coluna de mercúrio?  

[...] 

(Prof.) _ Ele pensa também nesses questionamentos. [...]... ora ... se 

eu tinha dois tubos, se um deles estava mais vazio que o outro, então se 

a natureza tivesse horror ao vazio, o puxão de um deveria ser maior do 

que o outro. [...] 
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(Prof.) _  Ele continua reforçando... Tenho me empenhado em explicar 

por este princípio todos os tipos de repugnância que são sentidos em 

vários efeitos atribuídos ao vácuo, e ainda não encontrei algum com o 

qual não consigo lidar com sucesso.  

(Prof.) _ Então o que ele esta dizendo aí? [...] Ele consegue explicar 

todos esses fenômenos. Então, até então ele não encontrou um que ele 

não pudesse dar essa explicação.  

(A4) _ Até o do canudinho? 

(Prof. ) _ ATÉ O DO CANUDINHO. ((risos)) 

É interessante notar que partiu de um estudante a percepção de que havia uma 

relação entre o experimento de Torricelli e o fenômeno do canudinho. Essa relação já 

havia sido sugerida por outro estudante, bem anteriormente, quando a intervenção se 

dirigiu ao conteúdo do livro didático. 

Ainda no minicurso, foi apresentado aos participantes o experimento da 

montanha do Puy-de-Dôme. Como havia sido observado, o trecho do livro didático 

discutido indicava o experimento de Torricelli como uma medida da pressão 

atmosférica. Essa afirmação estava atrelada a uma visão inequívoca de que a coluna 

de mercúrio se sustentava pela atuação do ar na superfície do recipiente. A alusão ao 

experimento do Puy-de-Dôme permitiu problematizar esse aspecto ao demonstrar 

historicamente a continuidade dos debates. Buscou-se construir com os estudantes a 

percepção de que havia uma hipótese orientando a realização desse experimento.  

Em discussão coletiva mediada, com alguma dificuldade, chegou-se à percepção de 

que com o aumento da altitude havia a expectativa de que a coluna de mercúrio 

decresceria, o que de fato ocorreu. 

Ao longo da intervenção, os estudantes utilizaram material apostilado individual 

que continha a transcrição das fontes primárias citadas no minicurso, bem como a 

entrevista fictícia com Evangelista Torricelli. O material também continha espaço para 

que os estudantes registrassem por escrito suas respostas a questões debatidas 

coletivamente ao longo do minicurso. O ministrante reiterou a solicitação para que 
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esses registros fossem realizados. Após a intervenção, notou-se, no entanto, que os 

estudantes não haviam feito um registro escrito sistemático de suas considerações. A 

atenção dada por eles ao material apostilado havia se restringido fundamentalmente 

à consulta dos trechos de fontes primárias sugeridos para discussão coletiva. A 

limitação de tempo, o interesse por participar oralmente das atividades ou 

simplesmente acompanhá-las com atenção podem ter sido fatores que contribuíram 

para a utilização escassa do material para fins de registro escrito ao longo do 

minicurso. Por esse motivo não foi realizada uma análise sistemática desse material. 

Somente já na finalização da aplicação da intervenção didática, houve um 

atendimento mais efetivo à solicitação do professor-mediador quanto aos comentários 

escritos. Foram obtidos registros significativos quando este sugeriu que os 

participantes retornassem ao questionamento inicial, respondendo à seguinte questão 

na apostila: tomando como base (pressuposto teórico) a consideração de que o ar tem 

peso e exerce pressão, como poderia ser explicada a subida do líquido através do 

canudo quando tomamos suco/refrigerante? 

(A3) _ [...] através do peso exercido pelo ar no copo faz com que o 

líquido suba o canudo.  

(A**) _ [...] a pressão atmosférica faz com que o líquido seja 

empurrado e suba pelo canudo [...].  

(A8) _ [...] exercemos a inspiração do ar e isso diminuindo a pressão 

na boca, o [ar] externo começa a influenciar no líquido fora do canudo e 

com isso fazendo com que ele suba até a boca.  

(A9) _ Fazendo a pressão interna ao canudo diminuir pela remoção do 

ar, o líquido será empurrado pela pressão atmosférica para o local de 

menor pressão, ou seja, para o interior do canudo. 

(A2) _ A pressão exercida fora do canudo faz com que o suco suba. 

(A***) _ Porque a pressão de fora faz peso para dentro do recipiente 

fazendo assim, o líquido subir pelo canudo.  
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(A6) _ Quando o líquido é sugado o ar ao redor causa uma pressão 

para que ele suba além do peso causado pelo ar, fazendo com que o 

líquido suba com mais facilidade, e como a pressão externa é maior.  

(A****) _ Quando sugamos o ar de dentro do canudo a pressão de 

fora fica maior e como sempre tende ao equilíbrio, o líquido vai subir pelo 

canudo para a pressão ficar equilibrada tanto dentro quanto fora do 

canudo. 

(A13) _ Quando sugamos o ar do canudo, a pressão externa do ar 

impulsiona o líquido para baixo fazendo com que ele suba pelo canudo, 

sendo assim, quando sugamos não estamos necessariamente [...].  

 A sequência didática proposta considerava que uma contribuição para o 

entendimento do conceito físico de pressão atmosférica poderia se delinear na medida 

em que o referido conceito fosse utilizado pelos estudantes em reinterpretação do 

fenômeno físico inicialmente considerado. Como se pode notar, de fato, as respostas 

transcritas anteriormente a partir do material apostilado individual são significativas 

quando a esse aspecto.  

Quatro estudantes não responderam por escrito a esse questionamento final. A 

atitude desses indivíduos pode ser explicada, uma vez que os mesmos sabiam que 

ainda haveria solicitação para resposta ao pós-teste. Outros quatro estudantes 

registraram respostas que trazem de forma fragmentada a referência à pressão do ar, 

ao mesmo tempo em que se referem ao líquido ser sugado. 

De modo geral, o processo de aplicação da intervenção, as atitudes e resultados 

observados foram muito satisfatórios. Os estudantes participaram ativamente das 

discussões construindo explicações para os fenômenos físicos e interpretações para 

os excertos de fontes primárias.  Houve uma melhora significativa na qualidade e no 

nível da construção coletiva de respostas à medida que a interação foi transcorrendo. 

Parte significativa dos estudantes se expressou adequadamente no pós-teste. 

Referências satisfatórias à pressão atmosférica figuram em parcela significativa das 
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reflexões realizadas individualmente após a intervenção. A sequência didática parece 

ter colaborado para a aproximação em relação ao conceito de pressão atmosférica.   
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7. 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O simples fato de utilizar a História da Ciência em sala de aula não garantiria a 

superação de uma postura dogmática. A leitura de fontes primárias poderia servir 

simplesmente para fins de constatação ou ilustração. Nesse caso, a participação do 

estudante seria relegada a segundo plano (ou mesmo anulada). 

Ao contrário, a sequência didática proposta como produto educacional na 

presente dissertação prevê a utilização da História da Ciência segundo uma 

perspectiva aberta e investigativa, não dogmática. O enfoque pautado em atividades 

dialógicas estabelece a construção coletiva do conhecimento em sala de aula, a partir 

de reflexões e diálogos, em processo no qual professor e alunos se inserem como 

protagonistas.  

A perspectiva de utilização didática de fontes primárias permite atuar em lacunas 

observadas nos livros didáticos usuais, trazendo justamente aquilo que eles não 

costumam conter: o processo de desenvolvimento e justificativa para os produtos da 

ciência neles apresentados. Elementos relacionados ao processo de construção 

histórica da ciência são discutidos coletivamente ao longo de atividades interpretativas 

a partir dos documentos históricos. 

Particularmente, o desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica se insere 

na discussão sobre a existência do vazio, sendo este um elemento contextual que 

permite compreender melhor o experimento de Torricelli, trazido usualmente de forma 

simplista em livros didáticos. Há uma intencionalidade subjacente à proposta. 

A sequência didática proposta é iniciada a partir da discussão de um fenômeno 

cotidiano. A subida do líquido por um canudo é a situação problemática inicial. De 

acordo com pesquisas empíricas, o resultado dessa primeira etapa deve se configurar 

como um repertório de explicações com base em concepções alternativas, que de 

alguma forma guardam semelhança como o “horror ao vazio”, e eventuais explicações 

nas quais o conceito de pressão atmosférica aparece de modo mais ou menos formal. 

A “viagem no tempo” oportunizada pela contextualização histórica e pelo contato 

com fontes primárias relacionadas à construção do conceito de pressão atmosférica 
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permite perceber que pesquisadores do passado também se dedicaram a discutir o 

fenômeno da subida do líquido pelo canudo e outros de natureza equivalente. 

Historicamente, essas discussões transcorreram de forma complexa, segundo bases 

epistemológicas e filosóficas específicas do “horror ao vácuo”, o qual não deve ser 

tomado como um equívoco do passado.  

A proposta permite que os próprios alunos reflitam sobre semelhanças e 

diferenças entre suas propostas e visões sustentadas por pesquisadores de outras 

épocas. Considera-se que esse processo pode colaborar para o entendimento do 

conceito físico de pressão atmosférica, de forma que o mesmo venha a ser utilizado 

pelos estudantes em uma reinterpretação ou estruturação mais adequada da 

explicação prévia para o fenômeno físico inicialmente submetido a problematização. 

Ao longo de processo “investigativo”, realiza-se a contextualização de aspectos 

epistemológicos geralmente ausentes no contexto escolar.  

A sequência didática proposta foi aplicada em minicurso em contexto específico 

em escola pública de Natal (RN). Os resultados satisfatórios obtidos na aplicação do 

produto educacional proposto devem ser considerados sem que se perca de vista as 

idiossincrasias desse contexto escolar específico.23 

O professor-ministrante do minicurso é egresso de mestrado em Ensino de 

Ciências. Há dois anos havia defendido dissertação de mestrado sobre a abordagem 

da temática NdC por meio de episódios da História do Vácuo e da Pressão 

Atmosférica. Como atuava como docente regular de Física na escola, os alunos 

participantes da pesquisa já estavam sensibilizados em relação à temática NdC. Por 

outro lado, ele não havia ainda tido a oportunidade de ensinar sobre o experimento de 

Torricelli de forma contextualizada, superando o conteúdo simplista trazido pelo livro 

didático adotado na escola. Estava, portanto, insatisfeito com os resultados 

alcançados com os seus estudantes. Considerando sua formação específica para a 

inserção didática da HFC, ele colaborou no processo de elaboração da sequência 

                                                           

23 Nesse sentido, desafios relacionados à formação docente para a utilização de abordagens histórico-filosóficas 

demandam atenção (HÖTTECKE; SILVA, 2010; FORATO; MARTINS; PIETROCOLA, 2012). 
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didática, trocando ideias sobre o contexto escolar específico, estratégias e sugestões 

para o material apostilado.  

Ao longo da aplicação do produto educacional, pôde-se notar a profícua 

interação entre professor-ministrante e alunos-participantes da pesquisa, em 

ambiente de particular motivação face às atividades propostas. Ao assumir o papel de 

mediador, o professor atuou de modo a favorecer a construção do conhecimento, 

propôs questões, favoreceu a reflexão e o engajamento dos estudantes como parte 

de um processo investigativo. Em algumas ocasiões, sensível às dificuldades dos 

alunos e à exiguidade de tempo, estendeu suas explicações, mesmo assim, sem 

assumir o papel de detentor da verdade. Estimulou a socialização das visões 

concebidas pelos estudantes. Buscou apoio nessas contribuições, “costurando” um 

conhecimento coletivo autêntico daquele grupo.  

Mais do que resultados satisfatórios nos instrumentos de pesquisa aplicados, 

oportunizou-se o desenvolvimento de atitudes positivas de conversação e 

argumentação entre os alunos. E, dessa forma, a aplicação do produto educacional 

oportunizou também ao próprio professor-mediador um ambiente de consolidação 

profissional no ensino da e sobre a ciência. 
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APÊNDICE 1 

PRODUTO EDUCACIONAL 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA  
 
 

PRESSÃO ATMOSFÉRICA, NATUREZA DA CIÊNCIA  
E FONTES PRIMÁRIAS 

 

 

Este produto educacional apresenta uma sequência didática, de perspectiva histórico-

filosófica, cujo objetivo é trazer contribuições para o ensino do conceito de pressão 

atmosférica e a inserção de discussões sobre a natureza do conhecimento científico na 

educação básica. 

Busca-se contemplar a compreensão de aspectos da construção histórica do conceito 

científico em atividades que despertam o pensamento crítico. Propõe-se que os estudantes 

se engajem em processo “investigativo” sobre determinado fenômeno físico e confrontem 

suas explicações às que emergem da interpretação diacrônica de excertos de fontes 

primárias, devidamente contextualizados ao longo das etapas.  

Sugere-se uma sequência didática mediada, de caráter dialógico, organizada em 

momentos de discussão a respeito de conteúdos de ciência e sobre a ciência.  
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I. Apoio ao professor 
 

Sobre História e Filosofia da ciência no Ensino 
 

Documentos que compõem a legislação educacional brasileira para o ensino de Física 
preconizam que “o conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico, objeto 
de contínua transformação” (BRASIL, 2000, p. 24) levando “à compreensão de que modelos 
explicativos não são únicos nem finais, tendo se sucedido ao longo dos tempos” (BRASIL, 
2000, p. 27).  

A legislação ecoa aspectos enfatizados por especialistas nas últimas décadas. Vem se 

frisando a importância da inserção didática de discussões explícitas e contextualizadas sobre 

a natureza do conhecimento científico (MATTHEWS, 1995; MARTINS, 2006; LEDERMAN, 

2007; QUINTAL; GUERRA, 2009; LEDERMAN, 2012; FORATO, 2012; SASSERON; 

BRICCIA; CARVALHO, 2013; BOAS et al, 2013). Sugere-se a discussão de episódios 

históricos que contribuam para a contextualização do conhecimento científico como tentativa 

de resolução de problemas.  

Considerações sobre o papel da História e Filosofia da Ciência (HFC) no Ensino 

englobam a utilização de abordagens de cunho histórico-filosófico para a aprendizagem de 

conceitos científicos (SILVEIRA, 1992; PEDUZZI, 2001; MARTINS, 2006). Sugere-se que a 

HFC contribui para “uma compreensão melhor dos conceitos científicos por traçar seu 

desenvolvimento e aperfeiçoamento” (MATTHEWS, 1995, p. 172) e que “a compreensão dos 

conhecimentos físicos está intrinsicamente relacionada ao entendimento dos problemas a que 

tais conhecimentos buscaram responder” (MATTHEWS, 1994, p. 50). Pesquisas empíricas 

evidenciam que propostas metodológicas fundamentadas em aspectos históricos, quando 

implementadas em sala de aula, podem trazer bons resultados (BOSS; SOUZA FILHO; 

CALUZI, 2009; BOSS; SOUZA FILHO; CALUZI, 2011; BRICCIA; CARVALHO, 2011; 

MONTEIRO; MARTINS, 2015).  

O entrelaçamento entre a consideração de concepções prévias dos estudantes e 

abordagens de cunho histórico-filosófico é uma possibilidade pedagógica desenvolvida há 

décadas em pesquisas na linha HFC no Ensino. Afirma-se com base em pesquisas empíricas 

que estudantes costumam apresentar ideias enraizadas acerca de fenômenos físicos, as 

quais podem ser distintas do que a escola pretende ensinar (SALTIEL; VIENNOT, 1985; 

MELLADO; CARRACEDO, 1993; CARVALHO et al., 1993; NEVES, 1998; PEDUZZI, 2001; 

MARTINS, 2006). São concepções resistentes a mudanças e não deveriam ser ignoradas. 

Poderiam ser um ponto de partida no processo de ensino e aprendizagem (LONGHINI; 

NARDI, 2009). 
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Afirma-se certo papel para a HFC no Ensino, tendo em vista semelhanças (guardados 

os diferentes contextos24) entre explicações iniciais dos alunos para fenômenos físicos e 

visões sustentadas por pesquisadores do passado: 

 

Embora não haja um paralelo completo entre esses “conceitos prévios” e as 

concepções científicas antigas, as semelhanças [...] indicadas são 

suficientemente fortes para tornar o conhecimento da história da ciência um 

importante aliado neste trabalho. Examinando exemplos históricos [...] o 

estudante pode se preparar para aceitar que um processo semelhante ocorra 

com suas próprias ideias. Pode perceber que, na história, sempre houve 

discussões e alternativas, que algumas pessoas já tiveram ideias semelhantes 

às que ele próprio tem, mas que essas ideias foram substituídas por outras 

mais adequadas e mais coerentes com um conjunto de outros conhecimentos 

(MARTINS, 2006, p. xxvi). 

 

No contexto educacional, no entanto, a HFC ainda é pouco presente como abordagem 

didática, mesmo decorridas décadas de pesquisas sobre sua articulação a concepções 

alternativas. Negligenciam-se, na prática, eventuais repercussões nesse sentido. Costuma-se 

dar pouca importância a conhecimentos prévios dos alunos e a uma construção 

contextualizada que valorize o que é trazido para sala de aula (SALTIEL; VIENNOT, 1985; 

MARTINS, 2006). 

Efetivamente, a presença da HFC no contexto escolar ainda é tímida. São insuficientes 

as iniciativas de utilização de abordagens histórico-filosóficas para ensinar ciência e sobre a 

ciência (TEIXEIRA; GRECA; FREIRE JR, 2012; PENA; TEIXEIRA, 2013; VITAL; GUERRA, 

2014; BEZERRA; 2014). Contribuem para essa situação múltiplos fatores de natureza 

                                                           

24 Como adverte Peduzzi (2011, p. 19): “É importante observar que o aluno atual vive, pensa e constrói 
conhecimentos em um mundo diferente daquele vivenciado pelas pessoas e pelos cientistas de outras 
épocas. Desse modo, esses paralelismos devem ser observados com os devidos cuidados”.   
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complexa, como a escassez de materiais didáticos adequados (MARTINS, 2006, p. xxviii; 

MARTINS, 2007, p. 115) 25.  

Livros didáticos costumam apresentar conhecimentos já elaborados, “resultados 

científicos”, sem alusão aos problemas que lhe deram origem (MARTINS, 2006, p. xxi). 

Trazendo “produtos da ciência” dissociados dos seus respectivos processos, os livros 

costumam colaborar para a propagação de uma visão aproblemática e ahistórica da ciência 

(GIL PÉREZ et al., 2001). Fomentam uma visão de ciência pronta e acabada, apenas 

susceptível a pequenos ajustes, o que não repercute a intenção de formar um cidadão apto a 

buscar soluções para os problemas da sociedade (GUERRA, 2014). Mesmo materiais 

didáticos que trazem alguns elementos de cunho histórico-filosófico ainda assim costumam 

ser insuficientes ou incorrem em visões empiristas-indutivistas da ciência. A produção do 

conhecimento científico transparece como linear e cumulativa, notadamente fruto de 

contribuições pontuais de gênios isolados (PAGLIARINI; SILVA, 2006; BATISTA; MOHR; 

FERRARI, 2007).  

Evidencia-se, portanto, um panorama de lacunas em relação à HFC no contexto 

educacional e, simultaneamente, potencialidades pedagógicas a explorar.  

Nesse contexto, o presente produto educacional apresenta uma proposta didática de 

cunho histórico-filosófico, a qual pretende contribuir para o ensino do conceito de pressão 

atmosférica e a discussão da temática natureza da ciência na educação básica. A intervenção 

de caráter dialógico contempla a interpretação de trechos de documentos históricos em sala 

de aula.  

 

                                                           

25 Aspectos histórico-filosóficos nos livros didáticos não são frequentes e costumam ser 
esquecidos pelos professores, que em sua maioria dão ênfase à memorização dos conceitos 
(BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007). 
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Ampliando reflexões sobre o uso didático de fontes primárias 

 

No que diz respeito à utilização didática de fontes primárias da História da Ciência 

diversas possibilidades e potencialidades vêm sendo identificadas pela literatura atual (BOSS; 

SOUZA FILHO; CALUZI, 2009; BUENO; PACCA, 2009; BOSS; SOUZA FILHO; CALUZI, 

2011; BRICCIA; CARVALHO, 2011; BOSS, 2011; DION; LOURES, 2013; BOSS, 2014; 

BATISTA, 2014; BATISTA; DRUMMOND; FREITAS, 2015; SILVA; GUERRA, 2015).  

Iniciativas direcionadas para o ensino de Física avaliam que o uso adequado de 

traduções de fontes primárias em sala de aula pode contribuir para a aprendizagem 

significativa dos conceitos científicos (BOSS, 2011, p. 24-25).  

Também no que concerne a refletir sobre o processo de construção do conhecimento 

científico, as potencialidades didáticas das fontes primárias vêm sendo elencadas. 

Encontram-se na literatura indicações tais como: 

 

Com o uso destes textos, é possível destacar alguns aspectos essenciais sobre 

a NdC, tais como a relação do trabalho do cientista com o momento histórico e 

social que estava sendo vivenciado naquela época; o papel das dúvidas, do 

levantamento de hipóteses e também do inesperado na construção do 

conhecimento; o caráter humano da ciência [...] (BRICCIA; CARVALHO, 2011, 

p. 8). 

 

Uma expressiva inspiração para a utilização didática de fontes primárias da História da 

Ciência no ensino de Física pode ser observada no uso recorrente de documentos históricos 

como recursos didáticos na disciplina escolar de História 26.  

                                                           

26 Sobre esse aspecto, uma discussão mais aprofundada pode ser vista em publicação recente de 
BATISTA; DRUMMOND; FREITAS, 2015. Discorre-se sobre a frequente utilização de documentos 
históricos na disciplina escolar de História, em atividades investigativas de caráter diacrônico. E, por 
outro lado, são identificadas lacunas quanto ao uso dessas fontes em aulas de Física, particularmente 
segundo uma perspectiva investigativa (e não meramente ilustrativa), a qual estaria em ressonância 
com pressupostos historiográficos e objetivos didáticos atualizados.  
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Nas aulas de História, os documentos históricos não exercem o papel de meros objetos 

ilustrativos de conteúdos. São considerados como ferramentas pedagógicas capazes de 

permitir o diálogo entre passado e presente. Em atividades interpretativas de cunho 

diacrônico, mediadas pelo professor, os alunos são estimulados a abstrações e diferenciações 

(CAIMI, 2008; XAVIER, 2010).  

Indicações metodológicas dessa natureza preconizam o papel ativo do estudante em 

atividades que despertam o pensamento crítico, desenvolvem a imaginação e a curiosidade. 

Dessa forma, há uma apropriação didática dos documentos históricos no sentido de 

desenvolver habilidades de observação, problematização, análise, comparação, formulação 

de hipóteses, crítica, produção de sínteses, reconhecimento de diferenças e semelhanças, 

enfim, capacidades que favorecem a construção do conhecimento histórico numa perspectiva 

autônoma. 

São estas habilidades que dão suporte aos alunos para que os mesmos venham a 

compreender o processo de construção de conhecimento, quer seja este o conhecimento 

histórico ou científico. Analogamente, portanto, pode-se sugerir para as aulas de Física a 

utilização didática de fontes primárias da História da Ciência visando à compreensão do 

processo de construção histórica do conhecimento científico. Destaca-se, por exemplo, a 

possibilidade de discutir sobre as intencionalidades do pesquisador, o que ocorreu no 

processo de construção de uma teoria, como o cientista se comportou no decorrer do 

desenvolvimento de seu trabalho e quais eram suas pretensões.  

No que diz respeito ao reconhecimento de diferenças e semelhanças, a interpretação 

de fontes primárias permite resgatar explicações do passado e comparações cuidadosas, 

diacrônicas, entre concepções científicas de épocas distintas podem ser estabelecidas 27.  

Concepções do passado sobre certos fenômenos podem ser comparadas pelos 

próprios alunos às suas próprias explicações, colaborando para que os mesmos se sintam 

parte do processo de construção do conhecimento. Esse processo requer o acompanhamento 

permanente do professor mediador para a contextualização adequada das concepções 

                                                           

27 A interpretação diacrônica das fontes primárias em sala de aula se baseia na sintonia entre 

pressupostos historiográficos atuais e a utilização didática desses recursos (VIDEIRA, 2007; FORATO; 

PIETROCOLA; MARTINS, 2011; BATISTA; DRUMMOND; FREITAS, 2015).  
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científicas do passado. Caso contrário, podem emergir compreensões simplistas de que essas 

ideias seriam pouco razoáveis e triviais.   

A atividade investigativa de caráter diacrônico promove o diálogo entre passado e 

presente, repercutindo objetivos significativos relacionados ao papel da História da Ciência no 

contexto educacional. Pode-se citar, como exemplo, a compreensão mais profunda de 

aspectos da metodologia científica no passado e “padrões de mudança na metodologia 

vigente” (MATTHEWS, 1995, p. 172).  

No presente produto educacional, a perspectiva balizadora da sequência didática 

proposta representa uma possibilidade de ir ao encontro dessas considerações. Sugere-se 

uma sequência de caráter complementar que permite o aprofundamento de aspectos ainda 

pouco contemplados em livros didáticos. Particularmente, remete-se à possibilidade de 

abordar conteúdos científicos de forma integrada ao seu processo de construção histórica. As 

atividades consideram, especialmente, o sentido de colaborar para a compreensão do 

conceito de pressão atmosférica trazendo à tona recortes históricos do seu processo de 

construção 28.  

É imprescindível que a utilização da proposta seja permeada por uma contextualização 

histórica que traga à tona em sala de aula a controvérsia científica em torno da existência do 

vazio, à qual se integra o desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica. Em nota 

subsequente, são indicados materiais didáticos elaborados para a Educação Básica na forma 

de narrativas histórico-pedagógicas e jornais históricos. Esses recursos didáticos podem ser 

úteis para a contextualização das fontes primárias destacadas na sequência didática. 

Por seu turno, para a condução da intervenção, é fundamental que o professor 

mediador perceba as motivações dos pensadores do passado, esteja familiarizado com 

aspectos relacionados às bases epistemológicas e filosóficas do “horror ao vazio”, de modo a 

compreender a complexidade dessa concepção e sua relevância ao longo da História da 

Ciência. Lacunas nessa fundamentação podem levar o próprio docente à concepção 

                                                           

28 A temática histórica específica foi escolhida devido ao seu relevante potencial didático ainda pouco 
explorado. No Brasil, iniciativas de autores do presente trabalho (OLIVEIRA, 2013; BATISTA; 
DRUMMOND; FREITAS, 2015) buscam explorar essas potencialidades e vem se somando a outros 
poucos trabalhos que utilizam essa temática histórica para fins didáticos (COELHO; NUNES, 1992; 
PORTELA, 2006; LONGHINI; NARDI, 2009). 
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equivocada de que teorias do passado, como o “horror ao vazio”, são menos criteriosas, 

espontâneas e se equivalem aos pensamentos dos alunos 29. 

 

(Breve) Contextualização histórica 

Apresentamos a seguir uma breve contextualização histórica que permite vislumbrar 

alguns aspectos importantes. Esse sucinto panorama é baseado nas seguintes fontes 

primárias e secundárias, que eventualmente podem ser relevantes como fonte de consulta e 

aprofundamento: MAGIE, 1969; GRANT, 1981; MARTINS, 1989; SOLAZ-PORTOLÈS; 

MORENO-CABO, 1997; LONGHINI; NARDI, 2002.  

Historicamente, o surgimento do conceito de pressão atmosférica se insere nos 

debates sobre a possibilidade e a existência do vazio. Esses questionamentos se 

entrelaçaram, ao longo da História da Ciência, a discussões de várias temáticas físicas 

importantes, como o movimento e a natureza da luz.  

Na Antiguidade, os filósofos “eleatas” negavam que o vazio existisse. Para eles, o vazio 

seria necessário caso os movimentos existissem. No entanto, consideravam que os próprios 

movimentos não existiam. Mudanças e transitoriedades eram meras ilusões sensoriais. Os 

chamados “atomistas” também consideraram o vazio como condição fundamental para o 

movimento, mas, ao contrário dos eleatas, confiavam nas evidências sensoriais. Aceitavam a 

existência dos movimentos e, consequentemente, do vazio. Consideravam que os fenômenos 

físicos podiam ser explicados pelo movimento de partículas indivisíveis, os átomos, em meio 

a espaços vazios.  

A relação entre vazio e movimento foi rejeitada pelo filósofo Aristóteles, no século IV a.C. 

Para ele, o movimento não evidenciava a existência do vazio. De acordo com o chamado 

“argumento da troca mútua”, sugeriu que ao se moverem os corpos cediam lugar um ao outro.  

Aristóteles discutiu sistematicamente outros argumentos dos atomistas e propôs que os 

fenômenos citados por eles podiam ser explicados sem a hipótese do vazio. Em torno dessas 

                                                           

29Recomenda-se a professores da Educação Básica a consulta a material de apoio sobre a temática 

histórica, redigido especialmente para esses profissionais por um dos autores do presente trabalho 

(OLIVEIRA, 2013). 
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discussões, havia o desenvolvimento de importantes ideias na História da Física. Para os 

atomistas, os corpos se contraíam nos seus espaços vazios interiores. Já para Aristóteles, os 

corpos se contraíam expulsando para fora o que continham dentro. Os atomistas 

consideravam que a luz tinha natureza material. Podia atravessar um aquário cheio sem que 

ele trasbordasse, justamente devido aos espaços vazios existentes no líquido. Aristóteles, no 

entanto, argumentou que a luz não era material. Argumentação e contra-argumentação 

análogas foram aplicadas à propagação do som. 

As considerações de Aristóteles foram bastante influentes, mas no período posterior 

ao filósofo, alguns pensadores se mantiveram favoráveis ao vazio. No século I d. C., Lucrécio 

relembrou os argumentos atomistas. Na mesma época, Heron de Alexandria combinou o 

atomismo com algumas concepções aristotélicas, adotando a hipótese do vazio descontínuo. 

Argumentou que não havia um vazio contínuo na natureza, mas sim pequenas porções de 

vazio na matéria. Ao explicar o funcionamento de um sifão, Heron considerou que havia certa 

resistência na natureza à formação de vazios contínuos: “Se retiramos o ar do sifão através 

da extremidade externa, a água irá imediatamente seguir por causa da impossibilidade de um 

vácuo contínuo no sifão [...]” (HERON de Alexandria, Pneumatica apud MARTINS, 1989, p. 

17). 

O estudo das ideias de Aristóteles continuou impulsionando as discussões. A negação 

do vazio se relacionava a uma visão de mundo aristotélica complexa e intrinsecamente 

coerente. O universo seria pleno, totalmente preenchido por matéria. A definição de espaço 

como envoltório ou recipiente de um corpo, excluía a possibilidade de conceber um “espaço 

vazio”. A concepção de que a natureza rejeitava o vazio embasava explicações aristotélicas 

para vários fenômenos tais como o movimento de projéteis. De acordo com a antiperistasis, 

o ar atuava como uma causa externa para a manutenção do movimento do objeto lançado. 

Ocupava o espaço que não podia ficar vazio pelo deslocamento do objeto, empurrando-o para 

frente. 

Criticando algumas ideias aristotélicas, Philophonos defendeu que uma força poderia ser 

transmitida ao próprio objeto lançado. Essa força se extinguiria progressivamente no vazio. 

Questionamentos à parte, a impossibilidade de existência do vazio foi de longe a concepção 

mais aceita no medievo. No século IX, o pensador árabe Avicena retomou a explicação para 

o funcionamento do sifão. No século XIV, o francês Jean Buridan chegou a se opor a 

concepções aristotélicas sobre o movimento, defendendo a hipótese do ímpeto. Por outro 

lado, reforçou o “horror ao vazio” com argumentos empíricos. Explicou, por exemplo, a subida 
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do vinho por um canudo: quando o ar do canudo era puxado, o vinho subia em seguida para 

evitar a formação de vazio. No mesmo século, seu compatriota Nicholas de Autrecourt 

argumentou que, quando um corpo se movia, o ar a sua frente se condensava nos espaços 

vazios internos ao ar. Ele, no entanto, negava a possibilidade de formação de um vazio 

extenso na natureza.  

Experimentos imaginários foram usados nas discussões medievais. Segundo Jean 

Buridan, um fole perfeitamente fechado, não poderia ter suas paredes separadas nem que 

vinte cavalos fossem amarrados para puxá-las. O pensador Francisco de Toledo, por sua vez, 

acrescentou que o fole se quebraria antes da separação dos seus lados. Bernardino Telesio 

defendeu que, caso o objeto fosse resistente, ele poderia ser aberto, formando um espaço 

vazio interno. 

O estudioso Marsilius de Inghen sugeriu outro experimento imaginário importante. 

Colocando um recipiente internamente côncavo, preenchido por ar e totalmente fechado, em 

certo volume de água intensamente fria, a condensação do ar supostamente deveria levar à 

formação de um espaço vazio. Como a natureza não permitiria o vazio, a condensação do ar 

não ocorreria, segundo Marsilius. Pensadores contrários ao “horror ao vazio” sugeriram novas 

versões para o experimento. O recipiente côncavo, fechado, estaria totalmente cheio de água. 

Imaginaram que a água, ao se congelar, iria se contrair (atualmente consideraríamos o 

contrário), deixando um espaço vazio. Nem todos concordaram que isso ocorreria. Francisco 

de Toledo argumentou que o espaço interno ficaria cheio de “vapores sutis”. Outros disseram 

que o recipiente se quebraria ou a água nem se congelaria. 

À exceção de alguns defensores do vazio, como Giordano Bruno (em contexto de 

valorização das antigas ideias atomistas), até o século XVII, a atitude de negação ao vazio foi 

emblemática. Francis Bacon retomou argumentos empíricos a respeito do funcionamento de 

seringas e ventosas em defesa do “horror ao vazio”. René Descartes, por sua vez, foi um dos 

grandes representantes da oposição ao vazio. Descartes considerava a razão suficiente para 

negar a possibilidade de existência de espaço sem substância. Para ele, a extensão era a 

propriedade que caracterizava os corpos.  

Ao longo da Revolução Científica, os debates sobre o vazio prosseguiam.  Outras 

contribuições a essas discussões emergiram da recorrência de questionamentos sobre a 

possibilidade de o ar ter peso e exercer pressão. Partindo de textos de Arquimedes, Simon 

Stevin afirmou que os corpos imersos na água eram pressionados por todos os lados. Isaac 

Beeckman, aluno de Stevin, considerou por analogia que no ar pudesse ocorrer o mesmo. A 
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matéria seria empurrada pelo ar em direção aos espaços vazios. Isso ocorreria, por exemplo, 

em bombas d’água, segundo Beeckman. Comuns na época, esses mecanismos eram até 

então explicados com base no “horror ao vazio”.  

A proposta de Beeckman sobre o ar não foi aceita prontamente. Além disso, considerar 

que o ar tinha peso e exercia pressão, não necessariamente implicava negar o “horror ao 

vazio”. A postura de René Descartes pode ser tomada como exemplo. Ele considerou as 

indicações sobre o ar e, ao mesmo tempo, foi um dos mais fortes oponentes ao vazio.  

No mesmo período, ocorreram outros episódios. O pesquisador Giovanni Baliani 

escreveu uma carta para Galileu Galilei comentando sobre o problema de um sifão que não 

conseguia elevar água até uma colina de 21 m. Galileu Galilei considerava a aversão da 

natureza à formação de vazios extensos. Respondeu que a água se elevava no sifão devido 

à “força do vácuo”. As porções de matéria tendiam a ficar juntas de forma a evitar o vazio. No 

entanto, havia um ponto crítico – pouco mais de 10 m - no qual a coluna de água se rompia, 

sendo impossível “esticar” a água até 21m de altura. Baliani não concordou com a explicação. 

Pensava de forma semelhante a Beeckman. O ar atuava na superfície do reservatório, 

pressionando a água, forçando-a a subir pelo tubo. No entanto, como a própria água também 

tinha peso, a pressão do ar conseguia fazer com que ela fosse elevada somente até certa 

altura limite de cerca de 10 m.  

Ainda no século XVII, um experimento interessante foi realizado por Gasparo Berti. Ele 

preparou um tubo de chumbo bem longo, equivalente a um edifício de dois andares, com uma 

torneira na parte inferior. O tubo foi preenchido com água e colocado em um tonel também 

com água. Quando a torneira foi aberta, a água desceu pelo tubo, permanecendo nele uma 

coluna com a altura máxima já prevista. Os pesquisadores passaram a discutir sobre o que 

havia ficado acima da coluna de água. Seria relevante visualizar o interior do tubo, mas não 

havia como preparar um tubo de vidro com aquelas dimensões. Variações do experimento 

foram realizadas e os pesquisadores continuaram divergindo: o espaço superior estava ou 

não vazio?  

Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu Galilei, soube a respeito desse experimento e 

pode ter sido proveniente do próprio Galileu (ou de seu discípulo Vincenzo Vivianni) a ideia 

de utilizar mercúrio no lugar da água. Galileu considerava que a altura máxima atingida por 

um líquido seria inversa ao seu peso específico. A coluna máxima de mercúrio seria bem 

menor e, nesse caso, seria possível utilizar um tubo de vidro.  
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Foi justamente, portanto, no contexto de discussões sobre a existência do vazio que 

Evangelista Torricelli deu início aos seus trabalhos (e Blaise Pascal, posteriormente, o seguiu 

nessa empreitada). Torricelli repetiu o experimento de Berti com um tubo de vidro portátil. 

Investigou se a parte superior do tubo estava vazia. E, mesmo admitindo que defendia uma 

explicação dissidente, afirmou que o mercúrio era empurrado ao longo do tubo pelo ar que 

pressionava a superfície do líquido no recipiente. Para ele, a explicação para a sustentação 

da coluna de mercúrio baseada na atuação da pressão atmosférica era suficiente.  

O interesse em torno da controvérsia sobre o vazio permaneceu. Blaise Pascal, em seus 

tratados, dedicou-se ao assunto. Adicionalmente, com a ajuda de colaboradores, colocou em 

prática a sugestão de realizar o experimento de Torricelli ao longo da subida de uma 

montanha. A sugestão, aparentemente de Descartes, tomava como ponto de partida o 

decréscimo da pressão atmosférica com a altitude. De fato, notou-se que a altura da coluna 

de mercúrio diminuiu ao longo da subida da montanha Puy-de-Dôme, na terra natal de Pascal. 

A pressão atmosférica seria, assim, responsável pela sustentação da coluna de mercúrio. 

Essa interpretação, no entanto, foi passível de contestação na época: talvez o “horror ao 

vazio” variasse com a altitude. As investigações continuaram. O experimento de Torricelli foi 

realizado em uma caixa evacuada e a coluna de mercúrio desceu.  

Com o passar do tempo, novos estudos e argumentos, o “horror ao vazio” foi perdendo 

adeptos. Prevaleceram as explicações que encontramos em nossos livros didáticos de física. 

O experimento mais conhecido de Torricelli é citado de forma descontextualizada. A atuação 

da pressão atmosférica parece ter sido a explicação permanente e exclusiva. Todo o 

significativo processo histórico no qual o experimento se inseriu é ignorado. Há pouca ou 

nenhuma alusão ao debate a respeito do vazio. Essas lacunas são pontos de partida para a 

sequência didática apresentada a seguir.  
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II.  A sequência didática em linhas gerais 

De acordo com referenciais que tratam da construção de sequências didáticas, considera-

se a elaboração desse tipo de proposta um processo complexo que contempla diversas 

escolhas. Deve-se levar em conta tanto o conhecimento a ser ensinado quanto as visões 

iniciais de quem aprende (BUTY; TIBERGHIEN; MARÉCHAL, 2004; MÉHEUT; PSILLOS, 

2004). 

Particularmente, o processo de transposição didática da História da Ciência requer a 

consulta a recursos de natureza complexa, os quais englobam documentos históricos e 

trabalhos especializados produzidos por historiadores da ciência. Segundo Dion e Loures 

(2013, p. 201): “É somente a partir daí que se pode adquirir um critério de escolha, de forma 

a fazer um recorte [...] que atenda aos objetivos [pedagógicos] previamente definidos”.  

No caso da proposta apresentada a seguir seria inviável contemplar, em perspectiva 

internalista e externalista, numa única intervenção, todas as concepções científicas presentes 

ao longo da História da Ciência a respeito dos fenômenos físicos em questão. Evidentemente, 

outras escolhas poderiam ter sido realizadas30. 

Quanto à seleção dos textos históricos foi determinante: a adequação da formulação 

discursiva ao nível escolar visado, a expressão de ideias científicas em relação às quais se 

nota certo paralelismo com concepções alternativas citadas na literatura da pesquisa em 

ensino de Física31; uma percepção mais ampla do significado dos episódios históricos 

abordados no tocante à construção do conhecimento físico em questão. Foram também 

levadas em conta certas considerações: “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; PIETROCOLA, 2012, p. 135). 

                                                           

30 Em relação aos recortes realizados, é importante frisar que, ao longo da sequência didática, o 

contexto científico é destacado e sua influência explorada, ao passo que aspectos econômicos, sociais 

e políticos dos períodos citados não. A proposta não apoia a visão de pesquisador neutro, alheio a 

esses aspectos. Por outro lado, contemplá-los não foi prioridade na elaboração da mesma. 

31 Como afirma Solaz-Portolès (2008, p. 3): “em muitos casos nossos alunos sustentam, concepções 

plenistas ou negadoras do vazio e [...] estas coincidem em grande medida com ideias que aparecem 

em certos momentos da história da ciência”.  
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A sequência didática sugerida aborda os recortes específicos do ponto de vista 

conceitual, discute significados físicos, bem como contextualiza reflexões sobre a natureza do 

conhecimento científico. Tem caráter essencialmente dialógico e visa contribuir para a 

inclusão da HFC no ensino de Física, de forma que os estudantes reconheçam as fontes 

primárias enquanto artefatos culturalmente constituídos e sujeitos a interpretações. Busca 

despertar a imaginação, a curiosidade e o pensamento crítico dos alunos.  

A proposta sintetizada no Quadro 1 privilegia a concepção de que o conhecimento físico 

se relaciona à investigação de problemas. Sugere-se que os estudantes se engajem em 

tentativa inicial de construção de explicações para o seguinte fenômeno do cotidiano: a subida 

de líquido por um canudo. Em seguida, adota-se a perspectiva de que os alunos sejam 

convidados a interpretar trechos específicos de fontes primárias com o auxílio de mediação 

realizada pelo professor de Física. Busca-se promover o engajamento dos estudantes em 

atividade investigativa que resgata elementos da construção histórica do conhecimento físico 

em questão.  

Com apoio da mediação, sugere-se que os próprios alunos confrontem suas explicações 

iniciais para a subida do líquido às que emergem da interpretação de trecho de uma fonte 

primária específica. No recorte selecionado, o pensador medieval Jean Buridan explica o 

mesmo fenômeno com base no “horror ao vazio”. Na continuidade da sequência didática, é 

imprescindível uma contextualização histórica que traga à tona os debates a respeito da 

existência do vazio, destacando a relevância e complexidade das discussões da ciência do 

passado, de forma a evitar visões simplistas. Propõe-se que os alunos sejam convidados à 

interpretação de outros trechos específicos de fontes primárias. Esses trechos fazem 

referência ao peso do ar, à atuação da pressão atmosférica e citam a possibilidade de explicar 

determinados fenômenos de forma alternativa ao “horror ao vazio”. No decorrer da proposta, 

os estudantes são convidados a examinar de forma crítica escritos de Torricelli, os quais 

contribuem para uma compreensão contextualizada do famoso experimento. Finalizando a 

sequência, sugere-se que os estudantes considerem a possibilidade de reexaminar o 

fenômeno físico discutido inicialmente.  

Considerando iniciativas semelhantes desenvolvidas em relação a outros conceitos 

(BUENO; PACCA, 2009), propõe-se, portanto, uma sequência didática na qual os alunos se 

engajem em processo “investigativo” que lhes permita: a percepção de semelhanças (e 

diferenças) entre suas próprias explicações iniciais e concepções expressadas por 

pensadores do passado em documentos históricos; a compreensão de elementos 
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relacionados ao processo histórico de construção do conceito de pressão atmosférica; a 

percepção da inexistência ou da fragilidade desse fator em suas explicações iniciais e a 

possibilidade de reconsiderá-las à luz desse elemento.  

Considera-se que uma possível contribuição para o entendimento do conceito físico de 

pressão atmosférica possa se delinear na medida em que o referido conceito seja considerado 

pelos estudantes como base para reinterpretação do fenômeno físico inicialmente submetido 

a problematização.  

Momento 1  

Parte 1 

Tentativa inicial de explicar a subida de líquido por um canudo. 

Momento 1  

Parte 2 

Atividade dialógica de interpretação de fonte primária medieval (Jean Buridan 

explica a subida do líquido com base no “horror ao vazio”). 

Contextualização histórica sobre as discussões a respeito do vazio. 

Momento 2 

Utilização de experimento histórico e trechos de fontes primárias relacionadas ao 

“peso do ar”. 

Atividade dialógica de interpretação de fonte primária da Revolução Científica 

(Isaac Beeckman expressa: o ar é “pesado” e “nos pressiona de todos os lados”). 

Extrapolação: Beeckman concordaria com a explicação de Buridan para o 

fenômeno do canudo? 

Continuidade da contextualização histórica.  

 Momento 3 
Utilização de livro (s) didático (s) de Física, com destaque para o Experimento de 

Torricelli. Problematização a partir de lacunas observadas. 

Momento 4 

Atividade dialógica utilizando entrevista fictícia elaborada com recortes de escritos 

de Evangelista Torricelli. 

Reflexão sobre aspectos não respondidos em momentos anteriores. 

Retorno à questão inicial: o fenômeno da subida do líquido pode ser (re) 

interpretado com base na concepção de pressão atmosférica? 

Síntese de reflexões sobre a Natureza da Ciência. 
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Quadro 01 – A sequência didática em momentos específicos 

 

A seguir detalhamos os momentos que compõem a proposta. Os referenciais da linha 

de pesquisa HFC no Ensino são, nesse caso, direcionados para tema histórico e conteúdo 

científico em destaque. Explicitando seus elementos norteadores, são citadas pesquisas 

sobre concepções alternativas a respeito dos fenômenos em questão e eventuais articulações 

com a História da Ciência. Da mesma forma, faz-se referência a algumas lacunas e distorções 

históricas observadas em livros didáticos a respeito dos conteúdos focalizados. 
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III. Detalhamento da sequência didática 

 

MOMENTO I – PRIMEIRA PARTE 

 

Por que recipientes dotados de tampa do tipo “abre fácil”, como latas de extrato de 

tomate, potes de requeijão ou vidros de palmito só se abrem após a retirada do anel de 

plástico? O que significa aquele ruído notado quando abrimos um pacote de café embalado a 

vácuo?  

Esses são exemplos de fenômenos que costumam chamar a atenção das pessoas, as 

quais podem tentar explicá-los com base em suas vivências, escolares ou não. Referenciais 

atuais para a inserção da HFC no Ensino sugerem que os estudantes devem ser colocados 

situações contextualizadas que façam sentido, possibilitando uma relação crítica com a sua 

própria realidade (GUERRA, 2014). Poderia ser um ponto de partida interessante, em sala de 

aula, tentar explicar situações, como o funcionamento de sifões e o uso de canudos para 

sorver líquidos.  

Do ponto de vista científico atual, tais fenômenos estão relacionados à pressão 

atmosférica. No entanto, as referências de estudantes de diferentes níveis educacionais a 

esse conceito costumam ser pouco adequadas. Pesquisas empíricas sobre concepções 

alternativas registram que muitos estudantes consideram, no caso de fenômenos como a 

subida do líquido pelo canudo: 

 

[...] o ato de sugar como o responsável pela criação de uma pressão. A ideia 

de sucção está constantemente presente em resultados de pesquisas 

envolvendo situações experimentais como essa (LONGHINI; NARDI, 2009, p. 

16).  

 

Concebem que há uma atividade interna ao canudo, e nada de relevante para a 

situação acontece fora dele. O sugar é algo interno e suficiente para a subida do líquido. Trata-

se de uma atividade sensório motor, mecânica, que relaciona de forma imediata o ato de sugar 
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à subida do líquido. O líquido é sugado. O ar é sugado e o líquido sobe em seguida para 

ocupar esse lugar vazio deixado pelo ar. Quando questionados sobre esse tipo de fenômeno, 

muitos alunos sustentam explicações “plenistas” que guardam semelhanças com a concepção 

conhecida como “horror ao vácuo” (SOLAZ-PORTOLÈS, 2008; LONGHINI; NARDI, 2009) 32.  

No ambiente educacional, os livros didáticos ao se referirem à temática “pressão 

atmosférica” costumam negligenciar as possíveis explicações que os alunos sugeririam para 

fenômenos cotidianos, como aqueles citados no início dessa seção. As explicações científicas 

atuais vão de encontro àquelas que em princípio seriam sugeridas pelos alunos. Apesar disso, 

espera-se deles aquiescência imediata à “verdade científica” (SILVEIRA, 1992; MARTINS, 

2006) 33. 

O conceito de pressão atmosférica é apresentado como “verdade pronta” pelos livros 

didáticos, desconsiderando as visões iniciais dos estudantes e, ao mesmo tempo, sem alusão 

ao contexto em que tal conceito foi concebido historicamente. O entrelaçamento entre 

concepções prévias e História da Ciência é uma possibilidade pedagógica (VILLATORRE; 

HILGA; TYCHANOWICZ, 2008) que costuma ser ignorada em materiais didáticos. 

Negligenciam-se repercussões didáticas representadas por eventuais semelhanças entre as 

ideias prévias dos estudantes e as concepções históricas fundamentadas no “horror ao 

vácuo”.  

À luz das referidas ponderações, sugere-se a primeira etapa da sequência didática. Os 

alunos são convidados a refletir sobre uma ação do cotidiano: tomar suco ou refrigerante 

utilizando um canudo plástico. A intenção inicial é questioná-los sobre o fenômeno da subida 

do líquido pelo canudo.  

                                                           

32 Outros fenômenos relacionados, como o funcionamento de seringas e bebedouros de pássaros, 

costumam ser citados em trabalhos sobre concepções alternativas no ensino de Física (SOLAZ-

PORTOLÈS, 2008; REKOVVSKY, 2012). 

33 Como exemplo, podemos citar referência ao fenômeno de tomar refresco com canudinho em um livro 

didático de Física relativamente recente (MÁXIMO; ALVARENGA, 2006, p. 240). Apenas a explicação 

atual é apresentada. Não há alusão a outras explicações ao longo da História da Ciência. Transmite-

se a impressão de que a explicação atual é e sempre foi a verdade, óbvia, incontestável. 
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Os questionamentos citados a seguir decorrem de consideração desse tipo de 

resultado expresso em pesquisas empíricas sobre concepções sustentadas por estudantes. 

São sugestões para reflexão na primeira etapa da sequência didática. 

 

 Por que o líquido sobe através do canudo? 
 O que você suga pelo canudo? 
 O líquido sobe por que tiramos o ar de dentro do canudo? Como assim? Fica um 

espaço dentro dele vazio? O que, então, ocorre com o líquido? 
 Se o canudo estiver furado, vai ocorrer a subida do líquido? Por quê? 
 O ar entra pelo furo no canudo e ocupa o espaço que ficaria vazio? Isso explica, nesse 

caso, o fato de o líquido não subir? Ou não precisar subir? 

 

No âmbito de uma atividade aberta, de cunho dialógico, os questionamentos podem 

ser tomados para eventual orientação e reflexão do mediador, e não como um roteiro 

previamente estabelecido, isto é, como um protocolo rígido a ser aplicado em sala de aula. A 

pertinência e o encadeamento dos referidos questionamentos dependem da dinâmica 

estabelecida, bem como, fundamentalmente, do conteúdo das respostas à medida que essas 

forem se manifestando. O último item exposto na listagem, por exemplo, somente faz sentido 

se em resposta ao questionamento antecedente esse tipo de direcionamento se manifestar. 

É importante considerar inclusive que, entre as possíveis respostas dos alunos ao 

fenômeno do canudinho, possa vir à tona a referência à pressão atmosférica. Caso isto ocorra, 

é relevante estabelecer diálogo que permita compreender se o conceito está sendo aplicado 

de forma adequada ou se a referência é fragmentada, como pesquisas empíricas costumam 

apontar. Caso a referência de fato se aproxime da consideração científica atual é importante 

registrá-la como uma proposta para reflexão em meio a outras que venham a se manifestar, 

as quais possivelmente devem refletir concepções alternativas. Sugere-se, ainda, que, ao 

longo do Momento 1, o professor encaminhe discussão sobre aspectos relacionados à 

natureza do conhecimento científico, tais como, a ciência como tentativa de explicar 

fenômenos naturais. 

Quanto ao questionamento sobre o canudo furado, pretende-se que a pergunta chame 

a atenção para algo externo, evitando que os alunos focalizem exclusivamente o interior do 

objeto, como as pesquisas sobre concepções alternativas indicam que o fazem. Mesmo 

assim, é importante notar que essa pergunta não conduz à concepção científica atualmente 

aceita. Se tomarmos como base os resultados das mesmas pesquisas é possível a 
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manifestação de respostas do tipo: o ar entra pelo furo e ocupa o espaço que ficaria vazio 

pelo ato de sugar o ar; nesse caso o líquido não precisa subir. 

O intuito desse primeiro momento é conhecer as concepções sustentadas inicialmente 

pelos alunos, quer sejam as mesmas adequadas ou não, segundo o ponto de vista científico 

atual. Adota-se a perspectiva de que essas explicações, mesmo se insatisfatórias, não são 

erros tolos. As visões iniciais devem ser o ponto de partida para o próprio processo de 

construção do conhecimento em sala de aula. Busca-se atingir esse objetivo por meio de 

atividades dialógicas, mediadas, nas quais os alunos exercem papel ativo na formulação de 

explicações.  

No decorrer da sequência sugerida, propõe-se que os próprios alunos, através da 

interpretação mediada de fontes primárias, percebam na ciência do passado possibilidades 

de explicações semelhantes às que a turma sustentou no primeiro momento: sejam elas 

próximas ao “horror ao vazio”, sejam elas possibilidades que recorram à ideia de pressão 

atmosférica. Ressalvas sobre o caráter não simplista dessas comparações são explicitadas a 

seguir. 

O Apêndice A apresenta uma proposta de material apostilado sugerido para que os 

alunos registrem suas reflexões a partir dos questionamentos propostos para reflexão 

coletiva. O material é dividido de acordo com os momentos da sequência didática e contém 

transcrições das fontes primárias. 

 

MOMENTO 1 – SEGUNDA PARTE 

 

Em sequência à primeira atividade, propõe-se que os alunos sejam convidados à 

interpretação diacrônica de trecho de uma fonte primária medieval que traz à tona justamente 

o “horror ao vácuo”. Trata-se de um registro histórico produzido pelo pensador francês Jean 

Buridan, no séc. XIV, a respeito de um fenômeno de seu interesse: 

 

Quando colocamos a extremidade de um canudo [de junco] na boca e 

mergulhamos a outra extremidade no vinho [...] sugamos o ar do canudo, atrai-
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se o vinho para cima, embora ele seja pesado. Isso ocorre porque é necessário 

que algum corpo sempre venha logo depois do ar que é sugado para cima, para 

evitar a formação de um vácuo [...] (BURIDAN, Questiones super octo 

physieorum libros Aristotelis apud MARTINS, 1989, p. 19). 

 

A seguir, sugerem-se questionamentos como possibilidade de orientação a debate em 

aula. Novamente, o contexto educacional visado é central para definir a pertinência dos 

mesmos. 

 

 Que fenômeno Buridan estava tentando explicar? 
 Este fenômeno se assemelha ao nosso problema inicial? 
 A que conclusões chegamos na nossa tentativa de explicar esse acontecimento? 
 Qual foi a explicação de Buridan? 
 O que podemos notar quando comparamos as nossas explicações às dele? São 

semelhantes? Diferentes? Por quê? 
 Para explicar esse fenômeno, pensamos em algo fora do canudo, algum agente 

atuando fora do canudo? E, Buridan, como ele pensou? 

 

Essa etapa propõe, portanto, que, em atividade dialógica mediada pelo professor, os 

alunos reflitam sobre a afirmação realizada por Buridan a respeito do mesmo fenômeno 

focalizado por eles próprios na Primeira Parte do Momento 1. Sugere, ainda, que confrontem 

os pensamentos de Buridan aos seus próprios pensamentos.  

Os alunos podem identificar que Jean Buridan tratou do mesmo fenômeno, que a 

utilização de canudos não é recente e que o fenômeno já chamava a atenção dos 

pesquisadores há bastante tempo. O líquido era vinho, não água ou refrigerante, o qual nem 

existia na época. O canudo por sua vez era de junco, e não de plástico, material que não 

existia no século XIV. Para Buridan, se o ar era retirado, o líquido tinha que subir 

imediatamente para evitar a formação de espaço vazio.  

Na apresentação da Primeira Parte do Momento 1, comentamos sobre eventuais 

respostas mais prováveis dos alunos, tomando como base resultados de pesquisas sobre 

concepções alternativas. Se considerarmos essas respostas, podemos traçar expectativas 

sobre o que ocorreria se estudantes, com auxílio do professor, comparassem a explicação de 

Buridan às suas próprias explicações. 
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Jean Buridan explicou a subida do líquido pensando em algo interno ao canudo. É 

provável que boa parte dos estudantes também dirija sua atenção para o interior do canudo. 

Para Buridan, o líquido subia pelo canudo porque não era aceitável a existência de um espaço 

vazio. Nas explicações iniciais dos estudantes provavelmente seria preponderante algo 

semelhante, sinalizando uma visão plenista da natureza: devido à retirada do ar de dentro do 

canudo, o líquido tenta ocupar o espaço deixado por ele (SOLAZ-PORTOLÈS, 2008).  

É relevante destacar a importância de estimular a imaginação dos alunos. De acordo 

com esse objetivo, propõe-se algo que extrapola a interpretação do documento histórico. 

Pode-se solicitar que os alunos se coloquem no lugar de Jean Buridan e respondam ao 

questionamento sobre o canudo furado: Pensando como Buridan, como explicaríamos a não 

subida do líquido quando o canudo está furado? 

É possível que os alunos percebam certa correspondência entre o que Buridan 

responderia e o que a própria turma muito provavelmente teria respondido diante do mesmo 

questionamento: o líquido não sobe porque o ar entra no canudo pelo furo, não havendo 

espaço vazio que o líquido precise ocupar.  

Adicionalmente, é imprescindível destacar a necessidade de uma postura diacrônica 

ao longo das atividades com os documentos históricos. A mediação é fundamental para que 

possam ser notadas diferenças importantes em relação às afirmações de Jean Buridan. No 

texto escrito por Buridan aparece a afirmação “evitar a formação de um vácuo”, que 

caracteriza a concepção do “horror ao vácuo” da qual o pensador era partidário. Não se espera 

que uma afirmação formal, contundente, a respeito da impossibilidade do vazio na natureza 

seja realizada por estudantes do Ensino Médio.  

Jean Buridan repercutia uma tradição nesse sentido, um contexto particular e, portanto, 

distinto do vivenciado pelos estudantes. Buridan manifestou suas observações em contexto 

científico no qual postura de negação do vazio era paradigmática. Ele não expressou uma 

opinião espontânea, imediata, sobre o fenômeno do canudinho. Os pensadores do passado 

estudaram seriamente os problemas físicos, discutindo-os do ponto de vista epistemológico e 

filosófico. O paralelo com a concepção dos alunos não pode esconder essa complexidade.  

Prevista para ter início nessa etapa e continuidade na etapa seguinte da intervenção, a 

contextualização histórica é fundamental para que esses e outros aspectos sejam percebidos 

pelos próprios alunos. O “horror ao vazio” não foi um “equívoco”, uma concepção simples, 

superada por uma concepção supostamente mais elaborada, correta e com base 
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experimental: a diferença de pressão. Visões de mundo, argumentos teóricos e empíricos 

foram trazidos à tona nos questionamentos. O próprio experimento de Torricelli e outros 

subsequentes eram sujeitos a interpretações dissonantes. Não houve uma construção linear 

do conhecimento, mas sim um movimento complexo de idas e vindas. Trata-se de uma 

contextualização histórica que não sinalize certos e errados, isto é, que se contraponha a uma 

perspectiva Whig34. 

A concepção da Segunda Parte do Momento 1 contempla a presença ativa dos 

participantes no processo de questionamento e busca de soluções para os problemas, em 

procedimento dialógico. No Momento 2, fontes primárias são apropriadas como recursos 

didáticos de forma que o aluno se aproxime do conceito de pressão atmosférica por meio do 

seu processo de construção histórica.  

É importante considerar, no entanto, que ainda no Momento 1 referências à atuação 

da pressão atmosférica podem se manifestar. Sejam essas referências satisfatórias ou não, 

é relevante a mediação do professor no sentido de estimular a percepção de que tal 

“elemento” não aparece nas afirmações de Buridan. Questionamentos nessa direção 

funcionariam como encadeamento para o Momento 2:  

 

 Se Buridan não cita a pressão atmosférica, quando essa ideia teria surgido?  
 Na fala de Buridan, é dado algum indício de que para esse pensador o ar tinha peso? 

Será que outros pensadores refletiam sobre isso? 
 Considerando o peso do ar, explicações diferentes poderiam ser propostas para o 

problema do canudinho? 

 

MOMENTO 2 

 

O segundo momento da sequência didática tem como objetivo contribuir com elementos 

para a compreensão do que vem a ser a pressão atmosférica, por meio do resgate de 

aspectos do processo de construção histórica desse conceito.  

Sugere-se a realização de um experimento acompanhado pela leitura de comentário 

do filósofo grego Aristóteles (século IV a. C.). Originalmente, o experimento havia sido 

                                                           

34 Uma História Whig procura mostrar os “erros” que atrasaram a evolução da ciência. 
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realizado para demonstrar que o ar tinha também a propriedade da gravidade, assim como os 

demais elementos sublunares. Nesse experimento, uma vareta é suspensa com uma bexiga 

cheia em uma extremidade e uma bexiga vazia na outra. 

 

[...] o ar é pesado [...]. A evidência disso é que uma bexiga cheia pesa mais do 

que quando vazia. (ARISTÓTELES, Sobre os Céus apud MARTINS, 1989, p. 

24).  

 

Em seguida, sugere-se que o professor traga elementos que deem prosseguimento à 

contextualização histórica, de modo preceder a utilização didática de recortes de escritos do 

pesquisador Isaac Beeckman, do século XVI. Os seguintes elementos poderiam ser 

comentados35: 

 A conclusão de Aristóteles não foi bem aceita;  
 Três séculos depois, o pensador grego Simplício afirmou que havia repetido o 

experimento sem sucesso. Segundo Simplício, Aristóteles teria se equivocado: ao 
soprar a bexiga teria inserido umidade em seu interior, causando a diferença de peso; 

 As discussões prosseguiram ao longo dos séculos e envolveram contribuições de 
diversos pensadores; 

 No século XVI, o pensador Isaac Beeckman trouxe elementos que contribuíram para 
que a visão de que o ar tinha peso e exercia pressão fosse cada vez mais aceita. Esse 
novo fator podia levar a uma reinterpretação de fenômenos antes atribuídos ao “horror 
ao vazio”; 

 Isaac Beeckman partiu das ideias de Simon Stevin, que, em seus estudos, havia 
concluído que corpos submersos na água eram pressionados por todos os lados. 
Então, partindo do que o seu mestre havia dito sobre a água, Beeckman realizou, por 
analogia, afirmações sobre o ar. 

 

Finalizada a contextualização introdutória, sugere-se a leitura compartilhada do 

seguinte trecho escrito por Isaac Beeckman: 

 

[...] o ar é pesado [...] ele nos pressiona de todos os lados de um modo 

uniforme. [...]. As coisas se precipitam para um espaço vazio com grande força, 

                                                           

35 Os referidos elementos se baseiam nos trabalhos citados e recomendados para consulta. 
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por causa da imensa altura do ar acima (BEECKMAN, Mathematico-

physicarum meditationem apud MARTINS, 1989, p. 25). 

 

Para a reflexão compartilhada a respeito desse registro histórico, propõem-se algumas 

questões: 

 

 Retomando o Momento 1, o que Jean Buridan pareceu pensar acerca do peso do ar? 
 O que Beeckman quis dizer quando afirmou que ‘’o ar nos pressiona de todos os 

lados’’? Podemos sentir esse efeito?  
 Observando a afirmação de Beeckman, que ação exerce o ar sobre as coisas de modo 

que elas precipitem para um espaço vazio?  
 Vamos imaginar a superfície do nosso copo com água... Segundo Beeckman, o que 

haveria acima dessa superfície? Esse possível fator inicial, isto é, esse pressuposto 
teórico era considerado por Buridan na sua explicação para o fenômeno do 
canudinho?  

 Será que Isaac Beeckman discordaria de Jean Buridan sobre o problema do 
canudinho? 

 

Novamente, a atividade dialógica mediada pelo professor implica o engajamento dos 

estudantes em tentativa de solucionar problemas relacionados à temática. Questionam-se 

possíveis consequências para a interpretação do fenômeno do canudinho decorrentes de 

eventual aceitação da afirmação de Beeckman. 

Trata-se de um processo de construção coletiva de conhecimento em sala de aula, o 

qual pode ser acompanhado de discussões contextualizadas sobre questões relacionadas à 

Natureza da Ciência, tais como: a possibilidade de desacordo entre os pesquisadores, a 

provisoriedade da ciência e a dependência da observação em relação a pressupostos teóricos 

(MCCOMAS; ALMAZROA; CLOUGH, 1998; CLOUGH; OLSON, 2008; MCCOMAS, 2008) 36.  

  

                                                           

36 Essa referência não implica perder de vista ressalvas importantes. Não há uma visão única adequada 

sobre a natureza da ciência, sendo a mesma complexa e dinâmica (BAGDONAS; ZANETIC; GURGEL, 

2012; MONTEIRO; MARTINS, 2015). Por outro lado, posturas extremas como o empirismo-indutivismo 

deveriam ser problematizadas (BAGDONAS; SILVA, 2013). 
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MOMENTO 3 

 

Em prosseguimento da sequência didática, o Momento 3 prevê como ponto de partida 

para problematização a utilização de livros didáticos de Física usualmente adotados no Ensino 

Médio. Em geral, os livros reforçam meramente os produtos da ciência, apresentam fatos 

históricos isolados, fora de contexto ou simplesmente cientistas em posição de descobridores 

do funcionamento da natureza (GIL PÉREZ, et al., 2001; MARTINS, 2006). 

Não há significativa variação na forma como o tópico “pressão atmosférica” costuma 

aparecer em livros didáticos recentes de Física. Assim, o professor muito possivelmente irá 

se defrontar com certos aspectos no livro de que dispõe37. O conceito de pressão atmosférica 

é enunciado de forma pronta, em breve referência que não faz jus ao desenvolvimento 

histórico. Torricelli teria descoberto esse fenômeno devido à realização do seu experimento 

mais famoso. Afirma-se que ele demonstrou a existência da pressão atmosférica e calculou 

seu valor (MÁXIMO; ALVARENGA, 2006, p. 238). O chamado “experimento de Torricelli” é 

apresentado como uma “medida da pressão atmosférica” (NICOLAU; TORRES; PENTEADO, 

2012). Um tubo de vidro foi totalmente preenchido com mercúrio e emborcado em um 

recipiente contendo também mercúrio. No nível do mar, a coluna de mercúrio dentro do tubo 

elevou-se a aproximadamente 76 cm acima do nível do mercúrio no recipiente: “concluiu 

corretamente que essa coluna de mercúrio era equilibrada pela pressão atmosférica exercida 

na superfície livre da cuba, ao nível do mar, onde realizou o experimento” (GASPAR, 2011, p. 

333). Registra-se o termo “vácuo Torricelliano” em referência à região do alto do tubo invertido 

(NICOLAU; TORRES; PENTEADO, 2012). 

As breves referências sintetizadas no parágrafo anterior implicam distorções e lacunas 

compartilhadas por materiais didáticos no que diz respeito ao conteúdo de Física em questão 

e sua história38. Transmitem concepções simplistas de descoberta isolada e reforçam visões 

empiristas-indutivistas da ciência.  

                                                           

37 O material apostilado, apresentado no Apêndice A, traz, como exemplo, recortes de um livro didático 
de Física (NICOLAU; TORRES PENTEADO, 2012). 

38 Os comentários a seguir se baseiam em trabalhos oriundos de pesquisas em História da Ciência e 
documentos já citados, os quais são recomendados para aprofundamento. 
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Não costuma haver (nos livros didáticos) informação sobre os antecedentes, bem como 

sobre o contexto das investigações de Torricelli, que se inseria na controvérsia sobre a 

existência do vazio. Não transparece a construção coletiva do conhecimento científico e deixa-

se escapar a oportunidade de apresentar a ciência como atividade humana. A profícua troca 

de correspondência entre pesquisadores na época é omitida. Não costumam ser citadas 

contribuições de outros personagens  e problemas cotidianos em discussão na época (como 

o funcionamento de bombas d’água), que permitiriam visualizar de forma contextualizada o 

próprio experimento de Torricelli.  

A referência exclusiva a Evangelista Torricelli sugere que ele teria sido o primeiro a 

evidenciar a influência da pressão atmosférica nos fenômenos no dia a dia. Parece que, de 

repente, com a intenção de medi-la, Torricelli fez aquela montagem específica e (sem 

justificativa) resolveu usar mercúrio, e não água, embora essa certamente fosse mais 

acessível.  

São omitidos nos livros vários aspectos relevantes: o experimento do tubo com água, 

realizado anteriormente por outros pesquisadores, no contexto dos debates sobre o vazio; as 

motivações de Torricelli decorrentes do engajamento na discussão sobre a possibilidade do 

vazio; sua argumentação baseada em evidências empíricas a respeito do que havia na porção 

superior do tubo; as dificuldades enfrentadas, a hesitação e a cautela de Torricelli ao sustentar 

uma concepção dissidente sobre a sustentação da coluna de mercúrio (já que o “horror ao 

vazio” preponderava).  

Interpretações divergentes sobre o fenômeno da sustentação da coluna de mercúrio 

não são citadas, de modo que transparece de modo equivocado a plena uniformidade de 

ideias na comunidade científica da época. Parece que não havia uma controvérsia em questão 

e que as conclusões de Torricelli foram simplesmente aplaudidas. Registra-se o espaço vazio 

no alto do tubo do mercúrio como se este fosse evidente e incontestável. É distorcida a 

motivação de Torricelli: o debate sobre a existência do vazio e a busca de explicação para a 

sustentação da coluna de líquido em experimentos com tubos invertidos (inicialmente 

contendo água e depois mercúrio, possivelmente por sugestão de Galileu). Negligencia-se a 

oportunidade de discutir sobre o abalo à tradição do “horror ao vácuo” como uma ruptura 

expressiva, polêmica, sendo essa uma característica importante da ciência. 
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O Momento 3 da sequência didática propõe que o professor, a partir de eventuais 

lacunas no livro didático de que dispõe, o utilize em sala de aula de forma a explorá-las39. 

Sugere-se problematização com base em questionamentos que extrapolam o conteúdo usual 

do material didático: 

 

 O que o livro didático nos leva a pensar sobre a intenção de Torricelli?  
 Será que a intenção de Torricelli foi realmente medir a pressão atmosférica? Será que 

era isso que ele estava tentando resolver?  
 O “vácuo” (“vazio” ou “vácuo torricelliano”), que o livro cita, era mesmo aceito na 

época? Ninguém mais pensava no “horror ao vazio”? O próprio Torricelli não tinha 
nenhuma dúvida? 

 Por meio do experimento de Torricelli é mesmo possível ver/observar que a 
sustentação do mercúrio se deve a algo externo (pressão)? O experimento mostra 
esse resultado? 

 Será que Torricelli teve alguma dificuldade para sua conclusão? Ele chegou mesmo a 
uma conclusão final? 

 Ao observar o experimento era possível “ver” a pressão atmosférica atuando? 
 Voltando a Jean Buridan, ele usou a ideia de pressão atmosférica no caso do 

canudinho? 
 De acordo com a ideia de pressão atmosférica, o fenômeno do canudinho poderia ser 

interpretado de outra maneira, diferente da sugerida por Buridan?  
 O que será que as pessoas pensavam sobre isso na época de Torricelli?  

 

Os referidos questionamentos materializam o intuito de que o aluno desenvolva o 

pensamento crítico acerca do conhecimento científico e seu desenvolvimento. Propõe-se 

refletir de forma dialógica sobre aspectos tomados como verdade pelos livros, como o citado 

“vácuo torricelliano”. O papel do professor-mediador é fundamental no sentido de conduzir ao 

resgate de elementos já contemplados nos momentos anteriores, como as afirmações de 

Heron e Buridan sobre o “horror ao vazio”.  

Algumas reflexões sugeridas buscam estimular a imaginação dos estudantes, 

levantando suspeitas, por exemplo, de que faltam elementos na descrição do experimento de 

Torricelli. Em boa parte, esses elementos ficam sem resposta no Momento 3 e serão 

resgatados na etapa posterior da sequência didática, com a utilização de uma entrevista 

fictícia elaborada a partir de recortes de escritos do próprio Torricelli.  

                                                           

39 Recomenda-se aos professores a consulta a material de apoio já citado (OLIVEIRA, 2013). O 
professor pode desejar, eventualmente, contemplar outros aspectos na discussão, encontrando 
embasamento no referido material: Como será que Torricelli chegou a propor um experimento tão 
específico? Por que ele não usou água, já que o acesso a esse líquido devia ser mais fácil? 
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Outro aspecto fundamental contemplado pelos questionamentos remete a um eventual 

entrelaçamento entre a ideia de pressão atmosférica e o fenômeno do canudinho, abordado 

no início da sequência didática. 

 

MOMENTO 4 

 

A sequência didática contempla, no Momento 4, a utilização de uma entrevista fictícia 

com o pesquisador Evangelista Torricelli (ver Apêndice B). 

Em 1644, Evangelista Torricelli descreveu suas pesquisas em carta ao estudioso 

Michelangelo Ricci (MAGIE, 1969, p. 70-73). O processo de tradução da carta levou em conta 

o tratamento diacrônico dos escritos, reflexões sobre o contexto histórico e científico, a visão 

de ciência e a nomenclatura científica coetânea. Entretanto, mesmo em vernáculo, as 

características da carta em termos de conteúdo e formulação discursiva dificultam sua 

utilização na forma integral no contexto educacional básico (BATISTA, 20014; BATISTA; 

DRUMMOND; FREITAS, 2015). 

Uma possibilidade de lidar com esses obstáculos é a utilização de recortes da fonte 

primária de modo que “tais trechos venham entremeados por explicações e esclarecimentos 

para auxiliar sua interpretação” (FORATO, 2009, p. 105). Adotou-se essa perspectiva na 

composição de uma entrevista fictícia, na qual “perguntas” elaboradas trazem à tona as 

intencionalidades de Evangelista Torricelli em “respostas” que são trechos originais escritos 

pelo pesquisador (BATISTA, 20014, BATISTA; DRUMMOND; FREITAS, 2015) 40.  

                                                           

40 A entrevista compõe a quinta edição de um jornal histórico sugerido para aplicação no Ensino Médio 
(BATISTA; DRUMMOND; FREITAS, 2015). As demais edições do jornal são indicadas para consulta 
pelo professor e podem ser utilizadas em sala de aula para uma contextualização histórica mais efetiva, 
dependendo da disponibilidade de tempo (BATISTA, 2014). A Edição I abrange as discussões na 
Antiguidade envolvendo Aristóteles, eleatas e atomistas quanto à existência do vazio. A Edição II 
remete a discussões da Era Cristã e Idade Média. Evidencia a forte negação do vazio, com argumentos 
que retomam a influência aristotélica na interpretação de elementos do cotidiano (como o 
funcionamento de um sifão e de um canudo para sorver líquidos), bem como articula diversos 
experimentos imaginários. A controvérsia se faz presente na medida em que alguns pensadores 
sustentam a possibilidade do vazio. As Edições III e IV trazem aspectos dessas discussões na 
Revolução Científica, quando o “horror ao vazio” é uma tradição marcante. No entanto, na época, a 
defesa do vazio ganha evidência com a retomada de argumentos atomistas e novos argumentos 
surgem em meio à visão de que o ar possui peso e exerce pressão. As edições ressaltam a forte 
cooperação, trocas de informações entre os pensadores e propostas de vários experimentos para 
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Sugere-se uma leitura compartilhada do material em sala de aula, na qual diferentes 

duplas de alunos podem representar o jornalista e Torricelli em cada conjunto pergunta-

resposta. Atuando como mediador, o professor pode encaminhar discussões que englobam 

elementos contextuais do processo de construção histórica do conhecimento científico em 

foco. Algumas questões são sugeridas para reflexão de forma a estimular a criticidade e 

imaginação dos alunos, bem como a familiarização com o papel investigativo/interpretativo da 

História da Ciência: 

 

 A intenção de Torricelli era simplesmente medir a pressão atmosférica? Era isso que 
ele estava tentando resolver? 

 Será que outras pessoas pensavam sobre o problema focalizado por Torricelli? 
 Torricelli teve alguma dificuldade? Ele chegou mesmo a uma conclusão final? 
 A figura no livro mostra um espaço aparentemente “vazio” no alto do tubo do 

experimento de Torricelli. O livro se refere ao “vácuo torricelliano”. Será que estava 
realmente vazio na visão de Torricelli? O fato de Torricelli argumentar e dar atenção a 
esse assunto indica que essa era uma certeza na época? 

 O que, na opinião de Torricelli, sustentaria a coluna de mercúrio? 
 Há uma relação entre a afirmação de Beeckman e o experimento de Torricelli? 
 Mesmo considerando o peso do ar e sua atuação sobre o mercúrio, ainda assim era 

possível sugerir que o espaço vazio influenciava no equilíbrio da coluna de mercúrio? 
Torricelli afirmou que era possível excluir definitivamente outras causas, ficando 
apenas com a ação do peso do ar?  

 

Ao longo da entrevista é possível perceber alguns aspectos interessantes para 

reflexão coletiva. Torricelli tem dificuldades quanto a garantir que a parte superior do tubo está 

vazia e se empenha em argumentar a esse respeito. Torricelli afirma que a causa da 

sustentação da coluna de mercúrio é a pressão do ar sobre a superfície do líquido. No entanto, 

ao realizar essa afirmação, o pesquisador transmite a impressão de ser partidário de uma 

interpretação dissidente.  

Além disso, Torricelli afirma que gostaria de estudar experimentalmente mudanças na 

atmosfera, mas admite dificuldades e reconhece que não tem uma conclusão final. Há 

questões que ele não consegue explicar. Manifesta a intenção de entender o comportamento 

da atmosfera, mas deixa transparecer que o caminho dessa investigação não é simples e 

parece não resultar no que havia previsto. Por outro lado, Torricelli não parece desanimado e 

sim estimulado pelo desafio.  

                                                           
discutir sobre o vazio. Esses seriam antecedentes e inspiração para o experimento realizado por 
Evangelista Torricelli.   
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Assim, detalhes que trazem à tona a hesitação e a dúvida, ressaltando o caráter 

humano da pesquisa científica, podem ser contemplados na discussão da entrevista. Podem 

ser destacados elementos tais como: a compreensão de diferentes interpretações para a 

sustentação da coluna de mercúrio; a intencionalidade do pesquisador ao expressar sua 

interpretação específica; 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 do conhecimento científico.  

Particularmente, podem ser abordados aspectos que fogem à afirmação simplista de 

que Torricelli “descobriu” a pressão atmosférica como uma importante revelação em seu 

famoso experimento e a mediu.  

Contrariamente, pode colaborar para a compreensão desse conceito a iniciativa de 

invocar o seu desenvolvimento como resposta a questionamentos realizados por pensadores 

do passado. O uso de canudos para sorver líquidos e o funcionamento de sifões foram 

questões que inquietaram os pesquisadores envolvidos na controvérsia sobre a existência do 

vazio. Foi no contexto de oposição ao “horror ao vazio” (e não como tentativa de medir a 

pressão atmosférica) que Torricelli realizou seu experimento, tal como ele próprio reconheceu.  

Para a finalização da proposta de sequência didática, sugere-se a retomada de 

elementos que vieram à tona nos momentos anteriores. 

Pode-se encaminhar uma síntese de considerações sobre a ciência: a mutabilidade do 

conhecimento e, ao mesmo tempo, a sua relativa estabilidade; a construção coletiva e a 

dependência da observação em relação a pressupostos teóricos. Espera-se que, com a 

mediação do professor, os estudantes possam resgatar elementos de contextualização para 

esses tópicos a partir dos episódios históricos abordados e demonstrem certo afastamento 

em relação a visões ingênuas. 

No que diz respeito à compreensão dos conteúdos científicos, sugere-se o retorno ao 

questionamento inicial sobre o fenômeno físico da subida de um líquido por um canudo. Nesse 

caso, tendo como ponto de partida a atuação da pressão atmosférica pode-se ensaiar uma 

nova tentativa de explicação: tomando como base a consideração de que o ar tem peso e 

exerce pressão, como poderia ser explicada a subida do líquido através do canudo quando 

tomamos suco/refrigerante? 
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IV. Considerações finais 

 

Elementos relacionados ao processo de construção histórica da ciência podem ser 

discutidos ao longo das atividades interpretativas sobre os documentos históricos (em 

recortes, utilizados na composição de narrativa, como a entrevista fictícia ou em excertos de 

textos originais).  

O desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica se insere na discussão sobre 

a existência do vazio, sendo este um elemento contextual que permite compreender melhor o 

experimento de Torricelli, trazido usualmente de forma simplista em livros didáticos.  

A perspectiva de utilização didática de fontes primárias permite atuar em lacunas 

observadas nesses materiais, trazendo justamente aquilo que eles não costumam conter: o 

processo de desenvolvimento e justificativa para os produtos da ciência neles apresentados. 

O enfoque pautado em atividades dialógicas, por sua vez, estabelece a construção 

coletiva do conhecimento em sala de aula, em processo no qual professor e alunos se inserem 

como protagonistas41.  

Particularmente, a sequência didática proposta é iniciada a partir da discussão de um 

fenômeno cotidiano. De acordo com pesquisas empíricas, o resultado dessa primeira etapa 

deve se configurar como um repertório de explicações com base em concepções alternativas, 

que de certa forma se aproximam do “horror ao vazio”, e eventuais explicações nas quais o 

conceito de pressão atmosférica aparece de modo mais ou menos formal.  

A “viagem no tempo” oportunizada pela contextualização histórica e pelo contato com 

fontes primárias permite perceber que pesquisadores do passado também se dedicaram a 

discutir o mesmo fenômeno e outros de natureza equivalente. Essas discussões 

transcorreram de forma complexa, segundo bases epistemológicas e filosóficas específicas 

do “horror ao vácuo”, o qual não deve ser tomado como um equívoco do passado. A proposta 

permite, ainda, que os próprios alunos reflitam sobre semelhanças e diferenças entre suas 

propostas e visões sustentadas por pesquisadores de outras épocas. Considera-se que esse 

processo pode colaborar para o entendimento do conceito físico de pressão atmosférica, de 

                                                           

41 Nesse sentido, desafios relacionados à formação docente para a utilização de abordagens histórico-filosóficas 

demandam atenção (HÖTTECKE; SILVA, 2010; FORATO; MARTINS; PIETROCOLA, 2012). 
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forma que o mesmo venha a ser utilizado pelos estudantes em uma reinterpretação ou 

estruturação mais adequada da explicação prévia para o fenômeno físico inicialmente 

submetido a problematização. 
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Apêndice B 
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APÊNDICE 2  

Pré-teste 

1- Colocamos um pouco da água em uma garrafa e 

em um recipiente transparente. Misturamos 

corante verde à água para melhor visualização. 

Em seguida, emborcamos a garrafa, isto é, 

colocamos a garrafa de ponta cabeça dentro do 

recipiente. A água que está na garrafa não escoa 

totalmente para baixo.  

Por que isso ocorre? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 

(Questão baseada em situação-problema sugerida em LONGHINI; NARDI, 2009, p. 13-14). 
 

2- Utilizamos um prego aquecido para fazer pequenos furos no 

fundo de uma garrafa plástica.  

Em seguida, colocamos a garrafa de pé em uma bacia com 

água. Enchemos a garrafa com água e tampamos a garrafa. 

Retiramos a garrafa da bacia, segurando-a sobre a bacia até 

deixar de pingar. 

Mesmo com os furos no fundo da garrafa, a água não continua 

a cair.  

Como é possível que não saia água da garrafa furada?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(Inspirada em objeto educacional disponível em 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11306/garrafa%20furada.pdf?sequence=1) 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTec

nicaAula.html?aula=7599 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11306/garrafa%20furada.pdf?sequence=1
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3- A figura representa uma seringa que, por elevação do seu êmbolo, sugou um líquido. Por 

que a seringa enche? 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 
 

(Questão adaptada a partir de SOLAZ-PORTOLÉS, 2008, p. 86)  

 

 

4- A Ciência é construída ao longo da história. Em sua opinião, o conhecimento científico 

elaborado, após ser estabelecido dentro da comunidade científica, é verdadeiro e imutável 

ou provisório e mutável? Explique seu posicionamento. 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

5- Gostaria de saber se você concorda ou discorda da afirmação abaixo (justifique o seu 

posicionamento): 

“Para produzir o conhecimento científico, o cientista inicia seu trabalho pela observação 

do fenômeno que deseja estudar. Essa observação acontece de forma neutra, ou seja, o cientista 

observa o fenômeno sem ideias prévias ou conceitos pré-estabelecidos na sua mente”. 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

6- Um tema muito discutido atualmente é o aquecimento global. Apesar de muitas mudanças 

no clima já serem sentidas por todos não existe um consenso entre os cientistas sobre as 

causas dessas mudanças. Um grupo defende que tais mudanças são consequências da 

interferência do homem na natureza e outro grupo acredita que este é um processo natural 

e que aconteceria independente da interferência humana. Em sua opinião, é possível que 

cientistas cheguem a conclusões diferentes a partir de um mesmo conjunto de 

informações? Justifique sua resposta com algum exemplo. 

 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

Pós-teste 

1- Muitas pessoas adoram receber pássaros visitantes e 

instalam comedouros e bebedouros em suas residências. 

Como você explica o fato de que a água não transborda 

no bebedouro do passarinho?  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

(Questão baseada em situação-problema sugerida em SAAD et al, 2005, p. 28) 
 

2- Enchemos um tubo de vidro transparente com mercúrio e tampamos a sua extremidade 

com a mão. Em seguida, colocamos esse tubo de vidro de ponta cabeça, dentro de uma 

bandeja que também contém mercúrio. Retiramos a mão. Parte do mercúrio que está no 

tubo de vidro escoa e se junta ao da bandeja. Parte do mercúrio permanece no tubo.  

Como essa situação pode ser explicada? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

(Questão adaptada a partir de SOLAZ-PORTOLÉS, 2008, p. 85) 

 

http://pt.scribd.com/doc/59016439/Expl

orando-fenomenos-da-pressao-e-do-

ar#scribd 

 

https://br.portalprofes.com/Rafaela.a.f/b

log/experimento-de-torricelli 



 

221 

 

 

3- É comum o uso de embalagens fechadas a vácuo. Latas de conservas e copos de 

requeijão geralmente contêm uma espécie de lacre, um pequeno anel de borracha preso 

em sua tampa. Por que esses recipientes só se abrem 

facilmente quando o anel é retirado? 

_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

(Questão baseada em situação-problema sugerida em LONGHINI; NARDI, 2009, p.15) 

 

4-  O conhecimento científico elaborado, após ser estabelecido dentro da comunidade 

científica, é permanente. Discuta essa afirmação. 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5- Gostaria de saber se você concorda ou discorda da afirmação abaixo (justifique o seu 

posicionamento): “Para produzir o conhecimento científico, o cientista inicia seu 

trabalho pela observação do fenômeno que deseja estudar. Essa observação acontece de 

forma neutra”. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Figura: 

http://www.fisicaevestibular.co

m.br/Universidades/UEPB.htm 
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6- Acredita-se que há cerca de 65 milhões de anos os dinossauros se extinguiram. Entre as 

hipóteses formuladas pelos cientistas para explicar a extinção, duas gozam de maior 

apoio. A primeira, formulada por um grupo de cientistas, sugere que um imenso 

meteorito atingiu a Terra há 65 milhões de anos e acarretou uma série de eventos que 

causou a extinção. A segunda hipótese, formulada por outro grupo de cientistas, sugere 

que grandes e violentas erupções vulcânicas foram responsáveis pela extinção. Como 

essas conclusões diferentes são possíveis se os cientistas de ambos os grupos tiveram 

acesso a e utilizaram o mesmo conjunto de dados para obter suas conclusões? 

 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 

INTERVENÇÃO DIDÁTICA: APRENDENDO CIÊNCIA E SOBRE CIÊNCIA 

COM A UTILIZAÇÃO DE FONTES PRIMÁRIAS DA HISTÓRIA DO VÁCUO E DA 

PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

TRANSCRIÇÃO - PRIMEIRO DIA: 28/11/2015 

 

Discussão inicial  

(Prof.) _ O que significa aprender ciência? Olha... no ensino médio a gente estuda o 

que a gente chama de ciências naturais, que é química, física, biologia. E aí... 

aprender ciência está relacionado ao aprendizado do conhecimento científico em si. 

Por exemplo, no nosso caso ...  a física... o que agente aprende? Na física agente 

aprende os conceitos. Por exemplo, o conceito de força, temperatura. No terceiro ano, 

por exemplo, que é a maioria dos alunos que estão aqui, o conceito de corrente 

elétrica. Isso são conceitos físicos. Isso está relacionado a aprender ciência. A gente 

também aprende suas leis e equações matemáticas. Lá no primeiro ano estudava 

gravitação universal... Este ano vocês estudaram lei de Coulomb, lembram? 

Estudaram o quê? Lei de Faraday... num foi essa semana agora? Entre outras várias 

leis que compõem o nosso conhecimento da física que é ensinado no ensino médio. 

Biologia, por exemplo, tem a lei de Mendel, na química lei de Lavoisier, etc. Ou seja, 

as ciências naturais no seu corpo teórico tem isso ai... é composta desses conceitos, 

das leis e equações, das teorias. No caso da física a mecânica clássica, a teoria 

eletromagnética... a mecânica quântica que é um pouco mais recente... e também a 

ideia de modelos. Como já vimos nas nossas aulas ...  a ciência ela trabalha com a 

ideia de modelos. O modelo ... ele compõe o quê? Aquilo que o homem de alguma 

maneira ele constrói para explicar algo, de aproximar com a realidade .... Então eu 

sempre costumo lembrar a vocês a ideia de modelo atômico. O homem ... ele construiu 

um modelo, uma ideia teórica para tentar explicar alguma coisa a respeito de uma 

série de fenômenos e em algum momento esse modelo entra em crise... Ou seja, não 

consigo mais dar conta de explicar determinados fenômenos... E ai a necessidade de 
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uma outra reformulação de modelo, ou surge realmente um outro modelo que dê conta 

daquelas explicações... Certo? ((gesticulando com as mãos)) 

(Prof.) _ Então de maneira geral aprender ciência é isso. E o que significa aprender 

sobre ciência? Olha... já aprender sobre ciência é relacionado à compreensão de 

aspectos acerca do que a ciência é. Então, por exemplo, você reflete... O que é a 

ciência? Por exemplo... você poderia pensar o que diferencia a ciência da religião, 

como a gente já discutiu... Que aparece ai nas nossas aulas, como vocês costumam 

discutir isso. São dois tipos de conhecimento... Num é verdade? O conhecimento 

científico e o conhecimento ideológico. Eles se constroem de maneiras diferentes. 

Então quando a gente fala o que a ciência é, a gente está discutindo a natureza da 

ciência. Por exemplo, a ciência usa modelos, a ciência faz experimentação, a ciência 

ela constrói hipóteses, submete hipóteses a testes, existe uma comunidade científica. 

Isso é a natureza do conhecimento científico. Tá. Então, por exemplo... estudar como 

ela funciona. Estudar como os cientistas apontam um grupo social. Então os cientistas 

compõem um grupo social que é a comunidade científica. Determinados resultados 

para serem aceitos, divulgados, eles precisam de certo consenso na comunidade. 

Precisam, por exemplo, que outros cientistas tenham acesso a outros trabalhos. É 

preciso que eles submetam a outros testes também. O cientista ... ele tem que ser 

capaz de replicar experimentos, por exemplo, de outros cientistas. Então para haver 

uma divulgação, por exemplo, não é qualquer coisa que a gente escreve e coloca lá 

que vai ser aceito pela comunidade. Num é? Essa comunidade, ela partilha de certo 

consenso. Agora por que será um consenso, como a gente vai ver aqui ao longo de 

nossa discussão, que na ciência ela também permite desacordo? É muito comum a 

gente ver grupo de pesquisadores discordarem, por exemplo, em alguns aspectos. Eu 

me lembro que alguém aqui na hora da inscrição citou um caso que é muito comum, 

que é a ideia do ovo. Acho que foi A9... foi A9 ((o professor se dirige ao aluno em 

questão))?  

(A9) _ Foi.  

(Prof.) _ Então... o ovo faz bem a saúde. Aí meses depois tem um outro ... Uma outra 

serie de artigos dizendo que o ovo faz mal a saúde. Não... O ovo tem que ser 
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consumido em determinada quantidade... Não ... é só a clara... é só a gema. 

((gesticula com as mãos)) 

(A2) _ Depende da reportagem do Fantástico ((risos)).  

((risos da turma)) 

(Prof.) _ Então, na ciência é permitido esse desacordo, até certo ponto. Claro que a 

gente não está colocando aqui... Ah! Não concordo e pronto! Não. Você também tem 

que ter dados que colaborem com essa sua hipótese. Você não concorda... está 

dizendo que ele faz mal e tal... em que aspectos e por quê? E quais os resultados que 

você tem para sustentar essa afirmação? Então não é uma afirmação infundada. 

((gesticula com as mãos))  

(Prof.) _ Como a sociedade influencia e reage a experimentos científicos? Vocês 

acham que a sociedade influencia na pesquisa? 

(A9) _ Eu acho que sim. Porque vai da necessidade eh... para saber como lidar... no 

caso de doenças... aí algum grupo científico vai atrás de buscar a resposta. Por que 

está acontecendo isso? 

(A*) _ Um bom exemplo disso é o uso de imagens ... porque o setor de eficiência 

marítima da marinha já está pesquisando os estragos ambientais que vai causar no 

mar. ((faz gestos com a mão))42 

(A9) _ É tipo ... a comunidade também reage a isso, como... como também resposta, 

de uma forma ética, tipo como liberação de aborto, até mesmo células tronco, essas 

coisas. Então influencia até porque a comunidade científica faz parte da própria 

sociedade.  

                                                           

42 O aluno A* participou do minicurso (intervenção didática), porém não se fez presente nos outros 
instrumentos (pré-teste e pós-teste) que compõem a presente pesquisa. 
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(Prof.) _ Eu vou provocar um pouquinho mais... O capitalismo... que eu vejo que vocês 

vêm discutindo isso de vez em quando. O capitalismo influencia nas pesquisas? 

((gesticula com as mãos)) 

 (A2) _ Com certeza. Porque para ter pesquisa tem que ter dinheiro. Para ter dinheiro 

tem que vir o incentivo capitalista, que nem sempre é tão fácil conseguir. ((faz gestos 

com a mão))  

(A5) _ Na verdade primeiro tem que ter o interesse. 

(A1) _ Mas o socialismo também ajuda, porque na Rússia, na antiga União Soviética, 

eram os socialistas que financiavam.  

(A2) _ Mas era uma corrida ideológica para ver quem se saia melhor, para mostrar 

qual a melhor ideologia.  

(A*) _ Igual à corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia.  

(A2) _ Como, por exemplo, se querem saber sobre a órbita de Júpiter... então num 

existe um meio social fora do meio científico. Isso vai gerar muitos gastos. Agora se 

for uma tecnologia armamentista com certeza vai ter mais incentivo social por parte 

dos capitalistas. Então influencia bastante. ((faz gestos com a mão))  

(A*) _ E também a pesquisa para novas tecnologias para consumo. 

(A9) _ Um caso sobre isso é o celular que a cada vez avança mais.  

(A*) _ Há 50 anos ninguém nem sonhava com celular de jogos assim. ((faz gestos e 

estala os dedos)) 

(Prof.) _ Então será que ao longo da história da ciência a sociedade teve essa relação 

direta com a ciência? Ou seja... a sociedade é capaz de influenciar a ciência e vice 

versa ao longo da história? Se a gente pensar talvez na idade média, por exemplo... 

((gesticulando com as mãos)) 

(A1) _ A ele falou que influencia. Positivamente... mas na Idade Média influenciava 

tecnicamente. Exemplo disso era a dissecação de corpos. Era blasfêmia.  
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(A9) _ Era proibido na religião. Na Idade Média, poucas pessoas tinham acesso ao 

conhecimento. Poucas pessoas também conheciam essa língua, então ficava mais 

privada aos próprios desenvolvedores disso e a Igreja.   

(Prof.) _ Só trazendo uma reflexão desse aspecto aí que eu gosto de citar ... esse 

exemplo aí da Idade Média. É que muitas vezes a gente tem uma imagem um pouco 

distorcida em relação a esse período como sendo o Período das Trevas... onde não 

se produzia o conhecimento. Mas só para a gente ter uma ideia... eu não vou entrar 

muito nessa discussão, mas a própria Igreja que a gente conhece historicamente tem 

seus feitos também negativos. Mas a preservação de obras clássicas ... ela é fruto 

dos grandes mosteiros. Se a gente pensar nas grandes bibliotecas, nas obras de 

Galileu, ou de Platão... desculpe... de Aristóteles... coisas desse tipo que eu 

desconheço mais profundamente... mas de obras clássicas em geral, elas falam 

desses pontos. Obviamente que uma pequena parcela tem acesso, mas a 

preservação dessas obras, por exemplo, era em função da própria Igreja Católica. 

((gesticula com as mãos)) 

(A2) _ Provavelmente se ficassem pessoas camponesas, pessoas mais simples iam 

para a fogueira... coisas do tipo. ((gesticula com as mãos)) 

(Prof.) _ É o que acontece em partes hoje com o Estado Islâmico, quando ele invade 

algumas regiões, por exemplo. E ele esta destruindo obras de arte, o patrimônio 

histórico da humanidade. ((gesticula com as mãos)) 

(Prof.) _ Será que tem alguma dificuldade em aprender sobre ciência? Você sabe que 

aprender ciência em si... muita gente reclama em aprender física. E aprender sobre 

ciência? Existe uma das problemáticas... uma das maiores dificuldades de concretizar 

a ciência, que tem sido as informações inadequadas que nós temos encontrado, 

certo? E as visões distorcidas que também são nos oferecidas diariamente ((anda 

pela sala)). Por exemplo... quem nunca viu uma imagem parecida com essa que está 

aqui do cientista? ((professor aponta caricatura de cientista em um dos slides da 

apresentação))  
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(Prof.) _  Então imaginem um aluno do ensino médio... dezesseis anos de idade... 

quinze olhar para essa imagem aqui e dizer assim... “rapaz, eu quero ser um 

cientista!”. ((risos dos alunos)) Num é verdade? Ou então alguém diz... Não, Einstein 

é que era problemático, antissocial... Newton. Quem é que quer parecer com um cara 

desses, se esse é o estereótipo que muitas vezes é colocado para a gente? Então... 

repare na ideia de cientista que nos é trazida... nos traz um certo desconforto. Será 

que um cientista precisa estar com esse jaleco branco? Estar com seus ratinhos, uma 

série de tubos de ensaio... nem eh? É careca, que já perdeu os cabelos de tanto 

estudar. E o que mais ali? ((professor aponta para a caricatura de cientista)) 

(Prof.) _  Anda sempre com sua planilha ou então hoje em dia o computador. Será 

mesmo ... essa é a imagem que a gente tem? Por exemplo... nós aqui somos cientistas 

do campo da educação, do ensino de física. Vocês estão se submetendo, por 

exemplo, a uma intervenção que a gente está fazendo, e fazendo parte de uma 

pesquisa também... ((gesticulando com as mãos)) 

(Prof.) _  Agora a gente vai para as séries, alguém conhece essa série aqui? 

((professor aponta para slide que contém a imagem da série televisiva The Big Bang 

Theory)) 

(Prof.) _  Alguém já assistiu? 

(Vários alunos) _ Já. ((levantando a mão)) 

(Prof.) _ E aí, o que vocês acham? 

(A*) _ Bem legal. 

(Prof.) _ O cara que é... eu não assisto essa série... mas vou fazer uma pergunta para 

saber a resposta de vocês. O cara que é... por que tem vários, num é?. O cara que é 

mais inteligente?  

(Vários alunos) _ Sheldon. ((alguns alunos balançam a cabeça)) 

(Prof.) _ Como é que vocês definiriam ele? 
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(A2) _ Autista. ((risos da turma)) 

(Prof.) _ Como é o relacionamento dele com as pessoas?  

(A*) _ Ele é muito antissocial... é um pouco louco. 

(Prof.) _ Um pouco confuso, antissocial... tem namorada?  

(A5) _ Tinha, agora terminou.  

(Prof.) _ Terminou por quê? 

(A5) _ Porque ele é antissocial. ((risos da turma)) 

(Prof.) _ Então veja... essa é a imagem de cientista nas redes sociais, nas séries, na 

TV de maneira geral. Se a gente pensar ... até nos desenhos animados. Quem 

conhece aquele do Professor Pardal?  

(A5) _ Conheço aquele de Pink e Cérebro.  

(Prof.) _ E afirmações desse tipo pessoal? ((professor aponta para trechos de 

propagandas de xampu e desodorante em um dos slides da apresentação))  

(Prof.) _ É comum para vocês ou não? Esse é o único shampoo anticaspa ... que sua 

eficiência foi cientificamente comprovada... então você tem lá dois xampus na 

prateleira...  ((gesticula com as mãos)) 

(A5) _ Ninguém vai querer usar aroeira. ((faz gesto com a mão)) 

(Prof.) _ Se você pega um, por exemplo. Como você disse... ah...esse xampu é bom... 

tira as caspas e etc. ... essa afirmação. E outro que tem essa afirmação aqui... 

chamando atenção para o cientificamente comprovado?   ((professor aponta para 

slide)) 

(A5) _ Então ... o CIENTIFICAMENTE. 

(Prof.) _ Tem mais peso? 

(A9) _ Tem peso SIM. 
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(Prof.) _ Passa mais confiança... O que mais? Ele dá um STATUS.  

(A9) _ E só por causa dessa frase é uns dez reais mais caro. 

(Prof.) _ Sim.. o preço também influencia por causa dessa frase.  

(Prof.) _ O mais impressionante é o desodorante que tem QUARENTA E OITO 

HORAS DE PROTEÇÃO. ((risos da turma)) 

 (A2) _ Professor... uma curiosidade bacana... se você acha quarenta e oito horas 

muito... na França tem uns desodorantes com SETENTA E DUAS A NOVENTA 

HORAS DE PROTEÇÃO. ((ruído)) 

(Prof.) _ OK pessoal. Deu para a gente diferenciar o que é aprender ciência... que está 

relacionado aos conceitos físicos, com as teorias, leis matemáticas. E aprender sobre 

ciência... que é o funcionamento da ciência, como ela se constrói, como age com a 

sociedade, como a sociedade influencia nesse tema cientifico. Deu para diferenciar 

essas duas coisas? Então aprender sobre ciência ... ele também faz parte do nosso 

programa, por exemplo, do ENEM. Embora ele não apareça com tanta força ... ainda 

se a gente ler os documentos que regem a educação do nosso país, aparece lá. É 

interessante que a gente discuta também sobre as ciências. 

(Prof.) _ E aí? Respondendo à pergunta que eu fiz inicialmente... O que são fontes 

primárias? Olha só ... a história da ciência, ela utiliza-se de... em muitos casos de 

escritos dos próprios pensadores. Certo... então uma fonte primária é um texto escrito, 

por exemplo, pelo próprio Torricelli... é um texto escrito pelo próprio Aristóteles. E 

obvio... foi escrito em sua língua materna, latim ou inglês e houve a tradução para o 

nosso idioma... Mas que esse texto é trazido da mesma forma que o pensador 

escreveu.  

(Prof.) _ Então ... nesse minicurso esses textos são chamados de fonte primária. Que 

é diferente de fonte secundária... fonte secundária é um texto que um historiador 

escreve sobre um pensador. Em nosso minicurso iremos trazer fontes primárias dos 

pensadores Aristóteles, Heron de Alexandria, Jean Buridan, Beeckman e Torricelli. 

Então são esses escritos que estão no material de vocês.  
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(Prof.) _ O que a gente vai aprender no nosso minicurso? Olha... de maneira geral os 

conteúdos da física e um pouco da história desses conteúdos, mas não vamos 

aprender só os conceitos científicos aqui. Nossa intenção é também aprender sobre 

a natureza da ciência. A partir de hoje vocês não podem dizer que não ouviram esse 

termo.... natureza da ciência... que fala justamente do que a gente aprende sobre 

ciências.  

(Prof.) _ Então ... o que a gente vai aprender aqui desses aspectos foram selecionados 

três, mas existem vários outros. Como a gente tem pouco tempo selecionamos três 

para discutir com vocês. Primeiro o caráter provisório do conhecimento científico. 

Então... o conhecimento científico ele se constrói de maneira provisória, ou seja, eu 

não tenho uma imutabilidade do conhecimento. O conhecimento produzido na 

Antiguidade, o conhecimento produzido na Idade Média ou até mesmo o 

conhecimento produzido hoje ... ele tem caráter provisório, com determinada validade, 

determinado tempo histórico, determinado período. Mas em função das pesquisas e 

das discussões, das discordâncias, do experimento ou não, de novas teorias ou novos 

modelos .... esse conhecimento científico sofre mudanças. Então ele tem uma 

validade.  

(Prof.) _ Outro aspecto é a dependência que a observação possui em relação a 

pressupostos teóricos. PROFESSOR, traduza isso aí, num é? Vocês lembram que na 

hora que fizeram a inscrição, vocês responderam um questionário? As três primeiras 

perguntas eram sobre três experimentos e as outras três perguntas eram justamente 

sobre a natureza da ciência. A primeira delas perguntava sobre a provisoriedade do 

conhecimento... na visão de vocês, vocês partilhavam de que a ciência é imutável ou 

mutável? Ou seja, de caráter provisório ou era permanente? ( ) A outra pergunta era 

sobre se o cientista começava seu trabalho pela observação e se essa observação 

ela era neutra. E ai, é um dos aspectos principais do nosso curso... a dependência 

dessa observação científica em relação com um cientista, com o que ele já traz em 

sua mente.  

(Prof.) _ Então ... todo cientista ele tem alguns pressupostos teóricos e são com esses 

pressupostos teóricos que ele vai olhar determinado fenômeno. E não precisa ser 
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necessariamente com um experimento, tá. O experimento é um aspecto que ele pode 

observar, mas essa observação não é neutra, ela não vem na mente sem nada. 

Lembram da ideia de Newton da maçã, por exemplo? É trazido às vezes no livro 

didático que Newton estava lá sentado, a maçã caiu e aí ele DESCOBRIU a lei da 

Gravitação Universal. Então imagine... quando Newton vai olhar a queda de um corpo, 

por exemplo... ele vem com uma série de pressupostos teóricos. Já vai com um olhar 

totalmente influenciado.  

(Prof.) _ E o terceiro é a possibilidade de desacordo na ciência. Repare que aquela 

afirmação que eu fiz naquele outro slide do xampu cientificamente comprovado ... ele 

traz essa ideia que a ciência seria... ah... se foi comprovado isso aqui... então não tem 

mais que submeter a teste... É ISSO AQUI. Mas a ciência... ela também traz 

desacordos... como a ideia do ovo que A1 levantou aqui... certo? E esse desacordo 

muitas vezes possibilita essas trocas de diálogo, trocas de informações e a ciência 

também sofre modificações em função desses desacordos. 

(A5) _ Isso aconteceu com a ideia de Darwin e Lamarck. Darwin... ele dizia que as 

girafas tinham o pescoço longo. Era a evolução. Já Lamarck achava que era pela 

sobrevivência mesmo. As árvores iam crescendo e elas teriam que fazer mais força 

para...  

(Prof.) _ Uso e desuso. 

(A5) _ É... uso e desuso. Mais ou menos assim... um desacordo entre eles dois. 

(Prof.) _ E nesse caso você vai ter uma disputa direta entre duas teorias. Então a 

ciência, ela permite isso. Como é que uma teoria vai ganhar mais sustentação que 

outra?  

(A9) _ Quando ela explica todos os eventos de uma forma coerente. 

(Prof.) _ Ela começa a ter evidências. 

(A*) _ Quando a teoria começa a comprovar a veracidade dos seus argumentos. 

(A5) _ E quando a outra não consegue num é. 
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(A*) _ Porque se você tem um argumento e não consegue sustentar esse argumento... 

(Prof.) _ Então eu vou facilitar aqui... então se ele comprovou... então quer dizer que 

depois disso não tem mais o que questionar? 

(A10) _ Se eu provar que seria uma verdade absoluta, por exemplo... poderia se 

mudar caso alguém achasse outras teorias que tipo... ou comprovasse outra coisa ou 

seria mais uma informação a se ajustar. 

(Prof.) _ Pronto... o que a gente costuma dizer então é que uma determinada teoria 

encontra mais evidências que outras que colaboram para sua sustentação... certo? A 

gente também evita usar esse termo comprovação. Porque a comprovação... ela dá 

ideia de que o conhecimento ele é imutável. Se você comprovou não tem mais o que 

fazer. Mas o que acontece é que as pesquisas nessa coerência que A9 falou... então 

essa busca por evidências deu maior sustentação na sua teoria. É claro que também 

entra em xeque aí a questão da propaganda, da teoria, outros fatores que vão ocorrer 

também. Se seu grupo é mais forte... num é só isso, mas colabora. Eu não vou 

conseguir sustentar... por exemplo.... uma determinada teoria se eu não tiver 

evidencias ...só porque meu grupo é forte. Por exemplo, vamos dizer ... 

financeiramente... tem influencia em determinado período histórico, mas isso também 

influencia no trabalho científico. OK? ((gesticulando com as mãos)) 

  



 

234 

 

Momento 1 

 (Prof.) _ E aí vamos começar? Nós tivemos essa conversa inicial, um pouquinho 

longa, mas boa também. Nosso momento um... já que eu falei bastante e vocês 

falaram pouquinho... eu sei que tem gente que não gosta de falar, mas pode ficar a 

vontade também. ((gesticulando com as mãos)) 

(Prof.) _ Agora a gente vai escrever um pouco. Isso aqui é um experimento histórico... 

o que a gente trouxe para vocês ((mostra os objetos que serão citados a seguir)). 

PROFESSOR ... então quer dizer que tomar alguma coisa com canudo... um líquido 

com canudo é um experimento histórico? SIM. Esse foi um experimento que foi 

realizado na história da ciência. Então... a maioria de nós já tomou algum líquido como 

suco refrigerante ou água utilizando um canudo de plástico, certo? Você já parou para 

pensar por que o líquido sobe através do canudo? Então ... eu queria que vocês 

abrissem a apostila de vocês e escrevessem o que vocês pensam sobre isso.  

((pausa)) 

(Prof.) _ O que você suga no canudo? 

(A*) _ Na verdade nós sugamos o que tiver ali. Vem na ordem que tiver... por 

exemplo... o ar vem antes porque tá no canudo... depois que o ar vem o líquido vem. 

((faz gestos com a mão)) 

(A5) _ O ar ele vai dar uma força... mais ou menos... para o líquido subir. ((faz gestos 

com a mão)) 

(Prof.) _ Pessoal se tirarmos o ar do canudo... o que fica dentro do canudo? 

(A10) _ O vácuo. 

(A*) _ É ... o canudo se deformaria... no momento que o ar vai saindo o líquido vem 

acompanhando. ((faz gestos com a mão)) 

(Prof.) _ Pessoal então de acordo com o que alguns de vocês disseram a gente suga 

o ar pelo canudo. Se tiramos o ar do canudo fica o vácuo... ((dirigindo-se aos slides)) 
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mas um vácuo que não seria absoluto. E a terceira pergunta... então o líquido sobe 

porque tiramos o ar de dentro do canudo? 

(A9) _ Para mim tem um fundamento da respiração. Primeiro quando você suga o ar, 

você respira e faz seu tórax aumentar e isso faz a pressão dentro dos seus pulmões 

diminuir e o ar entrar.  

(A*) _ Na verdade a gente usa o sistema respiratório para isso. Quando o diafragma 

... ele expande o pulmão, num é? Aí a gente suga o ar com o líquido até a boca ... aí 

a gente para. ((faz movimento com as mãos)) 

(A9) _ Teoricamente a gente não suga... entendeu? A gente aumenta o espaço 

fazendo uma pressão negativa ... que o ar entra. 

(A*) _ É... mas aí quando o líquido chega na nossa boca ele para. 

(A2) _ O ato de você sugar é o que faz. Não necessariamente você ter que tirar o ar.  

(Prof.) _ Então ... diante do que vocês colocaram... vamos pensar numa outra 

situação... vocês já responderam sobre o fato de você sugar o líquido pelo canudo? E 

se o canudo tiver furadinho? E aí?  

(Prof.) _ Rotineiramente no verão o consumo de água nas ruas aumenta. Podemos 

comprar uma garrafa de água e tomar com o auxilio do canudo. Já aconteceu com 

todo mundo isso...num é? Aí a gente bota o canudinho para dentro e quando a gente 

vai tomar o canudo está furado. E aí? ((gesticula com as mãos e anda pela sala))Se 

o canudo estiver furado, vai ocorrer à subida do líquido? Sim ou não? Por quê? 

(A*) _ Depende do tamanho do furo... se for um furo pequeno você ainda vai 

conseguir... mas se for um furo muito grande não. ((faz gesto com a mão)) 

(A2) _ O líquido vai até o furo... mas depois disso não sobe.  

(A*) _ Se a sucção que traz o líquido for maior do que o que faz o líquido escapar... 

ele vai acabar subindo.  

(Prof.) _ Então? VAMOS COLOCAR AS IDEIAS DE VOCÊS NO PAPEL. 
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((Pausa longa para realização de atividade escrita)) 

(Prof.) _ Você pode repetir sua explicação? 

(A9) _ Não... porque tipo assim... do mesmo jeito que respiramos... que quando 

respiramos a gente não suga o ar... a gente faz o nosso pulmão... o espaço que tem 

dentro do nosso pulmão aumentar... como o diafragma ele aumenta o espaço e fica 

com uma pressão menor dentro dele e o ar entra... e o ar ele é forçado a entrar. A 

gente faz ele entrar expandindo os pulmões.  

(A10) _ Na verdade é até um processo quando você suga. 

(A9) _ Não, mas é assim um processo biológico... aí quando você coloca o ar para 

fora você faz o pulmão comprimir fazendo a pressão aumentar e o ar ser jogado para 

fora, ser é expulso.  

(A*) _ Na verdade eu também acho que ele está certo porque sucção é bem a palavra 

certa. Mas eu usei praticamente o mesmo... mais ou menos isso. Porque qualquer 

receptáculo que você expanda... se tiver alguma entrada ele tende a ser preenchido. 

((realiza movimento com as mãos)) 

(A2) _ Nesse caso...  

(Prof.) _ No caso vocês parecem apontar para a diferença de pressão entre o pulmão, 

num é? Interno e a parte externa? Num é isso que você quis dizer A*? ((se dirige ao 

aluno)) No caso A9 ... ele colocou como sendo uma diferença de pressão entre a parte 

interna do pulmão. ((gesticula com as mãos e anda pela sala)) 

(A*) _ E a atmosfera.  

(Prof.) _ Então...trazendo aí essa questão do canudinho, complementando... Olha só... 

vocês falaram aí que... ah... que entra ar independente do tamanho do furo, do terceiro 

furo num é? E aí? O ar entra pelo furo e ocupa o espaço que ficaria vazio pelo ato de 

sugar o ar? Num é isso que acontece, por exemplo, sobe ou não sobe? 
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(A10) _ Eu acho assim... independente do furo do canudo... da espessura do líquido 

e da força que você faz para puxar... eu acho que sobe. ((faz gesto com as mãos)) 

(Prof.) _ Então independente do líquido, do tamanho do furo... 

(A10) _ E da força que você exerce para puxar. ((faz gesto com as mãos)) 

(A*) _ Professor... desprezando a densidade do líquido, já que estamos falando de 

água... eu acho que depende mais do furo, se o terceiro furo for do tamanho dos outros 

dois, aí vai ficar bem complicado. Agora ... se for um furo feito por um alfinete, por 

exemplo, seria muito simples. ((faz gesto com as mãos)) 

(Prof.) _ A12 estava falando... se o furo tivesse mergulhado no líquido, não teria 

interferência. 

(A5) _ Eu acho que teria porque exerceria uma força maior. ((faz gesto com as mãos)) 

(Prof.) _ Tem como a gente encaixar essas ideias de A9 e A* na situação do canudo? 

((indica em direção ao slide)) 

(A*) _ Na verdade pouco... por que no momento que você... o ar que estava no canudo 

ele passa para o pulmão... o espaço que seria ocupado pelo líquido já esta 

automaticamente sendo ocupado pelo ar que vem da atmosfera pelo furo. Mas é como 

eu disse... depende do tamanho do furo. ((faz movimento com as mãos)) 

(A9) _ Mas de qualquer forma significa que o contato entre o interior do furo e o 

exterior... então a pressão dentro do canudo vai ser a mesma que no exterior. Então 

não tem como fazer uma pressão diferente.  

(Prof.) _ Pessoal então olha só... eu destaquei para vocês o que era aprender sobre 

ciência. Aprender sobre ciência é isso aqui que a gente está fazendo agora. A ciência 

é uma tentativa de explicar os fenômenos naturais. Observem que vocês ao 

explicarem essas perguntas e as três perguntas anteriores do pré-teste que a gente 

fez na inscrição... o tempo todo vocês estão querendo explicar alguma coisa. Então 

uma das características da ciência é que a ciência é uma tentativa de explicar 

fenômenos naturais. ( ) A gente não tem uma definição fechada sobre o que é ciência. 



 

238 

 

A gente até consegue ter mais clareza para dizer o que não é ciência. Mas a gente 

consegue dar algumas características, demarca mais ou menos, o que é 

conhecimento científico ou não. Então ciência é uma tentativa de explicar fenômenos 

naturais.  

(Prof.) _ E ai pessoal, o que alguns pensadores disseram? Vamos trazer um 

pouquinho das fontes primárias que a gente falou lá no comecinho. O que disseram 

alguns pensadores sobre essa problemática que a gente está discutindo aqui?  

(Prof.) _ Se retirarmos o ar do sifão através da extremidade externa a água ira 

imediatamente seguir por causa da impossibilidade de um vácuo contínuo no sifão. 

((professor aponta para trecho de Heron de Alexandria transcrito para slide da 

apresentação))  

(Prof.) _ O sifão seria algo parecido com o que a gente está falando do canudo, certo? 

Essa fala é de Heron de Alexandria, do século primeiro depois de cristo. Repare que 

essa discussão sobre a existência ou não do vazio... sobre um problema desses com 

o líquido que sobe pelo canudo... coisas desse tipo... ele já começou a ser discutido 

desde a antiguidade. No século quatorze Jean Buridan tem uma fala dele aí. Alguém 

quer ler? 

(A5) _ Considero que a natureza tem horror ao vazio. Quando colocamos a 

extremidade de um canudo na boca e mergulhamos a outra extremidade no vinho... 

sugamos o ar do canudo, atrai-se o vinho para cima, embora ele seja pesado. Isso 

ocorre porque é necessário que algum corpo sempre venha logo depois do ar que é 

sugado para evitar a formação de um vácuo. ((Participante do minicurso lê trecho de 

fonte primária transcrito para o material apostilado)) 

(Prof.) _ E aí pessoal? Essa é a outra fala... de Jean Buridan ... que vocês 

acompanharam aí no material, certo? Antes de a gente ir para a nossa perguntinha 

que está aí... o que a gente pode perceber? Primeiro a gente percebe que tem dois 

pensadores aí, um do século primeiro depois de Cristo e outro do século quatorze 

depois de Cristo. Obviamente que não foram só eles que estavam pensando nessa 

problemática. O que a gente pode perceber já trazendo isso, que eles estavam 
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tentando resolver uma situação parecida, é que a ciência é uma atividade de 

cooperação. Ao contrário do que muitas vezes no nosso livro didático, por exemplo, 

como alguns nomes em destaque. O grande nome da mecânica clássica é quem? 

Que aparece nos livros? 

(A9) _ Newton. 

(Prof.) _ Então aparece Newton como sendo o destaque... mas não aparece alguma 

ressalva sobre pensadores que também contribuíram para essa construção. Então 

para se opor a esse tipo de visão, que aparece muitas vezes no nosso livro didático... 

como o “pai” da biologia Darwin, num  é? É o que a gente chama de história pedigree. 

Cada um tem uma marca... então fulano é o pai... e assim vai. Então a ciência é uma 

atividade de cooperação, fruto de que? De vários pensadores que refletiam sobre 

determinadas questões, temáticas, modelos, conceitos. Então não é fruto de um 

gênio, de uma mente isolada sem partilhar as informações. E novamente a gente ver 

que a ciência é uma tentativa de explicar fenômenos naturais. Veja que tem dois 

pensadores aí ... Heron de Alexandria e Jean Buridan tentando explicar um fenômeno 

natural. 

(Prof.) _ Eu queria dois voluntários, A5 e A* para interagir na nosso linha do tempo.  

((Neste momento os alunos foram convidados a interagir na “linha do tempo”, 

identificando os pensadores em suas respectivas épocas e relacionando-os com 

acontecimentos da nossa história.))  

(Prof.) _ Então pessoal... que fenômeno Buridan estava tentando explicar? Esse 

fenômeno se assemelha ao nosso problema inicial? Vamos registrar no material de 

vocês. ((pausa)) 

 (Prof.) _ Analisando o que Buridan diz... ele afirma que a natureza tem horror ao vazio, 

ou seja, ele diz que ao sugar, como a natureza tem horror ao vazio é impossível a 

formação do vácuo. Então o líquido ... ele sobe logo em seguida para evitar a formação 

desse vazio. Ele estava o tempo todo olhando para o quê? Para DENTRO DO 

CANUDO. Então ele esta atribuindo essa subida do vinho EXCLUSIVAMENTE AO 

FATO DA NATUREZA TENTAR EVITAR A FORMAÇÃO DE UM VAZIO.  
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(Prof.) _ E aí eu volto a pergunta, na hora que vocês estão tentando explicar a subida 

desse canudo, ou a respiração, como foi o caso de A1, guarda semelhança com a 

explicação de Buridan? 

(A*) _ Na verdade eu me lembro da gente ter falado no primeiro momento do vácuo... 

mas a gente percebeu mais respiração.  

(A9) _ É pelo menos assim... eu pensei em ambos, tanto o interno como o externo. 

Porque vamos dizer... um depende do outro. A partir que eu mudo alguma coisa do 

interno... o externo ele entra agindo. Como se fosse um equilíbrio mesmo... tipo está 

em equilíbrio, se eu diminuo esse, o outro tem que aumentar.   

(A2) _ Acho que Buridan pensa nos dois porque quando a gente está sugando o vinho 

pelo canudo... quando o vinho ACABAR em seguida vai vir o ar. Então o ar vai entrar 

pelo canudo. 

(Prof.) _ Certo, mas nesse caso, na fala de Buridan especificamente... ele só pensa 

em algo INTERNO mesmo. 

(A5) _ Não, ele não falou nada tipo... QUANDO ACABAR o vinho, ele falou 

ENQUANTO TIVER o vinho.  

(Prof.) _ É. Ele está tentando explicar a subida do líquido pelo canudo. Então ele está 

dizendo o seguinte... o líquido sobe pelo canudo porque a natureza tem horror ao 

vazio. Na hora que o ar é sugado... PARA EVITAR A FORMAÇÃO DESSE VAZIO O 

LÍQUIDO VEM JUNTO. Então a natureza tem horror ao vazio.  

(Prof.) _ A explicação que os meninos estão tentando forma aqui é... num sei se ficou 

claro para todo mundo... mas BURIDAN pensando em algo INTERNO 

especificamente, mas os MENINOS pensaram em algo EXTERNO. Num foi isso? 

Conseguem perceber como foi DIFERENTE da explicação de Buridan? Buridan ele 

está se referindo SOMENTE ao horror da natureza ao vazio, é algo INTERNO ao 

canudo. 

(A10) _ No caso são vários pontos de vista para explicar a mesma coisa de um modo 

diferente. 
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(Prof.) _ EXATAMENTE. Ele tem duas explicações, porém diferentes. Uma explicação 

que VOCÊS estão querendo me dar, a gente esta pensando em algo EXTERNO. 

Buridan não... ele está pensando em algo INTERNO. Mas todos nós... assim como 

ele .... estamos tentando explicar a subida do líquido pelo canudo.  

(A10) _ Eu acho que a gente pensou no ar fora pelo canudo estar furado. O exemplo 

do canudo furado ... a gente ficou externalizando. Talvez se a gente tivesse ficado só 

com o canudo sem ser furado... talvez tivesse ido pelo mesmo lado de Buridan... 

pensado só no canudo, na parte interna. 

(A*) _ A verdade é essa. Ele explica que quando sugamos o ar o líquido tem que ir 

acompanhando PARA NÃO FORMAR O VÁCUO, só que a gente tentou explicar 

também como a gente suga o ar.  

(Prof.) _ Certo. Alguém mais quer complementar com alguma coisa? Só para fechar, 

quando alguém dá esta explicação e usa esses aspectos externos... ela é 

DIFERENTE da explicação de Buridan. Então Buridan NÃO pensou nesse algo 

externo, ele pensa EXCLUSIVAMENTE em algo interno do canudo, que A 

NATUREZA TEM HORROR A ESSE VAZIO E LOGO O LÍQUIDO SOBE POR CAUSA 

DISSO. Então é uma explicação diferente dessa explicação que a gente está dando 

agora... mencionando alguns fatores externos. Vamos tentar explicar agora, baseado 

no que Buridan falou, como ELE explicaria a não subida do líquido pelo canudo furado.  

(A*) _ Ele diria que como nós sugamos o ar que está no canudo... a proximidade do 

vácuo seria preenchida. Ao invés de ser preenchida pelo líquido, seria preenchida pelo 

ar que já vem de fora. 

(Prof.) _ Ele MANTERIA então a explicação do horror ao vazio e NÃO PENSARIA EM 

ALGO EXTERNO, como para explicação da subida ou não do líquido, mas manteria 

... 

(A10) _  É quase o que você disse no inicio da aula... o cientista quando vai estudar 

alguma coisa ... ele já tem aquela ideia na cabeça. Como ele já tem aquele pré-

julgamento não vai querer sair da sua zona de conforto. Vai querer sempre pensar do 

ponto de vista dele. 
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(Prof.) _ Então ele traz para o fenômeno os seus pressupostos teóricos. Então o que 

a gente percebe ... quê Buridan ele tinha como pressuposto teórico? 

(A10) _ O HORROR AO VAZIO. 

(Prof.) _ Que a natureza tinha o horror ao vazio. Esses fenômenos, de movimento ou 

não, quando há um deslocamento de ar... ele vai fazer essa explicação baseado na 

existência do horror ao vazio. Ele parte desse pressuposto para explicar fenômenos a 

sua volta. 

(A9) _ Então ele ia falar... tipo seria o horror ao vazio. É como o ar é mais leve... ele 

preencheria esse canto que estaria sujeito ao vazio em vez do vinho... que seria mais 

pesado para subir.  

(Prof.) _ O vinho nem PRECISARIA subir porque NÃO SERIA CRIADO UM ESPAÇO 

VAZIO. Porque o canudo está furado e seria preenchido pelo próprio ar. E aí chega 

ao que A10 colocou muito bem. Que a ideia de observação ... ela é baseada em 

pressupostos teóricos. Então essa ideia de observação neutra... que o cientista vai 

olhar para alguma coisa e explicar alguma coisa sem ter ideias pré-estabelecidas ... 

ela é errônea. Quando a gente olha para determinado aspectos, a gente tem um olhar 

carregado de tudo que a gente traz, as nossas experiências e nossos conhecimentos 

também. 

(Prof.) _ E só para a gente fechar e ir para o intervalo... vou deixar isso para vocês. 

Na fala de Buridan é dado algum indício que o ar tem peso? Repare que na fala dele... 

não traz que o ar tem peso ou não. Será que outros pensadores refletiram acerca 

desse problema de que o ar tinha peso ou não? E outra pergunta para ficar na nossa 

cabeça... pensamentos diferentes sobre o peso do ar, ou seja, se um determinado 

pensador ele parte de um pressuposto que o ar não tem peso e outro pensador parte 

do pressuposto que o ar tem peso, eles poderiam refletir... isso poderia refletir em 

outras explicações sobre o problema do canudinho? Então a ideia de pressupostos 

diferentes pode gerar explicações diferentes? Não estou trazendo uma afirmação 

categórica... mas estamos refletindo aqui que ... partindo de pressupostos diferentes 

podemos ter explicações diferentes? E é hora do nosso lanche... 
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Momento 2 

(Prof.) _ No momento anterior a gente discutiu as ideias trazidas tanto por Heron de 

Alexandria quanto por Buridan. E na explicação de Buridan a gente percebe que ele 

se detém exclusivamente a algo interno ao canudo, atribuindo ao fato de o líquido 

subir pelo canudo que a natureza tem horror ao vazio. Ele não traz na sua explicação 

nenhuma referência sobre o peso do ar.  

(Prof.) _ E aí a gente inicia o nosso segundo momento aprendendo um pouquinho 

mais sobre ciência primeiro. Desde a Antiguidade pesquisadores se preocupavam 

com a questão do peso do ar. Por volta do século dezessete a ideia de que o ar tinha 

peso e exercia pressão era cada vez mais aceita. Então repare... a gente está falando 

aqui do século dezessete, onde a ideia do ar ter peso passou a ser mais aceita. 

Buridan é do século quatorze. Olhe... se até o século dezessete a ideia do peso do 

ar... ela não tinha tanta força. Esse novo pressuposto teórico, do ar ter peso, pode 

levar a uma reinterpretação dos fenômenos que a gente está discutindo aqui. Então o 

fato de até o momento na história não ter tanta força essa ideia do ar ter peso e ... a 

partir desse momento ela reaparece ... e passa a ter peso literalmente. Isso pode gerar 

uma reinterpretação dos fenômenos que a gente está discutindo até então. Como a 

ideia da subida do líquido pelo canudo.  

(Prof.) _ Então olha só... que destaque da natureza da ciência a gente pode trazer? 

As observações que podem ser feitas na ciência... a gente já viu que elas não são 

neutras, são baseadas em pressupostos teóricos. Então nenhum pensador olha para 

um determinado fenômeno livre de preconceitos, tá certo? O que a gente traz é uma 

série de impressões, uma base de pressupostos teóricos para poder dar uma 

interpretação a um determinado fenômeno. Então a nossa interpretação ela tem 

influência direta dos pressupostos teóricos que eu trago para essa observação. Então 

afirmar que um cientista, com essa observação, traz essa concepção de forma neutra 

... está errado.  

(Prof.) _ Então olha só... repare que a ideia do ar ter peso ganha força no século 

dezessete, mas isso não significa que ela não tenha aparecido em outro momento ao 

longo da história. A gente pode perceber aqui que Aristóteles no século quarto antes 
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de Cristo, ou seja, dois anos antes Aristóteles já trazia essa problemática. Então olha 

a fala dele ((professor mostra slide da apresentação)): “o ar é pesado a evidencia 

disso é que uma bexiga cheia pesa mais que quando vazia”.  

(Prof.) _ Aí A* disse o quê? “E já existia bexiga nessa época?” ((professor compartilha 

com a turma o questionamento de participante a um colega)) 

 (Prof.) _ Não era a bexiga que a gente conhece hoje... bexiga de plástico... o pessoal 

usava muito bexiga de porco. Então essa bexiga que Aristóteles está falando aí era a 

bexiga de porco, certo? Mas como a gente não tem bexiga de porco, a gente vai 

reproduzir de forma similar. Então que tal realizar um experimento similar ao que 

Aristóteles sugeriu? O que Aristóteles fez? Ele sugeriu um experimento simples. Com 

uma haste para mostrar o equilíbrio, colocar em suas extremidades uma bexiga cheia 

de ar e outra vazia. 

(A1) _ Professor... quando fala ar... ele tá falando oxigênio em si ou outros gases 

também? Porque aí não está enchendo de oxigênio. Está enchendo de gás carbônico.  

(Prof.) _ Certo... ele falou lá de maneira geral. Agora, para a gente saber qual a ideia 

que ele tinha sobre o ar não dá para a gente discutir aqui... porque esse momento 

falaria de elementos químicos. Inclusive Aristóteles... a concepção dele é que tudo é 

formado de quatro elementos.  

(Prof.) _ Vamos então soltar nossa balança improvisada. Vai ser dado o desequilíbrio 

aqui? Em outras palavras, vai “pender” para algum lado? 

(A1) _ Vamos apostar! 

(A5) _ Está torto. 

(A9) _ O ar condicionado vai influenciar. 

(Prof.) _ Dá para perceber alguma diferença aí? 

(A5) _ Sim. 

(A9) _ Uma pequenina. 



 

245 

 

(Prof.) _Então aparentemente a gente percebe que há um deslocamento aqui ... para 

o lado em que a bexiga está cheia. Considerando que essa bexiga seja do mesmo 

tamanho, mesma massa... uma bexiga cheia de ar pesa mais que uma bexiga vazia. 

Então veja que essa ideia foi apresentada por Aristóteles já no século quarto antes de 

Cristo. 

(A*) _ Aí tem aquele negócio... o ar quente é mais leve... o ar frio mais pesado. 

(Prof.) _ É sim... mas o que a gente considera é que o ar esteja próximo a uma 

temperatura ambiente. Ele não sai do nosso corpo com essa temperatura, mas vamos 

considerar que ele esteja a uma temperatura ambiente.  

(Prof.) _Então olha só pessoal... embora Aristóteles tenha trazido essa ideia do peso 

do ar, ela não foi bem aceita na época. Então três séculos depois um pensador grego 

chamado Simplício afirmou ter repetido o experimento de Aristóteles só que sem 

sucesso. Segundo Simplício ele ((Aristóteles)) teria se equivocado. Ele ((Símplicio)) 

diz o seguinte, que ao soprar a bexiga ele ((Aristóteles)) teria inserido umidade em 

seu interior, causando a diferença de peso. Então, no caso, Simplício contra 

argumentou a ideia de Aristóteles que o ar tinha peso. Não... você está colocando 

umidade na bexiga, por isso ela fica mais pesada, não por causa do ar. Então essa é 

a ideia de Simplício.  

(Prof.) _Repare que a preocupação da concepção que o ar tinha peso ou não, ela já 

começa na Antiguidade. E ela só vai ganhar força no século dezessete.  

(Prof.) _Em certos momentos da história não se falava em peso do ar, ou seja, a 

história que a gente vai analisar... que é a história da ciência... ela não tem esses 

passos todos bonitinhos. Alguém pensou nisso... outro chegou com uma nova ideia e 

alguém complementa essa ideia e aí vai melhorando... Parece muitas vezes como 

está no nosso livro didático que essa história vai ser construída assim... toda bonitinha 

de maneira linear. Mas não é assim que a ciência se constrói... ela se constrói por 

meio de rupturas, por meio de idas e vindas. Então muitas vezes uma concepção que 

é trazida lá da Antiguidade... em determinado momento histórico ela é abandonada... 

ela volta e ganha força novamente. Então repare que ao contrário que muitas vezes é 
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trabalhado no nosso livro didático... a gente não tem um desenvolvimento linear da 

ciência. Em muitos aspectos ela é feita de idas e vindas e de rupturas com algumas 

ideias. Deu para ter uma ideia pelo que a gente tratou aqui.  

(Prof.) _Então voltando um pouquinho para cá... discutindo novamente sobre a 

ciência... o que a gente pode perceber? Aristóteles defendia que o ar tinha peso. 

Simplício ... ele negava que o ar tinha peso. Então isso significa o quê? Se a gente 

observa a ciência, novamente aparece que na ciência é permitido esse desacordo. 

Então sempre é possível existir desacordo na ciência. Não significa dizer que para ter 

uma divulgação em determinado meio científico você não parta de certo consenso... 

mas dizer também que a ciência é um consenso é uma maneira equivocada de 

pensar.  

(A*) _ Eu acho muito bonito quando um cientista ... ele apresenta uma teoria e há 

argumentos para aquilo. Mas na maioria das vezes é isso... Aí três séculos depois 

alguém vem contra-argumentar. 

(Prof.) _ É... acontece porque ela depende de outros fatores, de pressuposto teórico... 

que na época ele não era aceito. Então é por isso que você tem essa demanda de 

tempo. Muitas vezes a gente associa assim... a ciência “avança” quando se tem uma 

nova tecnologia, precisa o homem melhorar os equipamentos. Num é BEM assim... 

tem também uma série de pressupostos teóricos que podem dar origem a explicações 

diferentes e esse caso é um... ter uma ideia que o ar tinha peso ou que o ar não tinha 

peso. Isso pode gerar explicações diferentes porque aqueles pressupostos teóricos 

são diferentes.  

(Prof.) _ E que tal a gente tentar então derrubar um pouco, ou melhor, contra 

argumentar com Simplício. Simplício diz o seguinte... ao você soprar a bexiga, você 

está fazendo o quê? Colocando o que dentro da bexiga? 

[Vários alunos] _ Umidade. 

(Prof.) _ Então vamos tentar fazer este experimento... só que agora sem colocar 

umidade dentro da bexiga para ver se Simplício está correto ou não. Para isso vamos 

fazer o mesmo experimento, só que agora usando um nebulizador. A gente não vai 
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soprar. Na primeira situação a gente fez o experimento enchendo como Aristóteles 

sugeriu. Dá para perceber.. num é? Uma leve tendência... ((apontando para o 

experimento refeito com auxílio do aparelho)) 

 (Prof.) _ Então olha só ... Beeckman do século dezessete ... ele volta a trazer... “o ar 

é pesado ... ele nos pressiona de todos os lados de um modo uniforme. As coisas se 

precipitam para um espaço vazio com grande força, por causa da imensa altura do ar 

acima”.  

(Prof.) _ Diante dessas duas fontes primárias que eu trouxe a gente percebe esse 

desacordo entre os cientistas. Repare que Aristóteles no século quarto ((antes de 

Cristo)) ... ele traz essa defesa que o ar tem peso. Nos séculos seguintes, três séculos 

depois Simplício ... ele questiona isso. Passamos um longo período de tempo onde, 

para a história da ciência, o ar de maneira geral não tinha peso. E novamente no 

século dezessete ele volta a aparecer com grande força. Então a gente percebe ao 

longo da história da ciência que isso é possível sim... esse desacordo. E outra coisa, 

repare que as explicações para determinado fenômeno são baseados em 

pressupostos teóricos. O que está por traz da ideia então de discutir a explicação do 

canudinho vai depender também de que pressuposto teórico eu adoto para poder dar 

essa explicação. 

(Prof.) _ Tá certo, então eu queria mais um voluntário para colocar esses dois 

pensadores na linha do tempo. Quem vem agora? Aristóteles no século quarto ((antes 

de Cristo)), na Antiguidade. Heron de Alexandria, Jean Buridan e Beeckman. É obvio 

que tiveram outros nomes que contribuíram para as discussões, mas a gente trouxe 

esses quatro aí para mostrar para vocês.  

(Prof.) _ Agora retomando o momento 1... o que Buridan parecia pensar acerca do 

peso do ar... voltando para a questão de Buridan e o problema do canudinho, o vinho? 

(A5) _ Ele num defendia que o ar não tinha peso... aí ele falou que o vinho era mais 

pesado do que o ar, mais ou menos isso. 

(A*) _ Quando ele disse o vinho é pesado, ele disse não diretamente que o ar não 

tinha peso... pois ao contrario ele diria o vinho pesa mais que o ar.  
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(Prof.) _ Na fala aqui de Beeckman, o que ele diz? O ar é...?  

[Vários alunos] _ Pesado. 

(Prof.) _ Quando ele diz o ar é pesado... ele num tá dizendo que o ar é muito pesado, 

que eu não consigo levantar. Ele tá dizendo que o ar tem peso. E quando a gente vai 

lá em Buridan, o que ele parece pensar sobre o peso do ar? 

(A10) _ Eu acho que é aquela sensação que a gente tem... quando vai andando na 

rua e o ar querer levar a gente, não de ser pesado. 

(A*) _ Ele pensava... ele deixou claro que o ar não tinha peso. 

(Prof.) _ E ele atribui a explicação da subida do vinho ao horror ao vazio, à 

impossibilidade de formação do espaço vazio. Beeckman ... ele parece compartilhar 

das ideias de Buridan sobre o peso do ar? 

[Vários alunos] _ Não. 

(A*) _ Ele já começa na primeira frase com discordância. O ar É pesado. 

(Prof.) _ Então repare que o pressuposto dele é o que? Que o ar tem peso. 

(A9) _ O ar... por ter peso... ele vai exercer uma pressão. E como o enunciado diz... o 

ar nos pressiona por todos os lados. Então a pressão do ar é de todos os lados. Então 

ele vai exercer pressão. Quando você suga o ar do canudo você vai exercer uma 

pressão inferior à pressão de fora e essa pressão de fora empurra o líquido fazendo 

com que ele só tenha um caminho que é o canudo. 

(Prof.) _ Vocês conseguem perceber mais claramente a diferença que tem entre os 

pressupostos teóricos e a explicação ((a diferença entre a explicação)) que possa vir 

de Beeckman da de Buridan? 

(Prof.) _  A diferença é em falar de algo interno para algo externo. E o pressuposto 

teórico que o ar tinha peso e o ar não ter peso. Olhe ... se para Buridan, ele não tem 

como pressuposto que o ar tenha peso... como ele vai atribuir isso, fazer alguma 

relação com esse algo externo? 
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(Prof.) _  Então o fato de ser um pressuposto diferente, ele pode dar uma explicação 

diferente. E aí eu pergunto a vocês... no material tem essa perguntinha... o que 

Beeckman quis dizer quando afirmou que o ar nos pressiona de todos os lados? 

Podemos sentir esse efeito? Podemos sentir o efeito dessa pressão? Será que ele 

discordaria de Buridan sobre o fenômeno do canudinho? Já que ele tem um 

pressuposto diferente, certo? Vamos fazer esse exercício aí. ((pausa para que os 

participantes respondam aos questionamentos no material apostilado)).  

 

(Prof.) _ Agora vamos fazer um outro exercício ((neste momento deu-se inicio a um 

novo questionamento, a entrada da água de uma bacia em uma seringa quando 

puxamos o seu êmbolo)) e eu quero a participação de outras pessoas. Tem muita 

gente calada. Para a gente pensar como Beeckman... e aí como a gente vai dar essa 

explicação agora? Já estamos no século dezessete. 

(A2) _ Eu acho que ele falaria que o ar ia puxar. 

(A*) _ Ele diria que a água preencheria o espaço na seringa porque o ar que está 

acima da bacia tá empurrando... pressionando a água e ela vai procurar um espaço 

vazio. 

(A9) _ No caso seria formado quando teria puxado o elevador aí. 

(A*) _ Não por a natureza ter horror ao vazio. 

(A9) _ É... seria pela pressão O peso do ar empurraria o líquido para o espaço vazio. 

(Prof.) _ Então olha só... o que a gente tem de diferente entre essas duas explicações? 

É ... Buridan ... ele parte da ideia de que a natureza tem horror ao vazio. E aí ele vai 

tentar explicar todos os fenômenos a sua volta baseado nessa ideia... que na natureza 

é impossível formar um espaço vazio. Logo a natureza tenta evitar isso de todas as 

formas. Então ... quando há uma tendência de formação do espaço vazio, há alguma 

coisa para ocupar esse lugar. Essa é a explicação de Buridan. 
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(Prof.) _ Do mesmo jeito para a seringa, se a gente pensar como ele... é como A* 

colocou, ao puxar o embolo haveria uma tendência para formação do espaço vazio. 

Como a natureza não permite... logo em seguida o líquido tende a subir pela seringa 

para preencher o espaço vazio que poderia ser formado.  

(Prof.) _ Na ideia de Beeckman... repare que ele... já como A* colocou... ele não só 

considera que o ar tem peso, como considera que é possível a formação do vazio. 

Então Beeckman não difere somente de Buridan pela ideia do ar ter peso, mas porque 

para Beeckman é possível formar espaço vazio. Certo? 

(Prof.) _  Então na hora que a gente puxa o embolo aqui, há uma formação de um 

espaço vazio, mas NÃO é o fato da natureza tem horror ao vazio que faz o líquido 

subir. Mas sim, o fato do AR EXTERNO ter peso e PRESSIONAR os corpos de todos 

os lados ... que faz com que esse líquido ele vá com imensa força... como ele diz aí, 

com IMENSA FORÇA, para onde tem a formação de um espaço vazio.  

(Prof.) _ Percebe a diferença clara entre eles dois?  

(Prof.) _ Um pensando no horror ao vazio... outro pensando que o ar tem peso, exerce 

pressão de todos os lados, há a formação de um espaço vazio e faz com que o líquido 

seja deslocado nessa direção. Então todo mundo consegue explicar como Buridan 

pensaria e como Beeckman pensaria? 

(Prof.) _ Então pessoal ... diante do nosso primeiro dia, algumas mensagens de 

natureza da ciência foram colocadas aqui para vocês, certo? E aí eu vou retomar e 

destacar para vocês, três delas que foram que eu coloquei no inicio.  

(Prof.) _ Então primeiro deu para perceber nessas discussões aqui que a ciência ... 

ela tem um caráter dinâmico, imutável, que não é aquele algo estático, certinho, 

fechado, dogmático como muitas vezes aparece no livro didático... que coloca a 

ciência como algo bem dogmático. Então... vocês percebem que quando a gente 

discute história da ciência, como a gente fez aqui, de idas e vindas, de um determinado 

pressuposto ser abandonado e mais a frente voltar a aparecer? Percebem como a 

ciência ... ela se comporta de maneira dinâmica e mutável? Deu para perceber isso?  
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(Prof.) _ Outra informação sobre a natureza da ciência... as observações são 

dependentes de pressupostos teóricos. Tudo que a gente fez aqui... muitas das 

perguntas ...foi uma tentativa de explicar fenômenos. A gente viu que a ciência ... ela 

acontece assim. É uma tentativa de explicar fenômenos naturais. E as nossas 

explicações... elas são baseadas em quê? Em nossos pressupostos teóricos que 

trazemos para essas explicações. Então nossa observação novamente ela não é o 

quê? Feita de forma neutra, de forma onde a minha mente seria vazia, sem nenhum 

pré-conceito. Na verdade eu tenho uma serie de pressupostos teóricos ... para na hora 

que eu for observar um fenômeno ou realizar um experimento, por exemplo, eu tenha 

um olhar carregado de teorias, carregado de fundamentação teórica.  

(Prof.) _ E o terceiro... a terceira mensagem de natureza da ciência é que o desacordo 

entre os cientistas sempre é possível. Você percebe aqui que nas quatro fontes 

primárias... percebe as discordâncias e semelhanças deles? A gente está falando do 

século quarto ((antes de Cristo)) até século dezessete. A gente está falando de dois 

mil anos de história da ciência. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente desconstruir 

ideias ... que a gente está acostumado com elas ... e também entrar em conflito com 

as ideias que a mídia nos coloca, o livro didático nos coloca. Há quanto tempo que 

vocês estão acostumados com o livro didático? 

(A*) _ É por isso professor ... que a gente acha que o conteúdo que está ali é o certo. 

Quando começou as aulas, eu me sentei com o livro de filosofia. Ele vinha com um 

erro... assim absurdo, com a idade de Sócrates. Eu lembro que o professor falou que 

Sócrates viveu 108 anos. Isso é um absurdo. Deu vontade de entrar em contato com 

a editora do livro. 

(Prof.) _ Nesse caso aí você esta falando de uma data, mas a gente pode ir além 

quando a gente fala de conceitos, de ideias, de concepções sobre a ciência que são 

trazidas de forma inadequada.  

(Prof.) _ Então muitas vezes isso que A* colocou ... o livro .... ele traz um argumento 

de autoridade e o professor não. A gente quando entra em sala... a gente traz as 

nossas concepções e a gente explicita nas nossas concepções também na nossa fala, 

na nossa abordagem. Então em muitos aspectos o contato com essas visões faz com 
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que a gente vá construindo visões que são um pouco equivocadas. Como eu disse a 

vocês, quantos de nos já nos deparamos com esses desenhos? Desenhos animados 

para criança que mostram o estereótipo do cientista lá maluco... 

(A5) _ A minha irmã ela assiste a TV Cultura. Tem entre o intervalo de um desenho e 

outro... passa Einstein. Eu achei muito interessante aquilo. Quando eu era da idade 

dela, eu nem sabia o que era aquilo.   

(Prof.) _ Nem todo mundo tem essas oportunidade, mas é interessante também 

quando a gente adquire uma determinada fundamentação, alguma coisa do tipo para 

também ter uma postura crítica diante de algumas coisas. Porque embora seja 

interessante ter uma coisa desse tipo na programação infantil, por exemplo... isso 

também vai ser positivo ou negativo dependendo da situação e como isso é abordado.  

(Prof.) _ Uma das imagens mais conhecidas de Einstein é qual? Cara de louco, todo 

arrepiado com a língua de fora. Então é como eu disse... se você perguntar para um 

adolescente de 13, 14 anos ... se o cara quer ser um cientista, por exemplo? Se ele 

lembrar daquela foto de Einstein... 

(A*) _ Essa predisposição sobre o cientista nem sempre ela é negativa. Essa própria 

foto de Einstein com a língua de fora... nessa época que essa foto foi tirada. Um 

fotografo, eu li num artigo, falou ... faça uma pose aí. Aí Einstein mostrou a língua. Só 

que na cidade vizinha que Einstein residia estava havendo um protesto dos carteiros... 

e aí disseram que ele mostrou a língua em sinal de protesto, porque na época as 

cartas tinha que lamber para fechar. Aí disseram que ele estava apoiando o protesto. 

Só que ele simplesmente não sabia o que fazer e mostrou a língua. Só que como ele 

era muito inteligente as pessoas pensaram... Ah! Ele não esta fazendo isso à toa. 

(A2) _ Mas para mim é muito triste você viver numa sociedade tão dependente de 

tecnologia e de ciência que quase ninguém conhece tecnologia e ciência.   

(A*) _ A gente depende mais e entende menos.  

(A5) _ Tem o milk shake que é big louco... aí tem a foto de Einstein.  

((risos da turma))  
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(Prof.) _ Então pessoal, vamos fazer o fechamento num é? Então a gente discutiu no 

dia de hoje sobre alguns pensadores, trouxemos as fontes primárias, ou seja, alguns 

escritos dos próprios pensadores sobre as discussões que envolviam a formação ou 

não do espaço vazio, sobre o problema do canudinho, discutimos um pouco mais 

sobre a natureza da ciência. A partir de agora vocês não podem mais dizer que nunca 

ouviram esse termo. Falamos de alguns aspectos da natureza da ciência e escolhi 

três para a gente deixar isso enfatizado... que a ciência é dinâmica e mutável, que as 

observações são dependentes de pressupostos e que desacordo entre os cientistas 

entre si é possível. E para finalizar vamos tirar nossa foto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

254 

 

APÊNDICE 5 

INTERVENÇÃO DIDÁTICA: APRENDENDO CIÊNCIA E SOBRE CIÊNCIA 

COM A UTILIZAÇÃO DE FONTES PRIMÁRIAS DA HISTÓRIA DO VÁCUO E DA 

PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

SEGUNDO DIA: 03/12/2015 

 

Discussão inicial  

(Prof.)  _ Pessoal olha só... no nosso primeiro dia nós discutimos sobre várias coisas...  

entre elas, vários conceitos físicos, um pouco da história desses conceitos, inclusive 

também um pouco da natureza do conhecimento científico. E aí... o que a gente viu 

até então nas nossas discussões? ((gesticulando com as mãos)) 

((alunos se movimentam em suas cadeiras, trocam olhares entre si)) 

(Prof.)  _  Primeiro que a ideia que a natureza tem horror ao vazio vem desde a Grécia 

Antiga. Lembram que agente discutiu no nosso primeiro dia? Essa ideia da natureza... 

ela ter horror ao vazio, dela rejeitar o vazio, ser impossível a formação do espaço 

vazio... ela teve origem desde a Grécia Antiga. ((gesticulando com as mãos)) 

(Prof.) _ Então essa discussão acontece há bastante tempo. Esse pressuposto teórico 

fundamentava a explicação para diversos fenômenos da natureza. Então olha só... 

essa ideia de que a natureza tinha horror ao vazio ... ela tinha grande força pela sua 

capacidade explicativa, tá? Então a ideia da natureza ter horror ao vazio ... quando 

você consegue explicar determinada quantidade de fenômenos a partir dessa ideia ... 

isso dá uma certa valorização dessa concepção. ((gesticulando com as mãos)) 

(Prof.)  _ Certo... então pela sua capacidade explicativa... por exemplo, que a gente 

não vai entrar em detalhes aqui, mas ideias que giravam na Antiguidade como a ideia 

de movimento, a luz, a propagação da luz especificamente, havia nesse...nesse 

contexto uma discussão que também era levada em consideração ... a existência ou 
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não do vazio. E aí eu queria... pra variar... a gente sempre começa com uma 

perguntinha ( ) pessoal, eu queria ouvir de vocês um pouquinho (  ).  

(Prof.)  _ Com base nessa concepção de que a natureza ...  ((dirige-se e indica o 

slide)) ela tem horror ao vazio, como que os pensadores explicavam o movimento de 

uma flecha lançada no ar? Imagine vocês estando nesse contexto da Antiguidade, 

defensores que a natureza rejeita a formação do espaço vazio... como é que a gente 

então poderia explicar o movimento de uma flecha? ((anda pela sala)) Vocês podem 

usar a criatividade de vocês... Todo pensador, todo cientista ele usa também sua 

criatividade na hora de explicar fenômenos... e eu sei que tem aqui alunos bem 

criativos. ((movimento com as mãos)) 

(A9) _ É ... tipo assim... quando lança a flecha, por onde a flecha passa ela deixa um 

espaço vazio atrás dela e esse vazio, como a natureza tem horror a esse vazio, vai 

ser preenchido pelo ar e empurra a flecha mais para a frente. ((movimentos com as 

mãos)) 

(Prof.)  _ E como a flecha se movimentaria, o que acontece na frente da flecha que 

daria origem a esse movimento ou permitiria esse movimento?  

((alunos se mostram agitados, tentando explicar o fenômeno, sussurram uns com os 

outros)) 

(A2) _A flecha não é reta, ela tem uma ponta e vai cortar o vento. ((exemplifica com 

as mãos)) 

(A*) _ Se não fosse a resistência do vento a flecha não ficaria no ar porque o vento é 

que mantém a flecha dentro de certos limites. ((movimentos com as mãos))    

(A2) _ É a velocidade que corta o vento fazendo que ela crie um vazio atrás. 

(Prof.)  _ Então a flecha fica flutuando no ar? 

(A*) _ Não. Dependendo da força, dentro de certos limites ela alcança uma certa 

distância.  
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(Prof.)  _ ( ) Como eu poderia explicar o fato da flecha se movimentar? Porque ela saiu 

no ar... já foi disparada ... Como eu poderia explicar o movimento dessa flecha se 

vocês fossem Aristóteles ou algum pensador baseado nessa ideia? Alguém poderia 

complementar a ideia que A9 colocou? 

(A1) _ Eu penso ... assim, tipo ... quando a força é concentrada na flecha... a 

aerodinâmica da própria flecha ajuda a sustentar ela no ar, com a força aplicada do 

arco para flecha ela vai para a frente.  

(Prof.)  _ Então, como também é de costume, vamos segurar essas respostas. 

((alunos se movimentam a espera de uma resposta)) O pessoal fica muito ansioso 

para saber. Então pessoal... no nosso primeiro dia nós discutimos a diferença entre 

aprender ciência e sobre ciência. O que é aprender ciência? 

(A9) _ É aprender ... os conceitos e ... como funciona, as teorias. ((movimentos com 

as mãos)) 

(Prof.)  _ Aprender as leis e teorias, os modelos, conhecimento científico em si. E o 

que significa aprender sobre ciência? 

(A9) _ É aprender como a ciência funciona, como funciona a comunidade científica. 

(Prof.)  _ Então como funciona a comunidade científica, como ela interage com a 

sociedade, num é? Então foram algumas coisas que a gente discutiu aqui ((indica 

slide)). Especificamente aprender sobre ciência ... nós enfatizamos três aspectos 

sobre a natureza da ciência. A provisoriedade do conhecimento científico, ou seja, 

estudamos os aspectos históricos e o desenvolvimento desses conceitos, enfatizando 

que o conhecimento científico tem um caráter provisório. Não é permanente, imutável. 

((gesticula com as mãos)) 

(Prof.)  _ Falamos também sobre a possibilidade do desacordo na ciência. Comum 

em vários momentos históricos nos períodos históricos... a gente teve teorias 

concorrendo em função disso. A dependência da observação em relação a 

pressupostos teóricos... nós também discutimos aqui como a noção de pressupostos 

teóricos pode influenciar na explicação de determinado fenômeno, num foi isso ? 
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Definimos também o que seria uma fonte primária. Alguém lembra o que é uma fonte 

primária? ((gesticula com as mãos)) 

(A9)_ É ... como se fosse, é ... os próprios teóricos que ... tiram as informações 

primárias por eles avaliadas, observadas. ((gesticula com as mãos)) 

(Prof.)  _ Como se fosse ou SÃO OS PRÓPRIOS ESCRITOS dos pesquisadores? 

(A9) _ É SÃO OS PRÓPRIOS ESCRITOS. 

(Prof.)  _ Então ... o que a gente discutiu aqui até então são os próprios escritos deles, 

seja na forma de carta, seja em algum livro, que foram escritos por esses pensadores. 

Então fonte primaria é uma fonte de pesquisa histórica onde a gente tira a própria fala 

dos pesquisadores. Aprendemos sobre alguns conteúdos da física e a história desses 

conteúdos da Antiguidade ((indica o slide)) até o século dezessete e também 

interpretamos essas fontes primárias. 

(Prof.)  _ Nós trabalhamos aqui em sala alguns trechos de Heron de Alexandria, Jean 

Buridan, Aristóteles e Isaac Beeckman ((indica o slide)). Foi isso que nós fizemos no 

nosso primeiro dia. No momento um nós propusemos explicações para o problema do 

canudo. Nós vimos vemos que para Heron e Buridan a subida do líquido era a partir 

da impossibilidade da formação do vazio ou do vácuo, no nosso caso. Vocês lembram 

que nas nossas primeiras discussões ... algumas das respostas de vocês... elas se 

assemelhavam em partes quando a gente falava da ideia de horror ao vazio? Não vou 

lembrar aqui exatamente quem foi que falou... mas várias pessoas falaram.  

PROFESSOR QUANDO A GENTE PUXA O AR O LÍQUIDO VEM LOGO EM 

SEGUIDA ((exemplifica com movimento nas mãos)). AH ... PORQUE A GENTE SUGA 

O AR... SUGA O LÍQUIDO. A GENTE SUGA O AR PARA OS PULMÕES. Tem muitas 

das nossas respostas aqui ...que elas guardavam semelhanças as respostas que 

também foram dadas por esses pensadores da Antiguidade. 

(Prof.)  _ No momento dois nós vimos aqui que para Beeckman o pressuposto de que 

o ar é pesado e nos pressiona de todos os lados de um modo uniforme poderia levar 

a uma reinterpretação de fenômenos antes atribuídos ao horror ao vazio. Então no 

nosso segundo momento do primeiro dia a gente discutiu aqui como o novo 
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pressuposto teórico que o ar tinha peso e exercia pressão... ele poderia gerar uma 

reinterpretação de fenômenos que até então eram atribuídos ao horror ao vazio.  

(Prof.)  _ Então basicamente no nosso primeiro dia a gente girou em torno dessas 

discussões. Nós iniciamos nossas discussões falando um pouco do problema do 

canudinho. Mas como já foi dito aqui hoje mesmo, a ideia de que a natureza tem horror 

ao vazio... ela ganhava grande sustentação pela capacidade explicativa de outros 

fenômenos ... inclusive do movimento da flecha, que eu comecei a aula de hoje 

explicando. Então eles não estavam só preocupados com o problema do canudinho. 

Existe uma série de fenômenos, uma série de experimentos ou de situações problema 

que eles acabavam explicando pela ideia do horror ao vazio. ((movimento com as 

mãos)) 

(Prof.)  _ E aí foi perguntado como a gente explicaria o movimento da flecha pelo 

horror ao vazio. Então em partes o que A9 colocou... a gente tem o movimento da 

flecha... no momento em que a flecha está se deslocando ela formaria um espaço 

vazio na sua frente e consequentemente esse espaço vazio que ela ia “cortando o ar”, 

como vocês colocaram aqui, deveria ser preenchido pela própria flecha. E no 

momento em que deveria haver formação do espaço vazio atrás da flecha, como A1 

colocou aqui, esse ar deveria ser deslocado em direção a essa região atrás da flecha 

para poder impulsionar o próprio movimento da flecha. ((gesticulando com as mãos)) 

(Prof.)  _ Então em partes a gente tem essa discussão explicando uma gama de 

fenômenos. Por isso é que para a época, não só para a época, mas para um bom 

período histórico a natureza... a ideia que a natureza tinha horror ao vazio ela ganha 

sustentação.  

((alunos em silêncio escutando a explicação do professor)) 

(Prof.)  _ No nosso primeiro dia nós deixamos algumas coisas que a gente ia discutir 

aqui. E hoje também uma série de outros elementos que vão ser necessários para 

nossa discussão. Então, no nosso segundo dia de minicurso, nós vamos aprender um 

pouco mais sobre... primeira coisa... o que há nos livros didáticos sobre esses 

conteúdos de física e a sua história. A gente já está acostumado a trabalhar com esses 
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livros didáticos. Vocês tem o livro de vocês esse ano e com certeza já tiveram acesso 

a outros livros didáticos. O que aparece nos livros didáticos? Como aparece nos livros 

didáticos? É essa discussão que a gente tá fazendo aqui. 

(Prof.)  _  Depois... num sei se vocês ficaram curiosos para isso...mas nós encerramos 

o primeiro dia dizendo que o ar tinha peso, que exercia pressão com a ideia trazida 

por Beeckman. É ai... o que houve depois de Beeckman? Alguém alertou para essa 

curiosidade. Ficou com essa curiosidade? ((movimentos com as mãos)) 

(A*) _ Fiquei ... pensando por um longo período de tempo. ((balança a cabeça 

concordando)) 

(Prof.)  _ Outro detalhe. No nosso livro didático aparece um nome muito comum que 

é Evangelista Torricelli. Quais são as intencionalidades desse pensador quando 

interpretada uma fonte primária? Então nós pegamos uma fonte histórica... a Tribuna 

da Ciência, que vocês vão receber ((mostra aos alunos papel impresso)), que foi 

adaptada de uma outra dissertação de mestrado do Giovannini. Então ele trabalha 

essa fonte histórica do Torricelli. Em um dos textos ele trabalha essa fonte primária 

em forma de jornal que a gente trouxe para trabalhar com vocês ((mostra novamente 

a impressão do jornal Tribuna da ciência)). (pausa) é...  vamos iniciar o nosso dia de 

hoje pelo momento três. 
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Momento 3 

(Prof.)  _ Se vocês acompanharem na apostila de vocês... tem um trecho aí... esse 

trecho foi retirado de um livro do ensino médio. Aí embaixo tem a fonte... retirado do 

livro de física do primeiro ano do ensino médio. Nicolau, Torres e Penteado são os 

autores e as páginas do livro duzentos e trinta e nove, duzentos e quarenta, duzentos 

e quarenta e três ((mostra material para alunos)). A gente fez alguns recortes e trouxe 

para vocês para ver como aparece no livro didático. A gente não vai ler 

especificamente. Depois vocês vão ver isso com mais calma, mas a gente não vai ler 

esse pedaço inicial, mas nossa discussão vai girar em torno do que mais interessa a 

gente que é a história do experimento de Torricelli que aparece no livro didático 

((mostrando material)). (pausa) 

(Prof.)  Olha só... o trecho final nesse primeiro paragrafo que aparece ai... devido à 

distribuição não uniforme do ar atmosférico ((identificando no slide)), a pressão 

atmosférica diminui à medida que nos afastamos da superfície da terra. E aparece 

uma figurinha... que a gente percebe que aqui tem mais moléculas de ar, na parte 

inferior da atmosfera ((identificando no slide)), e depois uma distribuição não uniforme 

à medida que a gente vai subindo na atmosfera. O livro então traz essa informação 

para a gente. Ele vai introduzir a ideia de pressão atmosférica.  

(Prof.)  O que o livro traz sobre o experimento de Torricelli? Ele diz o seguinte... o 

barômetro utilizado para medir a pressão atmosférica é um dos instrumentos da 

meteorologia... na experiência de Torricelli um tubo de vidro é totalmente preenchido 

de mercúrio e emborcado num recipiente também contendo mercúrio.  

(Prof.)  Alguém já ouviu falar em BARÔMETRO?  

((uma aluna balança concordando)) 

(A*) _ Tem no celular, mas eu não sabia para que serve. 

 (Prof.)  _ Vou mudar a pergunta... quem não ouviu falar em barômetro? Levanta a 

mão ((seis alunos levantaram a mão)). E no experimento de Torricelli ... vocês já 

ouviram falar? ((sete alunos levantaram a mão)).  
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(A5) _ Ouvi, mas não sei o que é.  

(A*) _ Só sei a formula.  

(Prof.)  _ Lembrando que todos aqui já passaram pelo primeiro ano do ensino médio. 

Tem aqui alunos do segundo e a maioria do terceiro ano.  

(Prof.)  Então vamos lá. Novamente... experiência de Torricelli. O barômetro utilizado 

para medir a pressão atmosférica é um dos instrumentos da meteorologia... 

meteorologia que estuda a medição de alguns fatores relacionados ao clima. Na 

experiência de Torricelli um tubo de vidro é totalmente preenchido de mercúrio e 

emborcado num recipiente também contendo mercúrio. ((movimentos com as mãos)) 

(Prof.)  Ele continua. Apresenta uma outra figurinha ai que seria o barômetro ou 

experimento de Torricelli ((indica no slide)). E ele diz o seguinte... na parte superior do 

tubo fica uma região denominada vácuo Torricelliano que na verdade encerra um 

pouco de vapor de líquido. No nível do mar a coluna de mercúrio dentro do tubo é 

aproximadamente setenta e seis centímetros acima do nível do mercúrio do recipiente. 

Assim medimos a pressão em altura da coluna do líquido.  

(Prof.)  Então ele traz a informação sobre a atmosfera, traz a informação sobre o 

barômetro, o experimento de Torricelli e aqui diz que com o experimento de Torricelli 

a gente consegue medir a pressão então da atmosfera.  

(Prof.)  Diante do que foi apresentado, da forma que é apresentado no livro didático, 

vou trazer algumas perguntas para a gente pensar um pouco. De acordo com o texto 

para que serve o barômetro? 

(A9) _ Para medir a pressão atmosférica. 

(Prof.)  _ Para medir a pressão atmosférica... todo mundo compartilha que de acordo 

com o texto essa ideia que é trazida? O que o livro didático nos leva a pensar sobre a 

intenção de Torricelli? ((gesticula com as mãos)) 

(A9) _ Era medir a pressão atmosférica. 
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(Prof.)  _ Parece um pouco obvio num é? Diante do que a gente acabou de discutir... 

Se o livro didático trouxe a ideia do barômetro, um instrumento da meteorologia. 

Trouxe o experimento de Torricelli. Então o barômetro consegue medir a pressão. De 

acordo com o texto o barômetro vai servir para isso e o livro didático deve pensar 

sobre a intenção de Torricelli. ((gesticula com as mãos)) 

(Prof.)  A9 até titubeou um pouco para responder...Parece até um pouco obvio, num 

é? Medir a pressão. Alguém discorda disso?  

(A1) _ Eu achei que ele ia explicar o negócio do canudo. 

(Prof.)  _ Mas ele faz referencia ao canudo aí? 

(A1) _ É... em si é um principio bem igual. 

(Prof.)  _ Certo, mas a pergunta é... o que o livro didático nos leva a pensar sobre a 

intenção de Torricelli? Você tem essas informações que eu acabei de passar aí. Então, 

quando você ler esse texto, qual a ideia que leva a pensar sobre Torricelli. Ele estava 

preocupado com o quê? 

((A1 observa o material)) 

(A1) _Medir a pressão. 

(Prof.)  _ Mas aí tem outra pergunta. Será que REALMENTE a intenção de Torricelli 

foi REALMENTE MEDIR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA? Tudo bem... no livro didático 

aparece como sendo desta forma, nos faz parecer que Torricelli tinha essa 

preocupação, mas será que REALMENTE foi isso? Isso era o que ele estava tentando 

resolver? ( ).  

(A*) _ Eu acho que ele estava tentando explicar o vácuo. Já que ele tem uma ampola 

chamada VÁCUO TORRICELLIANO. 

(Prof.)  _ vamos lá... então surgiu uma outra questão aí. A9 diz que ele poderia estar 

preocupado com a formação do vazio. Então aproveitando isso. O VÁCUO 

TORRICELLIANO que o livro cita era mesmo aceito na época? Ninguém mais 
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pensava como horror ao vazio? Ou seja, no momento em que Torricelli, no século 

dezessete, achou... ninguém mais pensava sobre a ideia do horror ao vazio? Essa 

ideia já estava descartada COMPLETAMENTE? Ou será que outros pensadores 

ainda tentavam sustentar essa ideia? ((gesticula com as mãos)) 

(A9) _ História não é BEM linear... então não foi descartado totalmente esse horror ao 

vazio. Mas Torricelli viveu depois de Beeckman... então talvez a ideia de Torricelli do 

vácuo Torricelliano fosse aceita por parte da comunidade... mas como o senhor 

mesmo disse a ciência pode se contrapor. ((movimento com a mão)) 

(Prof.)  _ Bom destaque A9. A história da ciência... a gente vê que ela não se comporta 

de maneira uniforme. A ciência não se constrói de forma linear. Então será realmente 

que nesse período... o livro... ele dá uma ideia de quê? De linearidade. Chegou, fez o 

experimento de Torricelli, mediu a pressão e não traz uma simulação do problema 

como a gente está discutindo aqui... será que Torricelli não tinha nenhuma dúvida? E 

ninguém nesse período tenha dúvidas? ((gesticula com as mãos)) 

 (A*) _ Provavelmente... 

(Prof.)  _ E Torricelli... será que tinha dúvida? 

 (A9) _O que move a pessoa a ir atrás da resposta é a dúvida. Provavelmente ele 

estava tentando explicar algo que ele tinha dúvida... se existia ou não. 

(Prof.)  _ Baseado no que a gente viu até então... por meio do experimento de Torricelli 

é possível ver, observar que a sustentação do mercúrio se deve a algo externo? 

Então... na apostila de vocês aparece aí um enunciado. O livro didático apresenta o 

conceito de pressão. 

(A*) _ Isso tem a ver com a explicação de Beeckman... por quê o líquido sobe pelo 

canudo, o peso do ar e tal?  

(Prof.)  _ Vamos ver... o livro didático apresenta o conceito de pressão atmosférica de 

forma simples e direta... mas será que esse conceito foi utilizado assim tão facilmente 

como aparece no livro didático? Vamos pensar... por meio do experimento de Torricelli 
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era possível concluir que a subida do mercúrio era devido a algo externo? Pressão? 

((realizando leitura do material apostilado)) 

(Prof.)  _ Pessoal, eu queria que vocês pensassem no seguinte... Torricelli ou vocês, 

fazendo este experimento... era possível ao realizar o experimento ver, observar a 

ação da atmosfera, dessa pressão, desse algo externo? Ou seja... o experimento por 

si só ele fala para quem está observando? ((os partipantes respondem na apostila)) 

(A5) _ Professor, o senhor pode explicar resumidamente o experimento de Torricelli? 

(Prof.)  _ Vamos ver a figurinha. A gente tem um tubo de um metro de comprimento... 

um tubo de vidro, certo? Esse tubo... ele está cheio de mercúrio... mercúrio metal 

líquido, que o pessoal usa para fazer termômetro. Aqui ((aponta para a imagem)) tem 

um recipiente que também tem mercúrio. Aí ele bota o dedo na extremidade aberta e 

a outra extremidade é fechada. E aí vira o tubo de mercúrio dentro do recipiente. Ao 

deixar em repouso, ele percebe que a coluna de mercúrio desce ... atingindo uma 

altura de setenta e seis centímetros o líquido para de descer. Então ...esse seria o 

experimento de Torricelli.  

((alunos atentos à explicação)) 

(Prof.)  _ E aí o que eu estou perguntando para vocês é o seguinte... se realizando 

este experimento... é possível ver, observar a atuação do mercúrio... se deve isso ao 

fato de algo externo, a pressão atmosférica especificamente? Ou seja, na hora que 

você realiza o experimento... se a gente fosse realizar o experimento... é possível ver 

ou observar? O experimento ... ele fala por si só? ((pausa)) 

(A6) _ A pergunta é para a gente que já sabe ou é para o pessoal da época? 

(Prof.)  _ A pergunta é para vocês. Mas será que teria a ver com o momento histórico 

essa pergunta?  

(A9) _Parte do pressuposto teórico que você tem... porque se você for pelo conceito 

de Torricelli, observar isso vai ser um mistério. Mas se você for pelo conceito de 

Buridan, vai dizer que é ( ). ((mexe com a cabeça, gesticula com as mãos)) 
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(Prof.)  _ Retomando... quando é que uma determinada defesa por uma determinada 

visão ela ganha força? 

(A5) _ Quando ele apresenta maios explicativos. 

(Prof.)  _ Quando ele apresenta uma capacidade explicativa. E aí começa, vai recorrer 

a argumentos, dados que deem sustentação. E aí a pergunta é... quando a gente está 

aqui, quando a gente faz um experimento, a gente está olhando... observando o quê? 

Essa observação ... como ela é? Será que todo mundo olhando para o experimento 

de Torricelli veria a mesma coisa? Pensem e coloquem no papel. ((pausa)) 

(Prof.)  _ Continuando nossa discussão... ao observar o experimento...era possível 

ver a pressão atmosférica atuando? ((gesticula com as mãos)) 

(A9) _ Não.  

(Prof.)  _ Por que não? 

(A9) _ Porque não é visível.  

(Prof.)  _ Visível... como assim? 

(A9) _ O fato de a gente não ver ela atuando... como se fosse um líquido. O líquido a 

gente pode ver. Pode ver o recipiente. Mas a pressão a gente não consegue ver. A 

menos que a gente saiba que ela está ali. Se você não achar que ali tem uma pressão 

dificilmente você vai achar isso. ((gesticula com as mãos))  

(A*) _ Provavelmente ele acreditava que ali tinha uma pressão devido a outras 

explicações... mas eu acho que era possível, é claro, não ver a pressão em si, mas 

ver o resultado da atuação dela. ((fazendo gestos com as mãos)) 

(A9) _ Se você acredita nisso... 

(A*) _ É ...se você parte desse pressuposto.  
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(A7) _ Eu acho que deveria primeiro saber o que é a pressão, para saber se aquilo foi 

atuação da pressão. Deve saber primeiro como a pressão age e depois saber se foi 

realmente a pressão que atuou ali. ((fazendo gestos com as mãos)) 

(Prof.)  _ Tá. Então vamos supor assim... É... todo mundo neste nosso momento 

histórico agora... partindo da ideia que a gente já trouxe lá de Beeckman que o ar tem 

peso e exerce pressão... todo mundo olha para o experimento e a explicação para o 

experimento seria unânime? ((fazendo gestos com as mãos)) 

(Prof.)  _ Olha só a pergunta que a gente fez... era possível ver, observar a atuação 

da pressão? Se a gente considerar isso como sendo algo que seja concreto... a gente 

está partindo da ideia de que o experimento por si só ele falaria. Num é? ((fazendo 

gestos com as mãos)) 

(Prof.)  _ Todos nós ao observar o mesmo experimento, chegaríamos à mesma 

explicação? Então ... será que se eu colocar o experimento em cima dessa bancada 

((dirigindo-se para a bancada)), todo mundo que está aqui nesta sala vai dizer que é 

a atuação da pressão atmosférica? Ou vai depender, por exemplo, de como esse olhar 

vai ser dado? Baseado, por exemplo, na ideia de pressupostos teóricos que são 

trazidos? 

(Prof.)  _ Os experimentos que são feitos, realizados... eles não falam por si só?  Os 

dados ... eles não são trazidos pelos experimentos, mas sim o seu olhar em relação 

ao experimento e que vai ser fruto de uma interpretação. A sua explicação vai ser uma 

interpretação daquele experimento. ((movimentos com as mãos)) 

(Prof.)  _ Por isso que ao longo da história se eu pedisse, por exemplo, para cada 

pensador explicar essa mesma situação, eles explicariam de forma diferente. Por 

quê? Porque como a gente discutiu aqui o pressuposto teórico de cada pensador é 

diferente em relação ao outro. Não é um pressuposto qualquer... é um pressuposto 

que tem que ter algumas evidências que dê uma sustentação. ((gestos com as mãos)) 

(Prof.)  _ Como, por exemplo, o horror ao vazio. A gente estava discutindo aqui... por 

que o horror ao vazio teve uma importância durante muito tempo na história? Porque 
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ele tinha uma capacidade explicativa muito grande. Conseguia explicar uma serie de 

fenômenos, certo? 

 ((olhares atentos à explicação do professor))  

(Prof.)  _ E porque que aqui, por exemplo, esse caso... quando eu vou para o 

experimento de Torricelli, eu não consigo ver a pressão. Porque a ideia aí por trás, 

também é um pressuposto teórico. Então o que Torricelli traz é uma nova interpretação 

para esse fenômeno. Nova interpretação essa que ela vem trazendo um pressuposto 

teórico diferente das outras pessoas. Tanto é que mesmo depois desse período, 

mesmo depois do experimento de Torricelli, não tem uma uniformidade na ciência. 

Nem todas as pessoas vão explicar da mesma forma. ((pausa))  

(Prof.)  _ Voltando a Jean Buridan... ele usou a ideia de pressão atmosférica para 

explicar a subida do líquido? 

(A*) _NÃO... NEM UM POUCO. ((balançando a cabeça)) 

(A9) _ Nem um pouco porque como a gente discutiu ... ele não pensou que isso 

poderia ser algo EXTERNO. Então ele já foi pensando que isso era INTERNO. 

(A*) _Me parece que a ideia do horror ao vazio... assim... parece até uma 

magica...você ver o líquido subir assim magicamente para não se formar um vazio. 

Quem usou a ideia de pressão atmosférica, mesmo que não tenha dado esse nome, 

foi Beeckman. ((movimentos com as mãos)) 

((novamente o professor precisou realizar a explicação do experimento de Torricelli, 

pois alguns alunos ainda apresentavam dúvidas, pensativos e em silêncio)).  

(Prof.)  _  Então... antes do nosso intervalo para a gente lanchar. Vou deixar mais uma 

perguntinha para vocês. De acordo com a ideia de pressão atmosférica o fenômeno 

do canudinho teria sido interpretado de outra maneira... diferente da sustentada por 

Buridan? O que será que as pessoas pensavam sobre isso na época de Torricelli? 

(Prof.)  _   Então eu vou querer que vocês pensem justamente nessa situação aí ... 

partindo dessa ideia agora de que o ar tem peso, exerce pressão. Como poderia ou 
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se eu poderia explicar de outra maneira a situação do canudinho? ((gesticula com as 

mãos)) 

(A9) _ Partindo da ideia de Torricelli e sobre o que Beeckman falou... ele falou que era 

uniforme de todos os lados e ... ((coloca a mão na cabeça, pensativo)) exerce grande 

força. 

(Prof.)  _  Pensando agora no conceito de pressão atmosférica... eu quero saber se 

vocês conseguem explicar ou se explica-se de outra maneira o fenômeno do 

canudinho, partindo dessa ideia agora de pressão? Eu quero que vocês escrevam da 

maneira que vocês conseguem compreender, baseado no texto que foi discutido aqui. 

((pausa para intervalo))  
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Momento 4 

 ((Leitura da “entrevista” com Torricelli no jornal histórico Tribuna da Ciência – ANEXO 

1)) 

((Neste momento o professor organizou os alunos em grupos para realização da 

leitura.)) 

(Prof.)  _ O que vocês acharam da leitura? Fácil, difícil?  

(A1 ) _ A linguagem técnica... 

(Prof.)  _  A linguagem técnica complica um pouco? E quando não usa essa linguagem 

técnica ... dá para compreender um pouco o que ele ((Torricelli)) está dizendo... a 

visão dele em relação a algumas coisas?  

(Prof.)  _ Deu para perceber se ele ((Torricelli)) faz alguma crítica ao horror ao vazio? 

Em um dos trechos ele diz até que seria tolice, num é... dar crédito ao que se relaciona 

ao vazio, num é isso?  

(Prof.) _ Então para nos ajudar a interpretar um pouco esse texto... que tem muitas 

informações nele... vamos dividir ele em partes. Então, primeiro uma pergunta mais 

geral. Baseado no que a gente acabou de ler... será que A INTENÇÃO DE 

TORRICELLI ERA REALMENTE MEDIR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA? ((pausa)) 

(Prof.) _ Lembra que isso aí foi trazido lá do livro didático que a gente começou a ver 

no inicio do dia de hoje? O que vocês leram aqui agora... pela intenção que aparece 

aí... ele está REALMENTE QUERENDO MEDIR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA? 

(A9) _ Quando ele fala que... ele quer saber se o ar está menos denso e tal... para 

mim a intenção era medir a pressão. Mas pelo menos o que eu pude ver... a intenção 

dele era achar outra explicação que não pareça para ele tola como o vácuo ou o horror 

ao vazio. 
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(Prof.)  _  Então vocês concordam com a visão de A9, que traz o barômetro para medir 

a pressão atmosférica de setenta e seis milímetros de mercúrio. Esse seria o objetivo 

de Torricelli... medir a pressão? 

(A8) _ Eu acho assim... era algo MAIS ABRANGENTE. Ele mesmo cita é... o ar frio e 

quente. Ele estava vendo de outra maneira... estava expandindo mais. 

(Prof.)  _  Ele não estava preocupado especificamente em ter um VALOR ali... como 

o livro traz. O barômetro... ele usava para medir e Torricelli TERIA usado esse 

experimento para medir os setenta e seis milímetros de mercúrio. Então, será que era 

isso que ele estava tentando resolver... a medição da pressão? ((pausa)) 

(Prof.)  _  Então vamos lá... vamos dividir cada um desses trechos para a gente 

aprofundar um pouquinho neles. A figura no livro mostra um espaço aparentemente 

vazio no alto do experimento de Torricelli. Lembra que lá no episódio três ((momento 

3)) aparece isso? O livro se refere a um vácuo Torricelliano.  

(Prof.)  _  Será que estava MESMO vazio na visão de Torricelli? Então ... Torricelli 

acreditava que esse espaço era vazio? Vamos voltar lá para um trecho um na página 

três ((o professor se refere a trecho da “entrevista” com Torricelli, contido na apostila)). 

Foi a pergunta que a jornalista A12 fez... então, existe vazio ou não? ((se referindo à 

leitura da aluna interpretando o jornalista))  

(Prof.)  _  Vamos fazer a leitura do trecho. “Fizemos muitos recipientes de vidro como 

aqueles mostrados em A e B. Dois tubos de dois cúbicos de comprimento. Esses 

foram preenchidos com mercúrio, suas extremidades fechadas com o dedo e foram 

invertidos em um recipiente C, onde havia mercúrio. Vimos que o espaço vazio foi 

formado e que nada aconteceu no tubo onde esse espaço foi formado.”  

(Prof.)  _  E aí... na visão de Torricelli, realmente estava vazio? Ele traz como sendo 

inicialmente... 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.  
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(Prof.)  _  Então isso para Torricelli foi uma evidencia de que esse espaço estaria 

vazio. Vocês conseguem compreender isso...? 

(A2)  _ Quando o mercúrio ia descendo a água já ia subindo? 

(A9) _ Tipo trocando as posições... Isso explicaria o vazio, por quê? Por que a água 

escoava com grande força para o vazio? ((participante se mostra confuso a respeito 

do argumento de Torricelli)). 

 (Prof.)  _  Não. Isso explicava porque ... se isso fosse preenchido por alguma coisa... 

por que a água entraria? ((professor tenta esclarecer)) 

(A2) _Porque estava vazio e a natureza ia preencher. ((participante se confunde com 

o argumento de Torricelli e parte do princípio que ele aceita o horror ao vazio)) 

(Prof.)  _  Não.. mas olhe só... ((professor se preocupa com o entendimento 

equivocado do participante)) 

(A8) _ Não... mas ele está falando ... se aquele pedacinho tivesse alguma coisa... ar, 

por exemplo. Se aquele pedaço não fosse vazio, como a água teria entrado se já 

estava completo? ((participante esclarece corretamente o argumento de Torricelli)) 

(Prof.) _ Entendeu? Esse experimento que ele fez... essa questão dele colocar a água 

e depois erguer o tubo e ter ocorrido o fato do mercúrio ter descido e toda água ter 

subido é uma evidencia de que aquele espaço ... ele estaria vazio. PORQUE PARA 

TORRICELLI SE ALI NÃO ESTIVESSE VAZIO, ELE NÃO PODERIA SER 

PREENCHIDO POR ÁGUA. Entende? Porque a água entra COMPLETAMENTE 

PREENCHENDO TODO O TUBO. ((professor tenta esclarecer)) 

(A8) _ Porque quando ele está falando que a natureza tem horror ao vazio é porque 

de alguma maneira a natureza vai complementar, mesmo com água ou com ar. Mas 

como não estava vazio. Ou ... como estava vazio, então não tinha como entrar água. 

Espere aí... se estivesse vazio a água teria entrado. Se não estivesse vazio a água 

não teria entrado ((participante se mostra confuso a respeito do argumento de 

Torricelli)). 
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(Prof.) _ Então para Torricelli A ÁGUA ENTRA PORQUE ALI EXISTE UM ESPAÇO 

VAZIO. Agora repare ... ele NÃO ESTÁ COLOCANDO ISSO COMO UMA IDEIA DE 

HORROR AO VAZIO, está certo? ELE NÃO ESTÁ DIZENDO ASSIM: isso ocorre 

porque a natureza tem horror ao vazio. ((professor enfatiza)) 

(Prof.) _ ( ). Então assim, sem água ... esse pedaço do tubo para Torricelli é vazio. Aí 

ele vai dizer assim... mas Torricelli, por que você está dizendo que ali é vazio? Aí ele 

diz... vamos fazer o seguinte, vamos preencher isso aqui ((o tubo)) com água e eu vou 

erguer um pouquinho o tubo. Se a água preencher esse espaço é porque ali ERA 

VAZIO. Entende? Então ele NÃO estava considerando que a natureza tem horror ao 

vazio. Até porque ele admite que nesta situação o espaço é vazio. O FATO DE 

PREENCHER COM ÁGUA É JUSTAMENTE PARA CORROBORAR QUE ESTE 

ESPAÇO É VAZIO.  

(A2) _ E se não estivesse vazio a água não iria preencher. 

(A9) _ É porque quando a água entra ele completa todinho, inclusive o espaço que 

estava vazio. 

(Prof.) _ EXATAMENTE. 

(A9) _ Porque, por exemplo, se fosse preenchido por ar... não iria preencher ali.  

(Prof.) _ Percebe como existe uma diferença aí? Ele está dizendo justamente o 

seguinte, AQUELE ESPAÇO É VAZIO. Mas por que você esta dizendo que é vazio? 

Eu vou colocar uma evidencia aqui que pode colaborar para o fato de sustentar a ideia 

de que ali é vazio. E aí sugere, faz essa sugestão, preencher com água e suspender 

o tubo, certo?  

(Prof.) _ Então olha só... fazendo um parênteses aí do que a gente está discutindo e 

avançando um pouco mais. Na segunda pergunta que é feita, ou melhor, na terceira 

pergunta que foi feita por A12. Mas se o vácuo existe, ele não seria a causa da 

sustentação da coluna de mercúrio? A pergunta aí... do jornalista. Qual é a ideia 

trazida na pergunta? ((movimento com as mãos)) 

(A9) _ É o horror ao vazio. 
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(Prof.) _ O horror ao vazio. Ele está dizendo o seguinte. Se o vácuo existe como você 

está dizendo... mas ele não seria a causa da sustentação da coluna de mercúrio? Ou 

seja, o vácuo aí não daria um puxão? A natureza, ela não gosta de permitir a 

existência do vácuo. Logo ela vai fazer tudo para impedir. Então ... seria o vácuo 

existente aqui que daria um puxão? Por isso essa coluna de mercúrio permaneceria 

aqui? Então é isso que ele está perguntando. Todo mundo consegue compreender 

essa pergunta? ((alunos acenam com a cabeça confirmando)) 

(Prof.) _ É ai vem a resposta de Torricelli. Acompanhe aí comigo a leitura... Costuma 

ser dito como explicação para o fato de que o tubo AE permanece vazio e o mercúrio 

embora pesado seja sustentado pelo tubo AC, que como se acredita ate agora, a forca 

que impede o mercúrio que caia, como naturalmente faria, é interna ao tubo e provem 

do vácuo ou de alguma substancia extremamente rarefeita. Mas, afirmo que é externa. 

É essa força vem de fora. ((pausa)) 

(Prof.) _  Então o que ele está fazendo nesta fala? Ele está reforçando a ideia de 

horror ao vazio ou está fazendo uma crítica?  

(A9) _ Ele está fazendo uma crítica... dizendo que NÃO é o horror ao vazio que impede 

o mercúrio de descer e sim alguma coisa EXTERNA que impede ele de descer.  

(Prof.) _ Todo mundo conseguiu compreender essa fala de Torricelli?  

(Prof.) _ Ele está trazendo a ideia de que tinham outras pessoas que justificavam essa 

sustentação pelo horror ao vazio, mas ele está afirmando que é externo ( ) ... o que 

ele está dizendo é o seguinte, NÃO é o fato de isso aqui ser vazio, que faz com que o 

mercúrio permaneça onde está. É algo EXTERNO, NÃO INTERNO ao tubo.  

(Prof.) _ O que dá para a gente perceber aí... aprender um pouquinho sobre ciência? 

Primeiro, percebe que na fala de Torricelli... a gente pode identificar aí que na 

natureza, ou melhor, na construção da ciência, o desacordo é possível. Porque 

Torricelli está dizendo o quê? Costuma ser dito por algumas pessoas, que o que 

aparece aí que é a causa da sustentação seria o horror ao vazio, mas eu afirmo que 

é externo.  
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(Prof.) _ Ou seja... são provavelmente outras pessoas que conviviam com ele que 

sustentariam a ideia que seria de horror ao vazio e ele está defendendo outra ideia. 

Eles convivem no mesmo período histórico, mas sustentam explicações diferentes. 

((pausa)) 

(Prof.) _ Se a gente fizer um paralelo entre o que era dito, mas sustentado até então 

e essa nova interpretação de Torricelli, a gente também consegue ver um caráter 

dinâmico da ciência. A ciência ela não se constrói de maneira linear, de maneira que 

tenha verdades absolutas. Mas sim é possível a contestação, as modificações. Então 

a ciência tem um caráter dinâmico.  

(Prof.) _ E outra coisa... que as observações ... elas dependem dos pressupostos 

teóricos. Provavelmente elas aparecem ai com mais força. Porque, se a gente tomar 

a ideia de que Torricelli estava defendendo que a causa era externa, ele vai olhar para 

este experimento e dar essa nova interpretação baseado em pressupostos teóricos 

diferentes dos outros pensadores. Certo... então a partir de um referencial, um 

pressuposto teórico inicial, ele dá uma nova interpretação para este fenômeno.  

(Prof.) _ ((Voltando ao material apostilado)). Tudo bem, então o jornalista vai lá e diz... 

você está dizendo aí que não é o horror ao vazio... não é uma causa interna e sim 

externa. Mas que força seria essa? E aí ele ((Torricelli)) vai dar a explicação dele. 

Porque ele está sustentando que esta causa é externa, e não interna, como 

acreditavam muitos.  

(Prof.) _ Vamos acompanhar na leitura na página quatro. 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 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. No nosso caso estamos realizando 

um experimento na superfície da terra. Sobre a superfície do líquido que está na bacia, 

repousa o peso de uma coluna de ar. ( ) O que ele está dizendo aí?  Sobre a superfície 

do líquido que está na bacia repousa um peso de cinquenta milhas de ar. Então se o 
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tubo CE, no qual não sofre tendência, nem mesmo mínima a estar lá devesse entrar 

e subir uma coluna alta o suficiente para entrar em equilíbrio com o peso do ar exterior 

que possa subir? 

(Prof.) _ É uma ideia que a gente estava discutindo um pouquinho antes... quando 

vocês estavam na dúvida de como que tinha acontecido esse experimento de 

Torricelli. 

(Prof.) _ Então ... como é que se dá a sustentação da coluna de mercúrio? Ele 

permanece na posição de equilíbrio porque esse peso da coluna de ar que está na 

superfície da bacia, equilibra JUSTAMENTE com o peso do mercúrio que está aqui 

dentro do tubo. Como A3 falou... que inicialmente na hora em que esse tubo está 

completo... que é virado aqui... o mercúrio que está aqui dentro... ele acaba sendo 

mais pesado do que o peso do ar que está aqui fora. Por isso que parte do mercúrio 

desce.  

(Prof.) _ Na hora que ele atinge setenta e seis centímetros é que esse peso que está 

aqui dentro... ele vai entrar em equilíbrio com esse peso de ar da coluna externa. 

Então essa é a explicação que Torricelli está dando para essa sustentação da coluna 

de mercúrio, e NÃO uma causa interna. ((alunos atentos e em silêncio acompanham 

a explicação do professor)) 

(Prof.) _ Repare que aqui novamente, o que ele está fazendo... Torricelli está tentando 

explicar como é que se dá a explicação da sustentação da coluna de mercúrio. Então 

a ciência trabalha dessa forma... então a ciência é uma forma de explicar fenômenos 

naturais.  

(Prof.) _ Outro trecho... mesmo considerando que o ar tem peso e atua sobre o 

mercúrio, ainda assim poderíamos considerar que o espaço vazio influenciaria no 

interior da coluna de mercúrio?  

(Prof.) _ Então olha só... novamente o jornalista vai mais adiante. Tá tudo bem... está 

dizendo aí que a explicação para a sustentação da coluna de mercúrio ela é externa. 

Mas a gente pode dizer que o espaço vazio ... ele não influenciaria nesse equilíbrio? 

Vamos ver o que Torricelli diz?   
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(Prof.) _  A água no tubo similar, embora mais longo, subiria até cerca de dezoito 

cúbitos. Isto é, sobe tanto mais que o mercúrio sobe ... porque ele é mais pesado do 

que a água, de forma a haver o equilíbrio pela mesma causa que atua sobre um e 

sobre o outro. O que ele está dizendo aqui neste pedacinho? Ele está trazendo a ideia 

da água, se fosse com a água ela entraria em equilíbrio assim como o mercúrio entra. 

Só que neste caso aqui ele precisaria de um tub muito maior. Este argumento... ele é 

reforçado por um experimento feito simultaneamente com um tubo A e um tubo B. Dá 

para perceber a diferença entre o tubo A e o tubo B... o tubo do lado direito e o tubo 

do lado esquerdo. Qual a diferença entre esses tubos?  

(A9) _ Só a parte de cima. 

(Prof.) _ Todos eles tem uma abertura aqui embaixo e em cima são fechados, mas 

nesse tubo aqui, ele tem essa extremidade maior. O fundo dele é maior que o outro. 

Todo mundo compreende isso? ( ) este argumento é reforçado por um experimento 

feito simultaneamente com um tubo A e o tubo B, no qual o mercúrio sempre 

permanece na mesma linha. Então quando ele coloca esses dois tubos dentro do 

recipiente com mercúrio... repare que o equilíbrio se dá na mesma linha. Isso deixa 

quase que certo, que a ação não se origina dentro.  

(Prof.) _ Porque ((se fosse ação de agente interno)) o vaso AE, onde haveria MAIS 

substância rarefeita, deveria que ter exercido uma força MAIOR, atraindo muito mais. 

Olha só o que ele está dizendo... que SE a natureza tivesse horror ao vazio, esse tubo 

que teria MAIS VAZIO do que este... deveria ter um puxão maior. E, 

consequentemente, essa altura da coluna de mercúrio NÃO deveria estar nessa 

posição.  

(Prof.) _ Ele pensa também nesses questionamentos. Ele está dizendo ali que a 

pressão é EXTERNA, que a força... essa CAUSA É EXTERNA. Mas dá para 

desconsiderar o horror ao vazio? Vamos lá! Eu digo que dá para a gente 

desconsiderar que existe esse puxão aí dentro. Porque... ora ... se eu tinha dois tubos, 

se um deles estava mais vazio que o outro, então se a natureza tivesse horror ao 

vazio, o puxão de um deveria ser maior do que o outro. Olha a criatividade do cientista 

aparecendo.... 
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(Prof.) _  Ele continua reforçando... Tenho me empenhado em explicar por este 

princípio todos os tipos de repugnância que são sentidos em vários efeitos atribuídos 

ao vácuo, e ainda não encontrei algum com o qual não consigo lidar com sucesso.  

(Prof.) _ Então o que ele esta dizendo aí? Ele está dizendo que todos esses 

experimentos, que antes eram explicados, fundamentados no horror ao vazio... ele 

está utilizando a ideia de que esse agente externo... essa causa seria externa. Ele 

consegue explicar todos esses fenômenos. Então, até então ele não encontrou um 

que ele não pudesse dar essa explicação.  

(A1) _ Até o do canudinho? 

(Prof. ) _ ATÉ O DO CANUDINHO. ((risos)) 

(Prof.) _ Parece tolice tentar atribuir ao vácuo aquelas operações que se seguem 

evidentemente de alguma outra causa.  

(Prof.) _ Então ... olha só como ele vai construindo esse pensamento de maneira 

digamos assim... grosseiramente falando... para preencher todas as brechas de 

questionamentos. Pelo menos a priori, não significa dizer que ele tenha conseguido 

ou se alguém um dia conseguirá. 

(Prof.) _  E aí pessoal... será que as pessoas pensavam sobre essa problemática na 

época de Torricelli? Ou era só ele como aparece no livro didático? No livro didático só 

aparece o nome de Torricelli. Torricelli foi lá... inventou o barômetro, mediu a pressão, 

resolveu o problema. Será que só ele pensava sobre isso?  

(A9) _ NÃO, historicamente já tentaram fazer esse negocio... só que com a água, né? 

Sem sucesso. OUTRAS pessoas também pensaram nisso. 

(Prof. ) _ E na época dele reforçaram. No trecho que foi extraído da fonte primária... 

Olha só o que ele fala... o trecho seis da página cinco... o primeiro trechinho. 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.  
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(Prof.) _ Disse a ele... irá perceber muitas objeções, mas espero que se o senhor 

pensar sobre elas, as mesmas sejam resolvidas. Então aqui ele está se 

correspondendo com outros pensadores da época que estavam também interessados 

nesta pergunta. Então a ciência é uma atividade de cooperação. Ao contrário muitas 

vezes do que é trazido no nosso livro didático como a ideia de que a pessoa é um 

gênio, uma pessoa que é isolada nesse meio, que ele produz o conhecimento de 

maneira isolada, sozinho. Newton também quando fez as leis de Newton ( ).  

(Prof.) _ Então muitas vezes nosso livro didático tem esse problema. E no caso de 

Torricelli a ideia da pressão atmosférica não é diferente. A gente mostrou aqui como 

isso aparece no livro didático e ele está mostrando justamente o contrário, que essa 

é uma problemática que surgiu desde a Antiguidade e a gente está estudando até o 

século dezessete e aparecem aqui diversos pensadores e tem muitos outros. Tivemos 

que escolher alguns para poder caber no nosso curso.  

(Prof.) _ Então a gente não deve esquecer disso... a ciência é uma atividade de 

cooperação. Então quando a gente se reúne e discute em grupo, a gente está fazendo 

este processo de cooperação. Isso, por exemplo, quando a gente está em sala de 

aula e bota vocês para trabalhar em grupo. Vocês já devem ter identificado que muitos 

colegas tem dificuldade de trabalhar em grupo, mas é uma questão que é possível 

solucionar também, fazer este exercício.  

(Prof.) _ E aí tem um trecho, ainda no trecho seis... qual a intencionalidade da 

realização do experimento segundo Torricelli? Então ... quando Torricelli propôs este 

experimento, qual era a intencionalidade dele? Ou seja... se agente olhar aqui... logo 

quando ele... tem essa frase aqui entre aspas ... ele continua... 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. 

(Prof.) _ Ele não estava preocupado em medir a pressão atmosférica ( ). Mas sim ele 

estava preocupado com essa questão de relação com a densidade da atmosfera e 

com essas outras problemáticas que a gente estava discutindo até então. E será que 



 

279 

 

Torricelli teve alguma dificuldade? Ele chegou mesmo a uma conclusão final? Eu 

queria que vocês pensassem um pouquinho e escrevessem no papel. ((pausa)) 

(Prof.) _  LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS DISCUSSÕES entre a nova 

interpretação de Torricelli e a interpretação do horror ao vazio. ( ) Pascal sugere um 

experimento e diz o seguinte: o resultado desse experimento pode colaborar com a 

interpretação de Torricelli.  

(Prof.) _  E aí, o horror ao vácuo ... ele vai começar a entrar em desuso e perder essa 

força que ele tinha até então desde a Antiguidade. E aí... só por curiosidade... Pascal 

sugere ao cunhado para fazer isso. ( ) Pascal tinha algumas limitações físicas e o 

experimento que ele sugere é fazer o experimento de Torricelli em altitudes diferentes. 

Ou seja... ele sugere ao cunhado dele que suba o monte, nesse caso aqui a montanha 

do Puy-de-Dôme. Ou seja... Pascal, ele tinha algumas limitações físicas. Então, ele 

não poderia subir a montanha para poder realizar o experimento. Por isso que ele 

pede ao cunhado para fazer. ((pausa))  

(Prof.) _  A hipótese é que o efeito não poderia ser... por exemplo, você subir no 

telhado de uma casa e já perceber diferença. Por isso ele sugeriu ter altitudes mais 

consideráveis, como subir a montanha por exemplo. E aí tem outra curiosidade aqui... 

( ) é a presença de um padre testemunhando a realização do experimento ((professor 

aponta para cena em slide que mostra representação da realização do experimento)). 

(A9) _ Por que um padre? Será que por que nessa época a Igreja tinha grande 

influencia? 

(Prof.) _  Por que um padre? 

(A12) _ Eu não sei se é realmente desse jeito... mas eu vejo que seria para saber a 

que ponto esse experimento poderia ir contra a Igreja.  

(A2) _ Porque tinha uma certa censura da Igreja... se era heresia. 

(A9) _ Porque o padre não podia mentir. 
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(Prof.) _  Só para vocês terem uma ideia, nesse episódio especificamente... da 

existência ou não do vazio. Existe um padre que atuou muito aí... que foi o padre 

Mersenne e ele foi inclusive um divulgador dos trabalhos de Torricelli. E aí por meio 

de cartas que ele escreve que Pascal tem acesso. Então o padre Mersenne é um 

grande divulgador dessas discussões. E a presença de um padre para testemunhar o 

experimento está relacionada a essa ideia de você ter uma certa veracidade, de uma 

não manipulação, de mentiras, qualquer coisa desse tipo. Então está mais relacionada 

a essa ideia de que o padre não pode mentir. ( ) a palavra de um padre naquele 

momento ... ele tinha como se fosse um papel mais sólido.  

(A12) _ Seria mais que uma pessoa normal... uma pessoa que influencia.  

(Prof.) _ EXATAMENTE. Essa é a ideia. 

(A12) _ E também poderia ajudar... porque como ele já estava fazendo o 

experimento... ele não podia estar voltando, dizendo tudo... 

(Prof.) _ Eram várias pessoas ... 4 a 5 pessoas retratadas nesse quadro. ((professor 

aponta para cena em slide que mostra representação da realização do experimento)). 

(Prof.) _ Então o Puy-de-Dôme fica na França, certo? Este é o mapa da França. 

((indica o slide)) 

(Prof.) _E aí ... alguns messes depois Périer realizou o experimento na montanha do 

Puy-de-Dôme e notou que a altura da coluna de mercúrio diminuía à medida que subia 

na montanha. E aí ... porque realizar o experimento de Torricelli em diferentes 

altitudes? ((pausa)) 

(A9) _ É como Torricelli queria explicar... onde era menos denso, mais sutil, mais 

pesado, tudo mais. Ele comprovou aí o que Torricelli dizia e foi subindo e viu que a 

densidade da pressão ia diminuindo. 

(Prof.) _ Repare então... os cientistas buscam evidências para dar sustentação às 

suas explicações. Tá... então não é uma ideia de comprovação no sentido de que a 

gente tem algo definitivo .... como o próprio Pascal, ele diz... as experiências são 
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decisivas. Decisivas até que ponto? Depois disso não teria nada? Na verdade ele é 

um experimento que poderia colaborar para sustentar aquela explicação.  

(Prof.) _ Então o fato de você subir ... é justamente para você ver a atuação da pressão 

e outra coisa... você também faz uma crítica ao horror ao vazio. Porque se o horror ao 

vazio... a natureza tem horror ao vazio, o horror ao vazio não seria diferente se você 

está embaixo da montanha ou lá em cima. Então se a natureza tem horror ao vazio... 

o horror ao vazio deve estar em todas as coisas, em qualquer situação, tanto faz se 

você está na base da montanha ou no cume da montanha, que faria um horror ao 

vazio diferente.  

(Prof.) _ Qual a expectativa desse resultado? 

(A2) _ Comprovar que o horror ao vazio realmente não existe. 

(Prof.) _ O vazio não existe? 

(A2) _ O horror ao vazio não existe. 

(A9) _ E que variasse a coluna de mercúrio à medida que subisse.  

(Prof.) _ A expectativa é que a altura da coluna de mercúrio ... se ela variasse à medida 

que eu fosse subindo. Nesse caso... seria maior ou menor? 

(A9) _ Menor. ( ). 

(Prof.) _ A medida que eu vou subindo, a pressão externa ela diminui... 

consequentemente, essa coluna de líquido desce mais um pouquinho. 

(A2) _ E o mercúrio vai subindo. 

(Prof.) _ Aqui no recipiente embaixo, certo? 

(Prof.) _  E aí... diante dessas evidências era possível descartar completamente o 

horror ao vazio? Eu tenho como afirmar, por exemplo, que aqui dentro não existe um 

puxão?. Eu tenho como identificar que realmente não existe, descartar 

completamente? 
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(A9) _ Quem acredita na existência da pressão, vai descartar a existência do horror. 

Mas quem ainda é fiel a essa ideia não vai descartar. Vai dizer que por alguma forma, 

por algum motivo ela vai se encaixar ai.  

(A2) _ Supomos que esse cara, como é...Beeckman estivesse vivo ele ia defender o 

que ele falou. 

(A9) _ Que existia a pressão, o peso, o mesmo que Torricelli. 

(A2) _ Exatamente. 

(Prof.) _Ou seja, se eu pensar aqui, por exemplo, quais as implicações desse 

experimento para a interpretação de Torricelli e para o horror ao vazio? Dá para a 

gente dizer que EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A PARTE EXTERNA E A 

SUSTENTAÇÃO DA COLUNA DE MERCÚRIO? DÁ... num é verdade? 

(Prof.) _ Agora ... dá para DESCARTAR DE VEZ o horror ao vazio? Dizer que NÃO 

existe um puxão aqui dentro? COM ESSE EXPERIMENTO A GENTE NÃO 

CONSEGUE FAZER ESSA AFIRMAÇÃO, embora a gente tenha mais indícios dessa 

relação entre a causa externa e a sustentação da coluna de mercúrio. 

(Prof.) _ Por isso que ela ganha mais força a partir do século dezessete e o horror ao 

vazio cai em desuso. Mas dizer assim ... com certeza ... que aqui dentro NÃO acontece 

um puxão, PELO EXPERIMENTO A GENTE NÃO TEM COMO FAZER ESSA 

AFIRMAÇÃO, não tem indícios para fazer essa afirmação. MAS A AFIRMAÇÃO DE 

QUE EXISTE UMA RELAÇÃO ENTRE A CAUSA EXTERNA E A SUSTENTAÇÃO DA 

COLUNA DE MERCÚRIO SIM.  

(A9) _ Mas ai é que tá... já experimentou beber água numa garrafa de vidro? Você 

suga e quanto mais você suga... você tem que sugar mais forte para beber. Por que 

isso acontece? 

(A2) _ Numa garrafa de plástico ele vai encolhendo. 

(A9) _ A de vidro não. Porque é de vidro. Ai você vai puxando, puxando, puxando. Até 

que chega um ponto que a água não vem mais. 
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(Prof.) _ Tá... mas que relação você está querendo fazer?. 

(A9) _ Tipo... a pressão dentro dela, ela aumenta num sei. 

(Prof.) _ Então vamos lá. A de plástico ele é deformada, na hora que você suga o ar 

o que acontece com o recipiente de plástico? 

(A9) _ Ele vai deformar. Não ... 

(Prof.) _ Tá ... a água sobe pelo canudinho. E o recipiente de plástico, a parede do 

recipiente faz o que? Ela se deforma, na hora que ela se deforma, o volume dela 

continua constante?  

(A9) _ Não. 

(Prof.) _ Não. Embora, por exemplo, você retira uma determinada quantidade de ar 

da garrafa... o que você está fazendo? Diminuindo a pressão dentro da garrafa. A 

tendência é você diminuir a pressão dentro da sua boca. Consequentemente a 

pressão externa empurra o líquido. O líquido sobe pelo canudo, mas essa pressão vai 

tentar entrar em equilíbrio novamente porque o recipiente esta diminuindo de 

tamanho. Então embora tenha cada vez menos matéria no recipiente... mas ele 

diminui de tamanho mantendo a pressão relativamente constante.  

(Prof.) _ Já no recipiente de vidro, por exemplo, ele não tem essa deformação. Então 

o tempo todo o que você está fazendo é retirando matéria de dentro do recipiente e 

não há essa deformação. Então você tem que fazer cada vez mais esforço porque a 

pressão está mudando. E na hora que o recipiente é deformado a pressão mantém 

um equilíbrio. Então no caso do vidro você suga, suga, suga e ele não tem essa 

deformação, tem cada vez mais a matéria e a pressão cada vez maior, por isso você 

tem que fazer mais esforço.  

(A9) _ Mas pensando assim no horror ao vazio, eu cheguei a isso também. Porque 

quando você está com a garrafa de plástico você suga, a parte que vai deformando 

ela não fica vazia. Ela fica preenchida com água ainda, mantendo o volume. Só que 

quando você está bebendo ela está cheia ainda. Mas a de vidro como ela não deforma 

ela fica vazia. 
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(Prof.) _ Então, mais o que você tem de verdade é a diferença de pressão. Então 

cuidado quando a gente relaciona assim... ah... é porque a natureza tem horror ao 

vazio, você está dando uma característica especificamente a esses processos. Está 

explicando determinada situação pelo processo de horror ao vazio. O que você tem 

na verdade é causado pela diferença de pressão.  

(Prof.) _ Então pessoal, para finalizar... usando como base que o ar tem peso, como 

poderia ser explicada a subida do líquido pelo canudo quando tomamos suco ou 

refrigerante?  

(Prof.) _ Então antes que eu dê esta explicação... como A2 tanto está querendo. Vocês 

vão ter que explicar para mim agora depois de toda essa discussão que a gente fez.  
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ANEXO 1 

Slides elaborados pelo professor para utilização no minicurso 
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