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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral investigar possíveis impactos no 

que diz respeito a elementos formativos para a inserção didática da História da 
Ciência em decorrência da aplicação de um produto educacional na formação 
docente. Escolhemos, particularmente, explorar as potencialidades didáticas de 
fontes primárias relacionadas ao desenvolvimento do conceito de pressão 
atmosférica. O produto educacional direcionado para a formação docente abrange 
etapa preliminar de fundamentação para a inserção didática da História e Filosofia 
da Ciência. Essa etapa inclui a aproximação em relação a características 
historiográficas, o estudo de recortes da legislação educacional, a análise de trechos 
de livros didáticos contendo informações históricas relacionadas ao conceito de 
pressão atmosférica e discussões sobre a temática Natureza da Ciência. Em 
seguida, o produto educacional propõe discussões sobre o desenvolvimento do 
conceito físico específico por meio do estudo de textos históricos originais. Busca-se 
sensibilizar o futuro professor quanto a visões simplistas de ciência e à inadequação 
da História da Ciência recorrente no contexto educacional, estimulando a percepção 
da necessidade de consulta pelo professor de recursos que possam ser fontes de 
informações históricas, sendo os textos históricos originais um desses recursos. 

 
Palavras-chave: História da Ciência, História e Filosofia da Ciência , formação 

docente, fontes primárias, pressão atmosférica, Natureza da Ciência, visões 
simplistas de ciência. 

 
ABSTRACT 

The present work has as general foccus to investigate possible impacts with 
regard to formative elements for the didactic insertion of the History of Science as a 
result of the application of educational product in teacher training. We have chosen, 
in particular, to explore the didactic potentialities of primary sources related to the 
development of the concept of atmospheric pressure. The educational product 
directed to the teacher training covers preliminary basic knowledge for the didactic 
insertion of History and Philosophy of Science. This step includes the approximation 
of historiographical tenets, the study of educational legislation, the analysis of 
excerpts from didactic books containing historical information related to the concept 
of atmospheric pressure and discussions on Nature of Science. Next, the educational 
product proposes discussions on the development of the specific physical concept 
through the study of original historical excerts. It seeks to awareness the future 
teacher regarding simplistic views of science and the inadequacy of the recurrent 
History of Science in the educational context, stimulating the perception of the need 
for consultation by the teacher of sources of historical information. Original historical 
texts can be meaninful resources. 

 
Key words: History of Science, History and Philosophy of Science, teacher 

training, primary sources, atmospheric pressure, Nature of Science, simplistic views 
of Science. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O caráter dogmático do ensino tradicional de disciplinas científicas costuma 

enfocar exclusivamente os produtos da ciência. Por omissão do contexto histórico 

envolvido na elaboração dos conceitos, promove a visão deformada de que o 

desenvolvimento do conhecimento científico ocorre sem controvérsias. O cientista é 

tratado como um gênio, neutro, alheio ao contexto social e a quaisquer influências.  

É obscurecido o papel da criatividade no trabalho do cientista (GUERRA, 2014). 

Essa vertente pedagógica também transmite a ideia de que a ciência chega a 

verdades inquestionáveis. Subjaz a postura filosófica empirista-indutivista1. 

No modelo de ensino dogmático, o aluno é tratado como mero receptor e 

armazenador de informações. Espera-se que quando necessário, isto é, quando 

submetido a um estímulo, ele seja capaz de reproduzi-las da maneira mais fiel 

possível. O professor, o livro didático e a ciência são as autoridades. O aluno deve 

acatar o mais rápido possível as proposições que lhe são apresentadas. As ideias 

prévias do aluno são ignoradas. Apenas é aceita como correta e incontestável a 

resposta científica.  Não costuma haver a preocupação de relacionar o conteúdo 

exposto à realidade social do estudante.  

Vários autores têm alertado quanto ao perigo de apresentar uma ciência 

pronta e acabada, que apenas sofre pequenos ajustes. Esse tipo de ciência não 

estimula o aluno a buscar soluções para os problemas da sociedade (GIL-PÉREZ et 

al., 2001; GUERRA, 2014). 

Em contraposição a esse modelo de ensino, a legislação atual para a 

educação básica reforça a importância de preparar o estudante para a atuação ativa 

na sociedade, produzindo respostas a problemas do seu contexto. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam a importância da História e 

da Filosofia da Ciência (HFC) para o desenvolvimento do pensamento crítico dos 

alunos. A sala de aula deve ser um espaço de reflexão, que conduza o estudante a 

                                                 
1
 De acordo com essa concepção simplista de ciência: “A observação é a fonte e a função do conhecimento. 

Todo o conhecimento deriva direta ou indiretamente da experiência sensível (sensações e percepções)” 

(SILVEIRA, 1992, p. 36).  Seriam “neutras” a observação e a experimentação. Pressupostos teóricos não as 

influenciariam (GIL-PÉREZ et al., 2001). 
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conhecer limites e possibilidades do conhecimento científico. É importante perceber 

que o conhecimento científico não é definitivo, acabado e incontestável. Faz parte 

das necessidades formativas do estudante a compreensão de que o conhecimento 

surge como resposta a questionamentos e a percepção de aspectos da relação 

entre ciência, tecnologia, meio ambiente e sociedade (BRASIL, 1999). 

A presença da História e Filosofia da Ciência (HFC) em propostas 

pedagógicas se insere nessa perspectiva, pois a prioridade deixa de ser 

exclusivamente o produto da ciência. Passa-se a englobar também o processo de 

construção do conhecimento. Sugere-se que os estudantes sejam inseridos em 

situações contextualizadas que remetam a esse processo, possibilitando a 

construção mediada do conhecimento sobre conteúdos científicos e sobre a 

natureza da ciência. 

A HFC vem sendo apresentada como alternativa para contemplar diversos 

aspectos: 

 
[...] podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses 
pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; podem tornar 
as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, 
deste modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; podem 
contribuir para um entendimento mais integral de matéria científica 
[...]. [...] podem melhorar a formação do professor auxiliando o 
desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 
autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das 
ciências bem como do espaço que ocupam no sistema intelectual 
das coisas [...] (MATTHEWS, 1995, p. 165). 

 

Atualmente, há certo consenso quanto à relevância da compreensão da 

Natureza da Ciência para a almejada alfabetização científica. E, em virtude da 

necessidade de se discutir sobre o significado da atividade científica, não há como 

ignorar a necessidade de contemplar a HFC no contexto escolar. Assim, não se 

questiona mais a relevância dessa inserção, e sim como isso deve ocorrer (BOAS et 

al., 2013). Preparar os docentes para essa perspectiva é hoje um dos desafios para 

a inserção didática da HFC. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar possíveis impactos na 

formação docente no que diz respeito à fundamentação para a inserção didática da 
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HC em decorrência da aplicação de produto educacional. Busca-se investigar as 

potencialidades do uso de Fontes Primárias na formação de professores, tendo em 

vista a promoção de discussões sobre a temática Natureza da Ciência e a 

percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico da ciência. 

Escolhemos, particularmente, trabalhar com a temática do desenvolvimento do 

conceito de Pressão Atmosférica, o que envolve o estudo de episódios históricos 

relacionados ao debate sobre o vazio. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Podem ser elencados como objetivos específicos do presente trabalho: 

 Problematizar o caráter dogmático do ensino tradicional, relacionando-o a 

visões simplistas acerca da natureza da ciência; 

 Estimular a compreensão das mudanças sofridas pela historiografia da 

ciência nas últimas décadas e eventuais repercussões didáticas sintetizadas 

na legislação educacional; 

 Sensibilizar o olhar do docente em formação quanto ao tipo de História da 

Ciência presente em livros didáticos, no que diz respeito aos pressupostos 

historiográficos e às visões sobre a Natureza da Ciência transmitidas; 

 Sensibilizar o professor quanto a lacunas e distorções existentes em recortes 

históricos em livros didáticos adotados na Educação Básica; 

 Refletir sobre o desenvolvimento histórico do conceito de pressão atmosférica 

por meio do estudo de textos históricos originais; 

 Estimular a percepção da necessidade de consulta pelos professores de 

recursos que possam ser fontes de informações históricas, sendo as fontes 

primárias um desses recursos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

O ensino básico deve preparar o estudante para a atuação ativa na 

sociedade, produzindo respostas a problemas em seu contexto. Como o ensino de 

física pode contribuir com tal proposta? 

O ponto de partida do presente trabalho é considerar que o ensino deve 

abordar os conteúdos físicos de forma problemática e contextualizada, evitando a 
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promoção de imagens a-problemáticas e a-históricas da ciência (GIL-PÉREZ et al., 

2001). Apresentar uma ciência pronta e acabada, que apenas sofre pequenos 

ajustes, não estimula o aluno a buscar soluções para os problemas da sociedade: 

“[...] é preciso construir nas salas de aulas caminhos capazes de possibilitar aos 

alunos a problematização do poder do especialista na sociedade atual” (GUERRA, 

2014, p. 130). 

Face esse preceito acreditamos que a formação do professor deva 

contemplar discussões sobre a Natureza da Ciência que englobem a 

problematização de visões simplistas, tais como o empirismo indutivismo. Tenciona-

se colaborar para que essas visões simplistas sejam evitadas no contexto 

educacional básico. Considera-se a perspectiva de que no ensino sempre há uma 

concepção epistemológica subjacente a qualquer situação (SILVEIRA, 1992).  

Particularmente, o empirismo-indutivismo é a concepção mais estudada e 

criticada pela literatura do ensino de ciências (GIL-PÉREZ et al., 2001). Tem forte 

presença em textos didáticos, chegando a ser uma concepção filosófica quase 

onipresente nas escolas e mesmo no ensino superior (SILVEIRA, 1992). 

Perigosamente enganadora (CHALMERS, 1993), costuma também ser transmitida 

por meio da divulgação científica (GIL-PÉREZ et al., 2001). Vem frequentemente 

associada a outras visões simplistas: o conhecimento científico é verdadeiro, 

confiável, comprovado, obtido a partir do “método científico”, um roteiro fixo de 

etapas definidas.  

As contribuições da filosofia da ciência do século XX apontam para a 

ingenuidade de tais concepções: “as nossas teorias são nossas invenções, nossas 

ideias – não se impõe a nós, são instrumentos que fabricamos” (POPPER apud 

SILVEIRA, 1992, p. 37). A teoria está impregnada em nossas observações. 

Motivado por um treinamento prévio, o olhar do pesquisador é direcionado de forma 

a perceber a relevância de determinados aspectos (CHALMERS, 1993). As 

generalizações típicas do indutivismo também são problemáticas, uma vez que 

advém das observações pontuais de aspectos em circunstâncias ou grupos 

específicos (CHALMERS, 1993). 

A problematização do empirismo-indutivismo engloba questionar a ideia de 

que o conhecimento emerge de dados puros. Os dados nada revelariam por si 
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mesmos, e sim, seriam interpretados a partir de referenciais teóricos, paradigmas 

que conduzem o olhar do pesquisador.   

Estariam os professores preparados para a condução desse tipo de 

problematização em sala de aula na educação básica? Ou, ainda, estariam 

preparados para adotar em suas aulas posturas não alinhadas ao empirismo-

indutivismo? 

Não. Isso porque nem mesmo é usual que os professores reconheçam essas 

visões simplistas (GIL-PÉREZ et al., 2001). Seria necessário promover mais ações 

com a intenção de desenvolver a sensibilização dos futuros professores em relação 

à temática, com a decorrente aproximação em relação a visões mais sofisticadas 

(TEIXEIRA; GRECA; FREIRE, 2012). 

De forma relacionada aos questionamentos supracitados pode-se, ainda 

indagar: Estariam os professores preparados para perceber eventuais visões 

simplistas sobre a ciência nos livros didáticos que utilizam?  

Também não. A apresentação inadequada da História da Ciência em livros 

didáticos (episódios como a maçã de Newton, a banheira de Arquimedes e a 

descoberta da pressão atmosférica por Torricelli) pode transmitir visões simplistas a 

respeito da Natureza da Ciência (PAGLIARINE; SILVA, 2006; BATISTA et al, 2007). 

Desvaloriza-se a criatividade e a colaboração no trabalho científico, o qual se limita à 

descoberta de verdades (SILVEIRA, 1992).  

Os professores não costumam notar esses maus usos da HC. Não estão 

preparados para perceberem a natureza da História da Ciência e seus usos na 

educação (MARTINS, 2006).  

Uma possibilidade a ser mais explorada na formação docente é o uso de 

textos originais da História da Ciência. Esses podem ser fonte de informações para o 

professor, bem como podem ser apropriados para a contextualização de discussões 

sobre a temática NdC nessa ambiência de formação. A perspectiva de se apoiar no 

trabalho investigativo sobre documentos históricos tendo em vista a problematização 

de visões simplistas como o empirismo-indutivismo e o mito da neutralidade, vêm 

sendo apontada na literatura (BUENO; PACCA, 2009; BRICCIA; CARVALHO, 2011; 

LIBRARY OF CONGRESS, 2011; BATISTA, DRUMMOND e FREITAS, 2015).  

Outras potencialidades do uso de fontes primárias incluem: 
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[...] conectar conceitos a seres humanos, pesquisadores; aprender 
sobre o caminho frequentemente difícil da investigação científica; 
perceber diferentes metodologias científicas; notar que 
pesquisadores cometem erros e que esses não são derrotas, mas 
sim desafios; incentivar a imaginação e a curiosidade dos alunos 
(LIBRARY OF CONGRESS, 2011 apud BATISTA; DRUMMOND; 
FREITAS, 2015, p. 668). 

 

Particularmente, na presente dissertação se discute a utilização dos seguintes 

textos na formação docente: 

A. - Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci; 

B. - “Novas experiências sobre o vácuo”; 

C. - Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem; 

D. - Fragmento dos „Tratados Físicos de Blaise Pascal‟. 

 

1.5 O PRODUTO EDUCACIONAL 
 

O produto educacional proposto (ver APÊNDICE 1) pode ser aplicado em um 

curso de formação docente. É indicado para uso na formação inicial de professores 

de Física, matriculados, preferencialmente, nos últimos semestres da Licenciatura. 

Isso porque, nessa proposta, estão envolvidas questões que demandam certa 

maturidade em relação a conteúdos vistos pelos licenciandos em disciplinas 

pedagógicas, como Didática das Ciências, bem como em disciplinas específicas de 

Física. Esse trabalho é igualmente indicado para o desenvolvimento de cursos de 

formação continuada para professores de Física da Educação Básica.  

No produto educacional, o estudo investigativo de documentos históricos traz 

à tona aspectos do desenvolvimento histórico do conceito de pressão atmosférica.  

A proposta contempla uma sequência de cinco etapas concebidas à luz de 

elementos considerados parte das necessidades formativas do professor. Busca-se 

trazer fundamentos para a inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino e, 

especificamente, promover a percepção de aspectos relacionados ao 

desenvolvimento histórico do conceito de Pressão Atmosférica. Esses objetivos 

envolvem o estudo de textos históricos originais relacionados aos debates sobre o 

vazio. Pretende-se estimular a percepção de que as fontes primárias podem ser 

recursos importantes para a reflexão do docente em busca de informações 

históricas. Ao longo das atividades, aborda-se de forma contextualizada a temática 



17 

 

Natureza da Ciência, colaborando com a conscientização docente a respeito de 

posturas filosóficas simplistas (como o empirismo-indutivismo), as quais podem ter 

reflexos indesejáveis na atuação didática. 

Considerando a utilização desse material em curso de formação, cada etapa 

foi subdividida em seções que podem auxiliar na distribuição do conteúdo, facilitando 

o trabalho do ministrante do curso quanto à seleção de materiais para a 

apresentação (ver APÊNDICE 1). 

Para cada etapa, a seção “Ponto de contato” traz a atividade de caráter 

prático que o ministrante pode propor aos cursistas, professores em formação. 

Também para cada etapa, a seção “À guisa de orientação”, disponível na versão 

do professor ministrante (ver APÊNDICE 1), traz apontamentos que justificam as 

atividades propostas no “Ponto de contato” e trazem sugestões sobre como 

direcioná-las. 

A seção “Interação-Discussão” serve como subsidio para que o ministrante 

do curso de formação fundamente cada etapa da intervenção, trazendo reflexões 

críticas essenciais à mediação das atividades. Esta seção está disponibilizada 

também na versão do docente em formação (ver APÊNDICE 2), podendo, nesse 

caso, servir como síntese dos pontos abordados na discussão. 

Antes do contato com os documentos históricos, é realizada com os cursistas 

uma etapa de fundamentação que contempla: o estudo de aspectos da historiografia 

da ciência; a sensibilização acerca de visões simplistas de ciência; e a reflexão 

sobre alusões à História e Filosofia da Ciência na legislação educacional.  

A primeira etapa da sequência didática do produto educacional é constituída 

por uma sequência de atividades delineadas de forma a trazer fundamentos para a 

inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino, bem como colaborar para a 

conscientização a respeito de posturas filosóficas simplistas, como o empirismo-

indutivismo, que podem ter reflexo negativo na atuação em sala de aula.  

Realiza-se, em seguida, a discussão de trechos de livros didáticos, sendo 

essa balizada pelos elementos anteriormente abordados na fundamentação. Trata-

se de uma etapa de sensibilização do docente em formação acerca de algumas 

possíveis fragilidades recorrentes em livros didáticos. Acredita-se que a participação 

nesse tipo de discussão seja uma necessidade formativa do professor. 
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Subsequente a essa etapa, o contato com os documentos históricos permite 

ao docente em formação aprofundar a compreensão de elementos do 

desenvolvimento histórico do conhecimento científico focalizado, bem como acercar-

se de forma contextualizada de visões mais sofisticadas acerca da Natureza da 

Ciência. 

O material elaborado foi usado em um curso de formação continuada de 

professores de Física. A aplicação do produto educacional foi realizada na disciplina 

Marcos no Desenvolvimento da Física (obrigatória, 2 créditos, 30h) no pólo 51  do 

Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física da Sociedade 

Brasileira de Física (MNPEF/SBF), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN).  

A professora responsável pela disciplina, profa. Dra. Juliana Hidalgo, além de 

orientadora da pesquisa, participou ativamente das discussões e esteve à frente das 

aulas em vários momentos. O professor Fábio de Abreu Souza, autor da presente 

dissertação, foi responsável por ministrar o curso de formação. Os participantes do 

curso eram todos professores, alunos do mestrado supracitado.  

O curso de formação envolveu momentos não presenciais de leitura e análise 

de materiais (como trechos da legislação educacional, trechos de livros didáticos e 

documentos históricos originais) e momentos presenciais de discussão coletiva, 

realizados a partir das atividades não-presenciais individuais. O quadro a seguir 

(Quadro 01) traz uma breve síntese da sequência didática proposta. 

 

Etapa Objetivo Atividade 

Primeira 

Problematizar alguns aspectos dogmáticos eventualmente 
presentes no ensino tradicional, mais especificamente, 
elementos relacionados a visões simplistas sobre a Natureza 
da Ciência. 

Listar alguns possíveis aspectos dogmáticos do 
ensino tradicional. 
Relacioná-los a visões simplistas de Natureza da 
Ciência. 

Segunda 

 
Apresentar aspectos dos fundamentos historiográficos da HC 
e relacioná-los a visões sobre a ciência. 
Estimular a percepção crítica desses elementos em livros 
didáticos. 
 
 

Exposição-dialogada elencando características da 
historiografia da ciência de forma relacionada a 
visões de ciência. 
Análise de características historiográficas e visões 
de ciência que permeiam recortes de livros didáticos 
do Ensino Médio. 

Terceira 

Identificar mudanças sofridas pela historiografia da ciência 
nas últimas décadas. 
Perceber possíveis implicações destas transformações nas 
referências à HC em documentos educacionais brasileiros. 

 

Exposição dialogada: breve caracterização de como os 
historiadores da ciência escreveram ao longo da 
trajetória de consolidação da HC. 
Observação de eventuais repercussões dessas 
transformações nas indicações relativas à HC em 
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trechos de documentos educacionais brasileiros. 

Quarta 
Perceber indícios de eventuais fragilidades nos materiais 
didáticos: tipo de HC, promoção de visões simplistas de NdC e 
inadequação à legislação brasileira. 

Análise individual de trechos de livros didáticos do 
Ensino Médio sobre o conceito de pressão 
atmosférica. 
 

Quinta 

Estimular a percepção de que as fontes primárias podem ser 
recursos importantes para a reflexão do docente em busca de 
elementos históricos. 
Estimular a reflexão sobre a Natureza da Ciência a partir do 
contato com episódios históricos trazidos à tona pela leitura 
das fontes primárias, levando o professor em formação ao 
questionamento de eventuais visões simplistas como o 
empirismo-indutivismo. Por meio do contato com as fontes 
primárias, promover a percepção da ciência como 
empreendimento humano, coletivo, de busca de solução para 
problemas estabelecidos em determinado contexto. 
Contribuir para uma postura crítica do professor em formação 
no que diz respeito às visões de ciência trazidas pelas 
alusões à HC presentes em livros didáticos 

Leitura individual dos textos de fontes primárias 
relacionados ao desenvolvimento do conceito de 
pressão atmosférica. 
Resposta a questionários sobre os mesmos. 
Discussão de documentos históricos selecionados com 
ênfase a promover a percepção de aspectos do 
desenvolvimento do conceito físico, bem como 
promover o questionamento contextualizado de visões 
simplistas sobre a ciência.  
 

 

Quadro 1 – Resumo da sequência didática. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Em etapa de pesquisa, realizamos um levantamento bibliográfico de trabalhos 

acadêmicos acerca da inserção didática da História e Filosofia da Ciência, da 

historiografia da ciência e da temática Natureza da Ciência. Foram observadas 

referências gerais para a linha de pesquisa HFC no Ensino, bem como trabalhos 

empíricos relacionados a esse tipo de abordagem.  

Esse levantamento incluiu considerações a respeito da formação de 

professores para a transposição didática da HFC. Englobou, ainda, um levantamento 

de alusões à HFC em documentos educacionais e em editais do Programa Nacional 

do Livro Didático. Foram examinadas as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (Ensino Médio) e a Base Nacional 

Comum Curricular (Área de Física). 

O Capítulo 2 da presente dissertação apresenta registros decorrentes de 

reflexões acerca desse material. Contempla, por exemplo, uma análise de 

recomendações expressas em documentos educacionais no que diz respeito à 

inserção didática de conteúdos histórico-filosóficos. Dentre os critérios que balizaram 
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essa análise figuram eventuais alusões a características historiográficas (como 

internalismo, externalismo, diacronismo/anacronismo, etc.) e visões de ciência.  

Prosseguindo a etapa de pesquisa e preparação para a elaboração do 

produto educacional, nossa atenção se voltou ao estudo sobre o desenvolvimento 

histórico do conceito de pressão atmosférica. Realizamos a leitura do material 

bibliográfico obtido. Foram consultados trabalhos acadêmicos a respeito da 

controvérsia sobre a existência do vazio e o desenvolvimento do conceito de 

pressão atmosférica, (MARTINS, 1989; LONGUINI; NARDI, 2002; BATISTA; 

DRUMMOND; FREITAS, 2015).  

Em seguida, foram analisadas Fontes Primárias relacionadas a essa temática. 

O resultado da análise dos textos históricos originais é apresentado no Capítulo 3. 

Em particular, esse capítulo contém justamente uma análise dos trechos originais os 

quais, em desdobramento dessas reflexões, são utilizados no produto educacional, 

em atividade proposta para a formação docente. 

Com base na fundamentação previamente realizada e nos elementos 

históricos específicos dos quais nos aproximamos nessa etapa, realizamos uma 

análise do conteúdo histórico relacionado ao conceito de pressão atmosférica em 

uma amostra de materiais didáticos usualmente utilizados no Ensino Médio. O 

resultado dessa análise, apresentado no Capítulo 3, indica omissões e distorções 

históricas que deixam transparecer visões simplistas sobre a Natureza da Ciência.  

Finalizada a etapa de pesquisa e fundamentação, elaboramos o produto 

educacional e uma proposta para sua aplicação em curso de formação docente. A 

aplicação foi realizada no primeiro semestre 2018.1. Os registros de áudio obtidos 

durante o curso foram analisados com base na fundamentação teórica previamente 

realizada, permitindo a elaboração de um relato de experiência fundamentado, o 

qual compõe o Capítulo 4 deste trabalho. 
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CAPITULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

 

2.1 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA NO ENSINO 
 

A presença da HFC no contexto escolar vem sendo recomendada como 

permanente. Não se trata de “parar” a aula de física para ensinar história 

(MATTHEWS, 1995), nem tampouco deve a história ser usada como mera ilustração 

(GUERRA, 2014) ou introdução acessória ao conteúdo (MARTINS, 2007). O ensino 

de disciplinas científicas deve ser contextualizado, de forma a englobar aspectos 

históricos, filosóficos, sociais, éticos e tecnológicos. Trata-se da HFC como 

abordagem para conteúdos de ciência e sobre a ciência. 

O alinhamento a esses objetivos demanda do professor conhecer 

minimamente fundamentos historiográficos atualizados da História da Ciência, área 

de pesquisa acadêmica (MARTINS, 2001). Ele não precisa se tornar um historiador 

da ciência. Por outro lado, é importante que sua formação englobe certa 

sensibilização que habilite a atuar de forma consciente no sentido de não 

apresentar, por exemplo, uma história linear, anacrônica, Whig ou hagiográfica 

(VIDEIRA, 2007).  

A hagiografia refere-se à História da Ciência que faz apologia às virtudes 

heroicas e grandes realizações dos pesquisadores. A história anacrônica, Whig, 

descreve os fatos do passado com base no que atualmente é aceito. A história 

Pedigree busca precursores da ciência. Esse discurso desatualizado remonta aos 

primeiros trabalhos de historiadores da ciência profissionais, característicos das 

décadas iniciais do século XX (ALFONSO-GOLDFARB, 1994). 

Essas formas de fazer História da Ciência, atualmente não consideradas 

adequadas, não contribuem com uma proposta de ensino que vise à formação 

crítica do indivíduo. Práticas educativas alinhadas a visões historiográficas 

desatualizadas podem colaborar para propagação de visões simplistas sobre a 

Natureza da Ciência (BOAS et al., 2013). 

Um desafio apontado pela literatura é o processo de transferência didática da 

História da Ciência acadêmica para o contexto educacional. É parte desse processo 

o relevante trabalho de atuar na formação docente (FORATO; MARTINS; 

PIETROCOLA, 2012). Pesquisas empíricas indicam lacunas significativas: 
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“Docentes relatam que os cursos de formação não oferecem subsídios para que 

sejam capazes de planejar e executar aulas segundo uma perspectiva histórico-

filosófica.” (OLIVEIRA; DRUMMOND, 2015, p. 152).  

Atuar na formação docente implica reconhecer as visões dos professores 

sobre a própria HFC e seu uso didático (MARTINS, 2007), bem como suas visões 

sobre a natureza do conhecimento científico (OLIVEIRA; DRUMMOND, 2015). 

Torna-se imperativa a conscientização dos educadores sobre sua prática em relação 

aos conteúdos histórico-filosóficos e eventuais mudanças de atitudes. Adiciona-se, 

ainda, a necessidade de eventuais revisões de posturas pedagógicas relacionadas a 

uma compreensão empirista-indutivista sobre a natureza do conhecimento 

(SILVEIRA, 1992). 

Estudos empíricos demonstram que professores de disciplinas científicas 

costumam sustentar visões ingênuas sobre a natureza do conhecimento científico 

(GIL-PÉREZ et al., 2001) e oferecem resistência à mudança dessas concepções. 

Pesquisadores alertam para a necessidade de ações com a intenção de fomentar 

concepções mais sofisticadas, uma vez que boa parte dos licenciandos em Física 

mantém “concepções pouco amadurecidas sobre a ciência” (TEIXEIRA; GRECA; 

FREIRE, 2012, p. 31). 

Fontes primárias da História da Ciência despontam como um recurso didático 

importante para a problematização de visões simplistas sobre o trabalho científico. 

Podem ser utilizadas na formação docente com o objetivo de desenvolver a 

percepção da ciência como produção humana e problematizar visões relacionadas 

ao individualismo e à neutralidade da ciência (BATISTA; DRUMMOND; FREITAS, 

2015). Contribuem para o desenvolvimento do pensamento crítico sobre a 

construção do conhecimento, evitando que a ciência seja vista como a verdade 

imutável, infalível, provada porque decorrente da aplicação de uma metodologia 

rígida padrão (MARTINS, 2006).  

A sensibilização promovida pelo contato com episódios da História da Ciência 

pode levar a uma apreciação mais crítica do conteúdo usualmente trazido pelos 

livros didáticos. Dessa forma, os professores podem desenvolver habilidades que 

permitem perceber nos materiais didáticos a presença de apresentações 

anacrônicas e suas eventuais interligações com visões simplistas sobre a Natureza 

da Ciência. É comum um acentuado distanciamento entre os comentários sobre HC 
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nos livros didáticos e os resultados de pesquisas realizadas por historiadores da 

ciência. Esse distanciamento não costuma se caracterizar como uma adequação 

razoável e necessária. Isso porque a HC em livros didáticos não costuma ser fruto 

de uma transposição cuidadosa, mas sim resulta de simplificações grosseiras ou 

omissões com consequências perniciosas.  

Diante do exposto, o produto educacional elaborado procura explorar as 

potencialidades do uso de Fontes Primárias na formação de professores, tendo em 

vista a promoção de discussões sobre a temática Natureza da Ciência e a 

percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico da ciência. 

Escolhemos, particularmente, trabalhar com a temática do desenvolvimento do 

conceito de Pressão Atmosférica, o que envolve o estudo de episódios históricos 

relacionados ao debate sobre o vazio. 

 

2.2 NATUREZA DA CIÊNCIA  
 

Segundo Gil Pérez e outros (2001), o ensino científico há muito tempo se 

reduziu à transmissão de conhecimentos previamente estabelecidos. Concepções 

de professores e estudantes não se afastam muito de uma imagem popular da 

ciência associada a um “método científico” que guia a comunidade científica na 

busca da verdade. Visões simplistas da ciência costumam ser transmitidas no 

contexto educacional e na divulgação científica.  

Colaboram para a ratificação dessas visões simplistas as pseudo-histórias 

comuns em livros didáticos: 

 

[...] os cientistas exercem um papel heróico dentro destes mitos. 
Essa grandiosidade com que a figura do cientista é tratada dentro de 
certo episódio histórico faz uma alusão àqueles personagens 
literários que não exibem falhas em seu caráter bem como o fato de 
nunca cometerem erros. Outro notável item nessas caricaturas dos 
cientistas é que descobertas científicas que ocorreram gradualmente 
e contaram com a colaboração do trabalho árduo de várias pessoas 
são creditadas pura e simplesmente a uma única pessoa. Além do 
mais, normalmente essas descobertas vêm acompanhadas de uma 
data precisa, dando a impressão de que ocorreram num determinado 
dia ou ano após um único momento de introspecção dos cientistas 
transformando-os em super–humanos (PAGLIARINE, SILVA, 2006, 
p. 4). 
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Em geral, os conteúdos são apresentados de forma descontextualizada, sem 

referência ao seu desenvolvimento histórico. Os conteúdos científicos são reduzidos 

a “produtos” em detrimentos dos processos de sua construção. 

 

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). 

 

A História da Ciência, quando aparece, se reduz a uma versão anacrônica, 

linear, narrando apenas a visão dos “vencedores”, isto é, o conhecimento científico 

aceito (PEDUZZI, 2001; BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007). A necessidade de 

buscar fundamentação em resultados de pesquisas historiográficas e observar 

certos cuidados ao fazer uso de elementos históricos não costuma ser observada 

(MARTINS, 2001; BALDINATO; PORTO, 2008; OLIVEIRA, SILVA; 2011; FORATO 

et al., 2011; GUERRA, 2014). Esse “descuido” contraria as indicações da literatura 

especializada, bem como as sinalizações da legislação educacional: 

 

[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) 

 

Há simplificações grosseiras na alusão aos elementos históricos e omissões 

com consequências perniciosas (MARTINS; BRITO, 2006; PAGLIARINE, SILVA, 

2006; BATISTA et al., 2007; PORTO; VIDAL, 2012). O empirismo-indutivismo está 

implícito em episódios como a maçã de Newton, a banheira de Arquimedes e a 

descoberta da pressão atmosférica por Torricelli. As pseudo-histórias desvalorizam a 

percepção da criatividade e da colaboração no trabalho científico (ALLCHIN, 2003).   

Pesquisas empíricas sobre o conteúdo histórico-filosófico em livros didáticos 

vêm mostrando a inadequação desses materiais e sugerem que os professores 

recorram a outros materiais complementares (BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007).  

Para perceber as lacunas presentes em materiais didáticos e, ao mesmo 

tempo, recorrer de forma consciente a materiais de apoio que venham a suprir essas 

lacunas, é preciso que o professor de fato esteja preparado para atuar na inserção 



25 

 

didática da História da Ciência. Destaca-se a importância de formação docente para 

a inserção didática da HC, uma vez que esta, se utilizada de forma inadequada, 

pode produzir visões deformadas a respeito da natureza da ciência (PAGLIARINE, 

SILVA, 2006). 

Em geral, características negativas dessas narrativas não são percebidas 

pelo professor uma vez que ele próprio costuma estar imerso em visões empiristas-

indutivistas (SILVEIRA, 1992; GIL-PÉREZ et al., 2001). Outro aspecto importante é o 

despreparo do docente para uma apreciação crítica dos pressupostos 

historiográficos implícitos: 

 

Muitas vezes não percebe os problemas dessas versões, pois não é 
um profissional treinado em História e Filosofia da Ciência 
(MARTINS; BRITO, 2006, p. 246).  

 

Na maioria das vezes os professores não se dão conta de apresentações 

anacrônicas. Quando perguntados sobre se determinados livros realizam uma 

abordagem histórica respondem positivamente, mas "a História da Ciência, a que 

esses professores se referem, é a história cronológica" (BRINCKMANN, 2008, p. 

82). Há dificuldade quanto a perceberem o que é a História da Ciência e suas 

possibilidades de usos na educação (MARTINS, 2006).  

A legislação brasileira faz importantes apontamentos quanto aos princípios e 

pressupostos das orientações para a formação do professor da educação básica, 

advogando que o mesmo deva “ter formação humanista de maneira que possa 

tornar-se um formador de cidadãos, com valores e ética” (BRASIL, 2016). Esses 

princípios evidenciados estão em harmonia com o que defende a comunidade 

acadêmica (CARVALHO; MARTINS 2009; CHALMERS, 1993; FORATO; MARTINS; 

PIETROCOLA, 2012; GATTI; NARDI; SILVA, 2004; GUERRA, 2014; GIL PÉREZ et 

al, 2001; MARTINS; FERREIRA, 2012; MARTINS, 2006; MARTINS, 2005; 

MATTHEWS, 1995; SILVEIRA, 1992; VIDEIRA, 2007).  

 

2.3 HISTÓRIA DA CIÊNCIA NA LEGISLAÇÃO 

EDUCACIONAL 
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[...] o conhecimento da historicidade das ciências promove a 
independência da mente, evitando o “cientismo”, isto é, a exaltação 
das ciências como algo absoluto, como uma capacidade quase 
ilimitada na resolução dos problemas da humanidade. [...] combate 
também o dogmatismo, evitando que se julguem como ingênuas as 
teorias científicas de outras épocas vistas à luz dos dados e das 
ideias de hoje. (DUARTE, 2004, p. 318-319). 

 

Questionar sobre qual tipo de História da Ciência atenderia a essas 

expectativas vem sendo recorrente em reflexões sobre História da Ciência no 

Ensino: “qual tipo de história da ciência deveria ser usada?” (OLIVEIRA; SILVA, 

2011, p. 1); “qual história da ciência se deve recorrer para se atingir os objetivos 

educacionais” (BALDINATO; PORTO, 2008, p. 1) 

A legislação educacional brasileira em vigor, o texto da Base Nacional 

Curricular em discussão, bem como os editais do PROGRAMA NACIONAL DO 

LIVRO DIDÁTICO - PNLD comentam sobre o assunto e delineiam respostas a esse 

questionamento. São explicitados “modelos” de História da Ciência adequados e 

inadequados ao contexto didático: 

 

É importante, porém, que esse recurso [História da Ciência] não fique 
limitado à descrição de fatos ocorridos no passado ou à 
apresentação de biografias [...] (BRASIL, 2006, p. 86). 
 
[...] será excluída a obra que não apresentar, em seu conjunto: [...] 6. 
a história da ciência muito além de nomes ou datas, explorando o 
contexto social, cultural, econômico e político em que ocorreu a 
produção científica. (BRASIL, 2017, p. 46) 
 
Não se deve caracterizar o “fazer ciência” como uma sequência 
rígida e linear de passos pré-estabelecidos. [...]. O caráter coletivo e 
comunitário da prática da Física é algo que merece ser ressaltado. 
(BRASIL, 2015, p. 205) 

 
Quando os conteúdos disciplinares são apresentados nos livros 
didáticos, a sequência das transformações pelas quais passaram 
acaba mascarando dificuldades, e eles são mostrados tão 
simplificados que parece ao aluno ser necessário apenas decorar as 
fórmulas e os principais conceitos, sem a necessidade de perguntar 
de onde vieram esses saberes. Será que Newton expressou a lei da 
gravitação universal tal como a conhecemos, F = GMm/r2? Foi essa a 
forma originalmente proposta por ele? (BRASIL, 2006, p. 49) 
 
Dada sua condição [do conhecimento] de ser produto histórico-
cultural, isto é, de ser produzido e elaborado pelos homens por meio 
da interação que travam entre si, no intuito de encontrar respostas 
aos mais diversificados desafios [...] o conhecimento articula-se com 
os mais variados interesses. [...] a produção, elaboração e 
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disseminação do conhecimento não são neutras [...]. (BRASIL, 2013, 
p. 180) 
 
[...] o conhecimento contemporâneo guarda em si a história da sua 
construção. O estudo de um fenômeno, de um problema [...] está 
articulado com a realidade em que se insere. (BRASIL, 2013, p. 183) 
 
[...] os contextos histórico e social, e também o contexto cultural, se 
constituem como cenário para a construção de sentidos e 
significados para o conhecimento da Física e das outras ciências. 
(BRASIL, 2006, p. 49)  

 

Esses recortes indicam o posicionamento contrário à visão de uma ciência 

neutra. Rejeitam o empirismo indutivismo e a ideia de um método científico único, 

rigidamente aplicado. 

Há certo alinhamento entre as visões historiográficas atuais e as indicações 

relativas à inserção didática da História da Ciência em documentos educacionais. A 

inclusão de uma História da Ciência do tipo anacrônica, Whig, hagiográfica, 

embasada na ideia de progresso positivista certamente acarretariam efeitos 

contrários aos desejáveis (VIDEIRA, 2007). 

Práticas educativas alinhadas a essas visões historiográficas podem fomentar 

visões simplistas sobre a ciência (VILAS BOAS et al., 2013). Uma História da 

Ciência puramente internalista pode colaborar para uma visão de ciência neutra. A 

História da Ciência de cunho hagiográfico colabora para uma visão de ciência 

individualista e elitista. E, por sua vez, a indicação de que cada descoberta ocorre de 

forma repentina, em data pontual, se interliga a uma visão empirista-indutivista 

(FORATO et al., 2011).  

Em contrapartida, a nova historiografia da ciência estabelece, por exemplo, a 

inadequação de uma história meramente cronológica, que se limita aos nomes de 

pensadores e às datas de seus "grandes feitos". Antes e diante desse exemplo, 

explora os contextos na busca de "atores coadjuvantes” que contribuíram com as 

produções científicas, situando a ciência como construção humana coletiva.  

 Considerações sobre essa historiografia indicam: 

 

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, 1989a, p. 9).  
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[...] nem todos os modos de se fazer História são adequados à 
fundamentação de uma ciência [...]: A História da descoberta de um 
conceito mostra não somente como o conceito foi criado, mas, 
sobretudo, seu porquê; a História mostra as questões para cujas 
soluções o conceito foi introduzido, revela o quê o conceito faz na 
teoria, sua função e seu significado. A História revive os elementos 
do pensar de uma época, revelando, pois, os ingredientes com que o 
pensamento poderia ter contado na época [...]. (DIAS Apud 
GOULART, 2007, p. 227) 

 

Atualmente, a História da Ciência se refere ao estudo das expressões de 

conhecimento sobre a natureza de modo contextualizado. Cada cultura, comunidade 

científica e época têm seus objetivos, formas de ver o mundo, critérios de verdade 

que regem sua ciência (ALFONSO-GOLDFARB, 1994; MARTINS, 2005).  

  



29 

 

CAPÍTULO 3: O CONCEITO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
 

3. 1 ANÁLISE DE FONTES PRIMÁRIAS 
 

Como mencionamos, o presente trabalho busca investigar as potencialidades 

do uso de Fontes Primárias na formação docente.  Nosso foco central se dirige a 

promover a percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico do 

conceito de Pressão Atmosférica, bem como realizar discussões contextualizadas 

sobre a temática Natureza da Ciência. Particularmente, esses objetivos envolveram 

a elaboração de produto educacional que contempla atividades de estudo de textos 

históricos originais relacionados aos debates sobre o vazio. Pretende-se estimular a 

percepção de que as fontes primárias podem ser recursos importantes para a 

reflexão do docente em busca de elementos históricos. 

Prosseguindo a etapa de pesquisa, o presente capítulo traz a análise dos 

textos históricos originais que, no produto educacional, são utilizadas em atividade 

proposta para a formação docente.  

 

3.1.1 A CARTA DE EVANGELISTA TORRICELLI A MICHELANGELO 

RICCI  
 

Este documento é uma carta escrita por Evangelista Torricelli a Michelangelo 

Ricci em 11 de junho de 16442. Torricelli, autor da carta, era professor de 

Matemática na Academia Florentina e trabalhava para o grão-duque da Toscana, 

Michelangelo Ricci. O destinatário foi aluno de Torricelli. O tratamento “Muito ilustre 

Senhor e mestre caríssimo” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” 

apud MARTINS, 1989, p. 158) foi usado porque Ricci ascendeu a cardeal da igreja. 

Outros personagens são citados na carta. Antonio Nardi, citado como alguém que 

aparentemente revisava ou discutia os assuntos com Torricelli, era matemático e 

amigo do mesmo. Magiotti também era matemático e amigo do autor da carta. 

Galileu, citado como aquele que havia determinado o peso do ar, foi professor de 

Torricelli. 

Segundo o próprio Torricelli, a carta teria a intenção de informar ao 

destinatário a respeito da construção de um aparelho que vinha desenvolvendo com 

                                                 
2
 Fonte primária traduzida por MARTINS, 1989. 
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o intuito de verificar as alterações no ar. Porém, com base na análise do discurso de 

Torricelli ao longo da carta, identifica-se a ênfase dada à discussão sobre a 

existência do vazio. Entende-se que a defesa da possibilidade da existência do vazio 

seria uma intenção aparentemente de maior relevância para o mesmo.  

O autor, de forma contundente, parecia ter o propósito de defender, inclusive 

com argumentos empíricos, que o vácuo poderia existir. Argumentar que a parte 

superior dos tubos invertidos estava vazia, evidencia que o autor estava vivenciando 

um contexto em que não havia consensos sobre a questão do vazio.  

Além disso, o autor cita Galileu sobre o peso do ar, evidenciando, assim, a 

necessidade de esclarecer aquele que seria seu ponto de partida para explicar a 

sustentação da coluna de mercúrio e outros fenômenos. Esse fator (peso do ar) 

seria distinto do então aceito “horror ao vazio” (ou do puxão do vazio): 

 

Tenho me empenhado em explicar por esse princípio [peso do ar] 
todos os tipos de repugnâncias que são sentidas em vários efeitos 
atribuídos ao vácuo, e ainda não encontrei alguma com a qual não 
consiga lidar com sucesso. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado 
sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 159). 

 

Torricelli parece tentar transmitir a imagem de um estudioso comprometido, 

centrado, sereno e sincero, que se porta com humildade. Ao mesmo tempo, defende 

suas convicções, notadamente não usuais para a época. Ao fazê-lo utiliza 

argumentos enfáticos e trata os assuntos de forma segura, demonstrando 

conhecimento de causa e embasamento teórico. Parece antecipar e aguardar de 

forma serena e cautelosa certa oposição aos seus posicionamentos, deixando 

transparecer, assim, intenções defensivas ao prestar esclarecimentos ao seu 

interlocutor.  

Nessa carta de 1644, pode chamar a atenção do leitor o fato de Torricelli 

afirmar que pretendia “fazer um instrumento que mostrasse as mudanças do ar - ora 

mais pesado e grosso ora mais leve e sutil” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado 

sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 158). Essa frase, simples e aparentemente 

desconexa do restante do conteúdo da carta (centrada na defesa do vazio e na 

interpretação de que a coluna de mercúrio se sustenta pela pressão do ar), pode 
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significar que Torricelli estaria tentando observar as mudanças de densidade e de 

composição do ar. 3 

 Em relação à metodologia científica, não há menção alguma a quaisquer 

roteiros ou direcionamentos passo a passo. Torricelli explica como os experimentos 

foram realizados, mas não traz muitas indicações sobre o processo de criação dos 

mesmos. No entanto, entende-se que permeia sua elaboração obter evidências 

experimentais que fortalecessem seus argumentos (dissidentes) sobre o vazio face 

ao que parecem ser as opiniões comumente aceitas. 

Nesse sentido, os experimentos são sofisticados e a criatividade exerce papel 

central. Torricelli lançou mão de conhecimentos de sua época para sustentar que 

fenômenos como a sustentação da coluna de mercúrio poderiam ser interpretados 

com base no peso do ar. Evidência disso seria a diferença observada na utilização 

de líquidos distintos, mercúrio e água. Além disso, fortalecia seu argumento 

favorável à causa externa, a constatação de que a altura da coluna de mercúrio era 

idêntica ainda que fossem usados tubos com espaços vazios superiores de 

tamanhos diferentes.  

O autor se refere a uma “experiência filosófica sobre o vácuo” (PASCAL, 

Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 158). Torricelli 

deixa transparecer que de alguma forma já teria referência de outros experimentos 

relacionados ao vácuo. No início da década de 1630, Galileu, mestre de Torricelli, já 

havia discutido sobre o problema das bombas aspirantes, capazes de elevar água a 

uma altura limitada. Entre 1640 e 1643, Gasparo Berti havia realizado experimento 

com montagem semelhante à descrita por Torricelli, mas utilizando água em lugar de 

mercúrio.  

O autor parece intencionalmente se referir ao horror ao vácuo como uma 

hipótese sensata, não descabida ou insustentável.  

                                                 
3
 Por outro lado, essa passagem do texto pode estimular o imaginário do leitor. Pode-se relacioná-la 

ao discurso sobre a composição do ar em contexto de argumentação científica contrária à formação 
do vazio. Cerca de três anos após essa carta, possivelmente em outubro de 1647, o Padre Étienne 
Nöel, reitor do colégio de Clermont, escreveu a Blaise Pascal, defendendo a postura tradicional de 
inexistência do vazio. Nöel argumentou, com base em concepção corrente em sua época, que o ar, 
assim como o sangue, era composto por várias substâncias. Essas por sua vez eram compostas por 
outras mais sutis e assim por diante. A composição das muitas partes formava o espaço. O conceito 
de espaço era, portanto, essencial para definir se havia ou não a possibilidade de existência do vazio. 
Haveria na carta de Torricelli também a intenção de confrontar certa concepção de espaço (o que na 
época se relacionava ao próprio questionamento da possibilidade de vazio)?  
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Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, 
mas com esforço e com repugnância da Natureza; ainda não 
conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem esforço e 
sem resistência da Natureza. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado 
sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989,p. 157). 

 

Nesse sentido, por exemplo, ele não estaria censurando quem sustentava 

essa hipótese. Não se refere a ela com desdém, muito pelo contrário. Com isso, 

eventualmente, poderia até mesmo angariar a simpatia desses (partidários do horror 

ao vácuo) para aquele que era seu objetivo: argumentar que certos fenômenos 

poderiam ser (re) explicados pela atuação do peso do ar. Assim, ao se posicionar 

contra uma visão tradicional, Torricelli não a ataca diretamente, mas sugere a 

possibilidade de reconsiderá-la.  

No mesmo trecho citado anteriormente, o autor deixa transparecer como a 

questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. Havia um 

embate sobre a existência ou não do vazio. Pela afirmação de Torricelli seria mais 

comum a opinião de que o vácuo não poderia ocorrer na natureza. Havia quem 

dissesse que poderia ocorrer, mas com dificuldade. E, por outro lado, ele não 

conhecia quem negasse totalmente que a natureza agisse no sentido de evitá-lo.  

No documento, o autor relata e ilustra um experimento para “mostrar que o 

tubo estava completamente vazio”: 

 

Para mostrar que o vaso estava perfeitamente vazio, preenchia-se o 
vasilhame com água sobreposta (ao mercúrio) até O; e, erguendo o 
vaso pouco a pouco, via-se, quando a boca do vaso chegava à água, 
que o mercúrio descia do pescoço e ele se enchia de água, com 
ímpeto horrível, totalmente, até a marca E. (PASCAL, Fragmento de 
um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 158). 

 

Se a parte superior do pescoço do tubo já estivesse preenchida por algum 

tipo de matéria invisível, a água não poderia passar a ocupar esse espaço. No 

entanto, notava-se a água subir e preencher totalmente esse espaço, o que 

evidenciava que inicialmente o mesmo estava vazio.  

 O possível vazio no alto do tubo não é óbvio, nem mesmo evidente, ao 

contrário do que geralmente é sugerido pelos livros didáticos. Na época de Torricelli, 

era usual a concepção de que poderia haver ali algum tipo de substância, mesmo 

que ainda desconhecida. Nota-se que o próprio Torricelli se dispunha a elaborar 
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experimentos a partir dos quais pudesse sustentar argumentos empíricos favoráveis 

à existência do vazio nessa região. 

 Em relação à sustentação da coluna de mercúrio, Torricelli afirmou na carta:  

 

Raciocinava-se: enquanto o vaso AE estava vazio e o mercúrio se 
sustentava - embora pesadíssimo - no pescoço AC, essa força que 
dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se 
acreditou até agora, era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa 
matéria extremamente rarefeita; mas eu mantenho que é externa e 
que a força vem de fora. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre 
o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 158). 

 

Na opinião do autor, a sustentação da coluna de mercúrio se devia a algo 

externo, ao peso do ar. Ele deixou transparecer que essa não era a opinião comum 

de sua época. Eram comuns as concepções de um “puxão do vazio” ou de uma 

substância sutil, atuando sobre a coluna de mercúrio. A natureza agiria no sentido 

de evitar o vazio. Para Torricelli, no entanto, a sustentação da coluna de mercúrio se 

deveria a um fator externo, o peso do ar. Ele realizou o experimento com tubos de 

dimensões superiores distintas a fim de sustentar o seu posicionamento: o volume 

do espaço superior (vazio ou mesmo ocupado por alguma substância sutil) era 

irrelevante. A coluna de mercúrio se mantinha a uma mesma altura em ambos os 

tubos. 

Torricelli antecipou-se a possíveis críticas compatíveis como a apresentação 

de uma interpretação alternativa sobre os fenômenos observados. 

 

Tentei, portanto, com esse princípio, explicar todo tipo de 
repugnância sentida nos vários efeitos atribuídos ao vácuo, não 
tendo, até agora, encontrado nada que não dê certo. Sei que 
surgirão muitas objeções a V.S., mas espero também que as 
superará pensando. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o 
Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 159). 

 

Colocou-se como quem havia “resolvido” todo tipo de situação relacionada 

àqueles fenômenos. Adicionalmente, citou a razão como ferramenta para enfrentar 

as vozes dissonantes. 

Em certos trechos da fonte primária, Torricelli justifica mais detalhadamente a 

sua opinião sobre a sustentação da coluna de mercúrio e recorre a Galileu: 
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Vivemos submersos no fundo de um abismo do elemento ar, o qual, 
por experiências indubitáveis, sabe-se que pesa; e tanto que, a essa 
grande vizinhança da superfície da Terra, pesa aproximadamente 
1/400 do peso da água. Os autores observaram, depois do 
crepúsculo, que o ar cheio de vapores e visível se eleva a cerca de 
cinquenta ou cinquenta e quatro milhas acima de nós; mas não creio 
(que seja) tanto, pois mostrarei que o vácuo deveria fazer uma 
resistência muito maior do que a que faz, se bem que se deve admitir 
a seu favor que o peso determinado por Galileo se aplica ao ar 
baixíssimo onde se movem os homens e os animais, mas que, acima 
dos cumes das altas montanhas, o ar começa a ser puríssimo e de 
peso muito inferior a 1/400 do peso da água. (PASCAL, Fragmento 
de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 157, 158). 

 

Nesse trecho, Torricelli recorre a Galileu para defender que estamos 

submersos em um oceano de ar, o qual pesa e se mostra mais rarefeito com o 

acréscimo da altitude. O peso do ar é tomado por ele como ponto de partida para 

explicar a sustentação da coluna de mercúrio. Esse fator seria suficiente para 

explicar fenômenos atribuídos pelos filósofos a uma suposta repugnância ao vazio. 

Para apoiar a ideia de que a sustentação da coluna de mercúrio não se devia 

a algo interno, Torricelli cita dois argumentos: a) utilização de água no lugar de 

mercúrio; b) comparação entre tubos de formatos diferentes.  

O autor sustentava que utilizando água em lugar do mercúrio, a coluna de 

água se mostrava maior. Haveria uma proporcionalidade direta entre as colunas de 

mercúrio e água obtidas e os respectivos pesos desses líquidos. Essa evidência 

sugeria que as colunas de líquidos eram equilibradas pelo peso do ar. Dependiam, 

portanto, das densidades desses líquidos. 

O segundo argumento se relaciona com refutar a possibilidade de um fator 

interno como causa de sustentação da coluna de líquido. Torricelli utilizou tubos com 

porções superiores de volumes distintos. Quer esses espaços superiores estivessem 

vazios ou preenchidos por uma matéria sutil, se fossem a causa da sustentação do 

líquido, deveria haver diferença no tamanho das colunas de um tubo para outro. No 

entanto, isso não ocorria. 

Há uma clara intenção, por parte do autor, em defender o posicionamento de 

que a causa da sustentação da coluna de mercúrio seria externa. Os experimentos 

foram discutidos por ele como importantes, mas não cruciais no sentido de 

eliminação da hipótese de que a sustentação do mercúrio se devia a um fator 

interno.  
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Torricelli afirmou ser “sinal quase seguro de que a força não estava dentro” 

(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 158, 

grifo nosso). A incerteza transparece também em outros aspectos:  

 

Minha principal intenção, no entanto, não teve sucesso - a de 
conhecer quando o ar é mais grosso e pesado e quando é mais sutil 
e leve com o instrumento EC, pois o nível AB se altera por uma outra 
causa (que eu não poderia acreditar), ou seja, pelo calor e frio - e 
muito sensivelmente, como se o vaso AE estivesse cheio de ar!. 
(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 
MARTINS, 1989, p. 159). 

 

Em relação à atmosfera, Torricelli afirmou que pretendia verificar as 

mudanças do ar. No entanto, não teria obtido sucesso. O autor demonstrou-se 

surpreso, pois aparentemente variações de temperatura interferiam no experimento. 

Considerando o conteúdo do documento analisado, podemos realizar 

comparações com informações usualmente relatadas em livros didáticos: Torricelli 

realizou seu experimento famoso para medir a coluna de mercúrio e, 

consequentemente, a pressão atmosférica. O alto do tubo estava vazio. 

Torricelli não realizou seu experimento simplesmente com a intenção de 

medir a coluna de mercúrio, apesar de ter mencionado que pretendia verificar as 

mudanças do ar. Ele não estava simplesmente pretendendo medir a pressão 

atmosférica, como geralmente sugerem os livros didáticos. Demonstrava a 

centralidade de outras intenções, tais como defender os argumentos favoráveis à 

possibilidade da existência do vazio. Sobre estudar a pressão atmosférica (não 

necessariamente medir), ele teria encontrado dificuldades imprevistas que o 

surpreenderam, como mudanças no ar relacionadas a variações de temperatura. 

Questionou suas convicções, refletindo inclusive sobre a possibilidade de haver 

alguma matéria sutil dentro do tubo. 

 

3.1.2 ANÁLISE DO TEXTO DE BLAISE PASCAL: “NOVAS 

EXPERIÊNCIAS SOBRE O VÁCUO” 
 

Antecedendo a tradução para o português4, o aspecto visual da folha de rosto 

do original desse trabalho chama a atenção: escrito em francês, em caracteres 

                                                 
4
 Fonte primária traduzida por MARTINS, 1989. 
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padrão na época. A data de publicação está em algarismos romanos MDC XLVII, ou 

seja, 1647. O autor, Blaise Pascal, é identificado como filho do senhor Pascal, 

“conselheiro do rei em seus conselhos de estado e privados” (PASCAL, Fragmento 

de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 55). Tem-se, portanto, um 

indicativo de que o autor desfrutava de uma condição social privilegiada. 

O trabalho, direcionado à comunidade científica da época, é uma divulgação 

da realização de experimentos, ditos “novos”, sobre o vácuo. O autor demonstra que 

antes da realização desses experimentos já mantinha certo pensamento favorável à 

possibilidade do vazio: 

 

Depois, refletindo por mim mesmo sobre as consequências dessas 
experiências, confirmou-se-me o pensamento que sempre tive de 
que o vácuo não era uma coisa impossível na natureza e que ela não 
lhe fugia com tanto horror quanto a maioria imaginava. (PASCAL, 
Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 
56). 

 

Ele admite que sustentava expectativas prévias e que, além disso, refletiu 

sobre as consequências dessas experiências. Esses dois elementos sinalizam uma 

postura contrária ao empirismo indutivismo: hipóteses orientando a pesquisa e 

resultados interpretados à luz de pressupostos. 

O autor relata uma experiência realizada quatro anos antes, na Itália, que se 

tornou “famosa em todos os lugares” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o 

Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 56). Segundo a descrição, o objetivo dessa 

experiência seria provar a possibilidade da criação do vazio. A alusão ao mercúrio e 

à montagem com tubo remete ao experimento de Torricelli, embora Pascal não o 

cite nominalmente.  

Blaise Pascal indica que tomou conhecimento desse experimento por meio do 

“Sr. Petit, Intendente das Fortificações e muito versado em todas as belas artes, que 

a recebera do próprio Rev. Mersenne” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o 

Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 56). Nota-se a circulação de informações 

científicas na época: o “Rev. Pe. Mersenne, Mínimo de Paris, divulgou a experiência 

na França no ano de 1644, para admiração de todos os sábios e curiosos, tornando-

se famosa em todos os lugares por sua comunicação” (PASCAL, Fragmento de um 

“Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 56).  
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Pascal indica que teria realizado a experiência diversas vezes, em Rouen, 

com o Sr. Petit, e também na Itália. Após refletir sobre os resultados idênticos 

encontrados, o autor afirma acreditar que o vácuo não era impossível na Natureza e 

que esta não tinha tanto horror ao vazio quanto se imaginava. 

O autor relata que sua expectativa inicial era de que o experimento causasse 

um grande impacto nas concepções daqueles que discordavam da possibilidade de 

existência do vazio. Porém, ele se decepcionou porque a credibilidade ficou aquém 

de suas expectativas.  

 
[...] acreditei que essa experiência da Itália fosse capaz de convencer 
mesmo aqueles que mais se preocupam com a impossibilidade do 
vazio. No entanto, a força da prevenção ainda fez com que fossem 
encontradas objeções que lhe tirassem a crença que merecia. 
(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 
MARTINS, 1989, p. 56). 

 
Os opositores apresentaram argumentos contrários à conclusão de que o alto 

do tubo estava vazio: matéria rarefeita, espíritos de Mercúrio, etc. Essas 

considerações sobre o experimento da Itália são desqualificadas pelo autor como 

“força da prevenção”, “palavras vãs, sem fundamento” ou conspiração para “banir o 

vazio” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, 

p. 56, 57). Mas esse procedimento parecia não bastar para o autor. 

 Pascal considera que a hipótese de que a Natureza não suportaria o vácuo 

era apoiada por experiências de três tipos: falsas ou que indicavam que a Natureza 

tem horror ao excesso de plenitude ou que ela tem algum horror ao vazio, mas não 

que não podia aceitá-lo. No texto em questão, ele rejeita esses argumentos 

empíricos, mas deixa transparecer que essa máxima tinha grande força na época. 

Apesar de tentar desqualificar as considerações contrárias ao experimento da 

Itália, nota-se que as mesmas foram significativas para o autor. Diante das 

expectativas frustradas, ele decidiu fazer outros experimentos. Ao apresentá-los 

tenta induzir o leitor à aceitação. Tenta passar a imagem de que se esforçou muito 

para realizar os experimentos, gastando tempo e dinheiro. Ele parece esperar que 

seus leitores aceitem os argumentos como convincentes e lhe atribuam o devido 

reconhecimento. Sentencia a impossibilidade de outra reação o uso da expressão “à 

prova de todas as objeções” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” 
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apud MARTINS, 1989, p. 57), bem como a afirmação de que eram capazes de 

convencer os mais céticos. 

Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto 

do tubo do experimento de Torricelli. Esse é, portanto, assumido como óbvio e 

evidente. No entanto, o possível “vazio” no alto do tubo, não é óbvio, nem mesmo 

evidente como geralmente é sugerido pelos livros didáticos. A concepção de que 

poderia haver ali outras substâncias, mesmo que não fossem conhecidas entre os 

indivíduos, era muito comum. O posicionamento favorável à hipótese de horror ao 

vácuo era bem sólido e consistente, fato evidenciado pelo empenho de Pascal no 

sentido de contestar a impossibilidade do vazio na Natureza.  

O experimento de Torricelli costuma ser citado pelos livros didáticos como 

uma medida da pressão atmosférica. No texto de Pascal, é possível notar que não 

há referência à pressão atmosférica. O tema discutido pelo autor é a possibilidade 

de existência do vazio. 

 O autor divide o trabalho escrito em duas partes. Na primeira parte, ele faz um 

relato dos experimentos realizados, e na segunda, apresenta as conclusões que 

teria obtido a partir dos experimentos. 

Considerando que o autor realizou certo número (finito) de experimentos, 

pode-se dizer que há extrapolações em algumas passagens: “um recipiente tão 

grande quanto possa ser feito” e “vazio de todas as matérias perceptíveis” (PASCAL, 

Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 57).  

Essas expressões demonstram que o autor ultrapassou os limites do que 

poderia concluir a respeito dos experimentos, exagerando em suas colocações. 

Como ele saberia se alguma outra pessoa não conseguiria fazer um recipiente 

maior? Como ele poderia assegurar que o tubo estava vazio de todas as matérias 

perceptíveis? Ele havia feito testes para todas as matérias?   

O autor descreve a realização de oito experimentos: 

1º Experimento da seringa de vidro – objetivo de demonstrar que o vazio pode ser 

formado, ao puxar o pistão, sem necessariamente a ação de uma grande força. 

Observa adicionalmente que com o aumento do espaço vazio (pistão puxado ainda 

mais), o dedo não sente uma atração maior. Parece indicar que é possível sim 

formar um vazio ainda maior, com certa facilidade.  
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2º Experimento do fole - tinha o mesmo objetivo do primeiro. Era possível afastar as 

pás do fole. 

3º Experimento do tubo de vidro de quarenta e seis pés – objetivo de mostrar que 

houve formação de espaço vazio, tanto que esse pôde ser completamente 

preenchido. 

4º Experimento do sifão escaleno - mesmo objetivo do caso anterior. 

5º Experimento da corda - objetivo de mostrar que houve formação de espaço vazio, 

tanto que esse pôde ser completamente preenchido. 

6º Experimento da seringa de mercúrio – possibilidade de formação do vazio com 

força limitada.  

7º Experimento com sifão – formação do vazio, a natureza tem uma tendência 

limitada de impedir o vácuo.  

8º Experimento com sifão – formação de vazio, resistência oferecida pela natureza 

seria limitada. 

 

Ao final da Primeira Parte, no item denominado “Máximas”, o autor se refere 

ao horror ao vazio. Ele considera que o horror ao vazio é limitado. A natureza não 

tem mais horror a formar um espaço vazio maior do que a formar um vazio menor. 

 No resumo, Segunda Parte, são citadas proposições e conclusões. As 

proposições estão relacionadas às objeções que o autor se propôs a derrubar com 

seus experimentos: os espaços aparentemente vazios estão de fato vazios; não 

estão cheios de vapores, grãos de ar ou substâncias sutis. Não contém nenhuma 

matéria perceptível aos sentidos. 

 Sobre potenciais objeções ao seu trabalho, o autor lista cinco, as quais 

comentamos brevemente a seguir:   

1. Que essa proposição, de que um espaço é vazio, repugna ao senso comum. 

Era comum rejeitar a existência do vazio, consequentemente os argumentos 

favoráveis a ele. 

2. Que essa proposição, que a natureza tem horror ao vácuo e no entanto o permite, 

acusa-a de Impotente ou é auto - contraditória. 

O autor confronta este pensamento afirmando que a natureza oferece certa 

resistência ao vazio, mas que esta resistência é limitada. 
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3. Que muitas experiências, até mesmo diárias, mostram que a natureza não pode 

admitir o vácuo. 

O autor desqualifica este argumento afirmando que a maioria dessas experiências é 

falsa. Mostram o horror limitado ao vazio, mas não a impossibilidade de formação 

deste.  

4. Que uma matéria imperceptível inaudita e incógnita a todos os sentidos preenche 

esse espaço. 

O autor tenta desqualificar esse argumento, tratando-o como imaginação ou 

conspiração para “banir o vazio”.  No entanto, esse argumento era defendido por 

Descartes. Tratava-se de uma posição defensável e influente na época. 

5. Que sendo a luz ou um acidente ou uma substância, não é possível que ela se 

sustente no vácuo, se ela for um acidente; e que ela preenche o espaço 

aparentemente vazio, se ela for uma substância.  

Este argumento foi citado pelo autor, mas não longamente comentado. O registro do 

argumento realizado pelo autor, mesmo curto, pode ser plenamente evidente para a 

época. O padre Nöel recorre a esse argumento, o qual era bastante forte. Utilizando 

as categorias de Aristóteles, a luz só poderia ser uma substância (um sujeito, uma 

"coisa”) ou um acidente (uma propriedade de uma substância). Em quaisquer dos 

dois casos, a presença de luz no tubo indicaria a existência de uma substância 

dentro do mesmo. 

 Em termos metodológicos, nesse trabalho de Pascal não há menção alguma 

a quaisquer roteiros ou direcionamento passo a passo. Há explicações sobre os 

experimentos (alguns bem sofisticados), mas a intenção parece ser direcionada para 

a apresentação de resultados e argumentos que convençam o leitor. 

Alguns experimentos são bem sofisticados e a argumentação utilizada indica 

criatividade no desenvolvimento dos mesmos. Segundo historiadores, alguns 

experimentos descritos não devem ter sido realizados. Essa afirmação emerge do 

conhecimento sobre as dificuldades técnicas para construir determinados aparatos 

com as características citadas por Pascal.  

 

3.1.3 – ANÁLISE DA CARTA DO SENHOR PÉRIER AO SENHOR 

PASCAL, O JOVEM 
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A terceira fonte primária analisada é uma carta, escrita por Florin Périer, em 

22 de setembro de 1648 e foi destinada a Pascal, o “jovem” 5. Périer se refere a 

Blaise Pascal, como o “jovem”, para diferenciá-lo do pai, Étienne Pascal. O 

documento não indica o vínculo familiar entre Florin Périer e Blaise Pascal, mas 

sabe-se que Périer era cunhado de Pascal. 

O objetivo da carta é descrever a execução da “experiência ordinária do 

vazio” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, 

p. 103), em diferentes altitudes da montanha Puy-de-Dôme. Há indicação de que o 

procedimento foi solicitado por Pascal “Enfim fiz a experiência que esperais a tanto 

tempo.”; “[...] todos esses senhores que a assistiram vos assinarão o relatório 

quando assim o desejares” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” 

apud MARTINS, 1989, p. 102). O autor relata também a realização do experimento 

em diferentes locais da cidade, alguns mais outros menos elevados.  

Ao se referir àquele experimento específico, Périer não cita o nome de 

Torricelli, mas o procedimento com mercúrio e tubos pode ser identificado como o 

chamado “experimento de Torricelli”. Pode ter havido uma omissão intencional de 

forma a não promover as ideias desse pesquisador, caso a primazia do experimento 

fosse atribuída a ele na época. Por outro lado, pode ser que esse experimento de 

fato fosse conhecido na época como “experiência ordinária do vazio” e não como 

“experimento de Torricelli”. Reforça essa segunda possibilidade o fato de que o 

próprio Torricelli não se referiu a esse experimento na carta a Ricci como se 

apresentasse uma criação própria, que merecesse ser reconhecida por seu nome. 

Quanto a interpretações, havia, na época, uma controvérsia em torno da 

sustentação da coluna de líquido. Esse efeito podia ser explicado de diferentes 

formas, como, por exemplo, pela atuação da pressão do ar (causa externa) ou por 

um puxão do vazio, o “horror ao vácuo” (causa interna). Meses antes, Blaise Pascal 

teria escrito a Florin Périer:  

 

Imaginei uma (experiência) que sozinha poderá ser suficiente para 
nos proporcionar a luz que procuramos [...]. [...] se ocorrer que a 
altura do mercúrio é menor no alto da montanha [...] seguir – se – à 
necessariamente que o peso e a pressão do ar são a única causa 
dessa suspensão do mercúrio e não o horror ao vácuo. (PASCAL, 

                                                 
5
 Fonte primária traduzida por MARTINS, 1989. 
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Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 
101). 

 

Os procedimentos relatados na carta de Périer teriam, então, a intenção de 

resolver a seguinte dúvida: a sustentação da coluna de mercúrio se devia à pressão 

do ar (causa externa)? Pascal considerava que o experimento solicitado a Périer 

seria decisivo para por fim à controvérsia. Sabia-se que a pressão diminuía com a 

altitude. Caso fosse sustentada pela pressão do ar, a coluna de mercúrio deveria 

diminuir à medida que o experimento fosse realizado em altitudes maiores. Por esse 

motivo, os locais citados no texto estão localizados em região montanhosa. 

Em relação a aspectos metodológicos, percebe-se planejamento na 

realização dos procedimentos, mas não um roteiro fixo. Há criatividade e 

imaginação, principalmente no sentido de apontar possível continuidade com 

estudos sobre a atmosfera. O caráter cooperativo do trabalho pode ser notado 

desde a solicitação de Pascal a Périer até o envolvimento de diversas testemunhas 

e participantes ativos ao longo dos procedimentos. 

Na carta, Florin Périer parece estar tentando transmitir a imagem de alguém 

esforçado, rigoroso, cuidadoso. Ele oferece justificativas para a não realização do 

experimento na data prevista “Eu vos teria dado essa satisfação mais cedo; no 

entanto, fui impedido” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 102). Périer apresenta vários detalhes dos procedimentos, 

incluindo rigorosas medições e qualificação das testemunhas, além de se desculpar 

por não haver executado de forma ainda mais rigorosa e sistemática as medidas de 

altitudes. É perceptível a preocupação em repetir os experimentos por várias vezes 

e de forma que demonstre rigor. Périer parece esperar que seu interlocutor receba a 

carta com entusiasmo e reconhecimento de seu esforço. Ele demonstra expectativa 

de continuidade do estudo e coloca-se à disposição para esclarecimentos. 

Sobre o contexto revelado pelo documento, podemos perceber a credibilidade 

das instituições religiosas e de seus membros inclusive no que tange ao testemunho 

de experimentos científicos. Percebe-se o interesse que os assuntos científicos 

despertavam entre essas pessoas e outros habitantes “leigos” influentes na cidade. 

Os personagens citados no texto são:  

 

[...] reverendo padre Bannier, um dos padres mínimos dessa cidade, 
que várias vezes foi corregedor, quer dizer superior, e o Senhor 
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Mosnier, cônego da igreja catedral dessa cidade; e, entre os leigos, 
os Senhores Ia Ville e Begon, conselheiros na corte das Ajudas e o 
Senhor La Porte, doutor em medicina que a pratica aqui, todas 
pessoas muito capazes, não apenas em suas profissões, mas 
também em todos os belos conhecimentos, com os quais fiquei 
maravilhado de executar esse belo trabalho. (PASCAL, Fragmento 
de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 103) 

 

Há menção, ainda, ao “reverendo padre Chastin, um dos religiosos da casa”. 

Estes personagens foram citados como participantes e testemunhas dos 

procedimentos, o que garantiria credibilidade aos resultados. 

 
Forneço-vos aqui uma descrição ampla e fiel, onde vereis a precisão 
e os cuidados que lhe dei, aos quais considerei adequado reunir 
também a presença de pessoas tão sábias quanto acima de qualquer 
crítica, a fim de que a sinceridade de seu testemunho não deixasse 
nenhuma dúvida da certeza da experiência. (PASCAL, Fragmento de 
um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 103). 

                                 

Como os procedimentos relatados demandaram tempo e esforço, pareciam 

ser considerados importantes para aquelas figuras destacadas da sociedade de 

Clermont. Os resultados foram significativos para o grupo. Ficaram surpresos e 

admirados com a variação da coluna de mercúrio à medida que a altitude foi 

alterada: “o que nos maravilhou com admiração e espanto e nos surpreendeu de tal 

forma que, para nos satisfazermos totalmente, quisemos repeti-la. [...] Isso nos 

satisfez plenamente” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 103). 

A satisfação plena diante dos resultados se referia à consideração de que 

esses (supostamente) colocariam fim à controvérsia sobre a sustentação da coluna 

de mercúrio, o que era esperado por Pascal. Em relação ao trabalho, as emoções 

expressas por Périer sinalizam empolgação e satisfação: “Mas a felicidade com a 

qual a fiz nesse dia me consolou plenamente [...]”; “[...] com os quais [participantes 

do experimento] fiquei maravilhado de executar esse belo trabalho” (PASCAL, 

Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 103). 

Em resposta a esse documento, Pascal afirma que o relatório esclareceu 

todas as suas dificuldades. Suas expectativas foram atingidas, isto é, teria sido 

possível esclarecer que a coluna de mercúrio era sustentada pela pressão do ar. 

Como consequência disso, o experimento ordinário do vazio poderia, por exemplo, 

ser usado para saber se dois locais distantes estavam a uma mesma altitude.  
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Sobre o experimento relatado na carta, algumas informações são 

eventualmente relatadas em livros didáticos: o experimento do Puy-de-Dôme foi 

realizado por Blaise Pascal; ao realizar o experimento de Torricelli em diferentes 

altitudes, Pascal mostrou que a pressão atmosférica diminui com a altitude.  

O livro didático, em geral, se restringe demais a oferecer um relato histórico 

descontextualizado e acaba cometendo alguns equívocos. Apesar de o experimento 

do Puy-de-Dôme ter sido solicitado por Blaise Pascal, afirmar que foi este quem o 

realizou é no mínimo fazer um relato distorcido da realidade. 

Afirmar que este experimento mostrou que a pressão atmosférica diminui com 

a altitude, significa negar o contexto histórico de controvérsias a respeito da 

sustentação da coluna de mercúrio. Já se supunha que a pressão atmosférica se 

comportava dessa forma e esse foi o ponto de partida para a sugestão do 

procedimento realizado na subida do Puy-de-Dôme. O interesse era resolver a 

controvérsia em torno da sustentação da coluna do mercúrio: horror ao vazio ou 

atuação da pressão do ar? 

Essa controvérsia não costuma ser registrada pelos livros didáticos. 

 

3.1.4 – ANÁLISE DO TEXTO FRAGMENTO DE UM “TRATADO 

SOBRE O VÁCUO”  
 

Segundo o historiador Roberto Martins, tradutor do “Fragmento de um Tratado 

sobre o vácuo”, a data provável desse trabalho é 1651, embora possa ter sido 

escrito por Blaise Pascal logo após 16476. No texto de cunho metodológico, 

transparecem considerações de Pascal acerca de alguns temas: a convergência de 

opiniões entre os pesquisadores, o papel da observação e do experimento na 

ciência, a origem do conhecimento, etc.  

Blaise Pascal sustenta a possibilidade de discordar dos autores antigos em 

assuntos ligados ao conhecimento da natureza. A ênfase do texto recai sobre o 

questionamento a ideias antigas sustentadas pela “força da autoridade”. Pascal 

atribui aos seus oponentes falta de discernimento quanto aos tipos de assuntos em 

discussão. No campo da teologia, a autoridade deveria prevalecer, mas não na 

ciência.  

 

                                                 
6
 Fonte primária traduzida por MARTINS, 1989. 
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[...] novas invenções [em Teologia] são infalivelmente erros em 
assuntos que se profana impunemente; e são absolutamente 
necessárias para o aperfeiçoamento de tantos outros assuntos, 
incomparavelmente inferiores que, no entanto, não se ousa tocar. 
(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 
MARTINS, 1989, p. 51).  

 

Blaise Pascal, então, volta a sua atenção para a ciência. Considerando que a 

concepção do horror ao vácuo tinha sua origem na Antiguidade, sua intenção era 

defender a possibilidade de se contrapor àquilo que Aristóteles havia afirmado. 

Precisava, no entanto, fazê-lo em tom de respeito, a fim de angariar apoio dos seus 

contemporâneos. Tão delicada seria a atitude de discordar dos antigos que Pascal 

chega a afirmar: “sem contradizê-los, podemos afirmar o contrário do que diziam” 

(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 53).  

Pascal assume uma postura extremamente cautelosa em relação à defesa de 

suas ideias. Somente no penúltimo parágrafo do texto, aborda propriamente aquilo 

que o título indica como tema central, quer seja, o vácuo. Todo seu discurso 

antecedente parece pavimentar o caminho para que a defesa da existência do vazio 

seja admissível. Ele tenta preparar o leitor para receber de bom grado seus 

argumentos baseados em evidências empíricas. Espera que os leitores aceitem 

suas conclusões, por considerá-las como verdades reveladas por meio do 

experimento. 

  

Os segredos da natureza são ocultos, embora ela sempre atue, seus 
efeitos não são sempre descobertos: o tempo os revela de era em 
era e, embora seja sempre a mesma, não nos é sempre igualmente 
conhecida, As experiências que no-los ensinam multiplicam-se 
continuamente; e como elas são o único principio da Física, as 
consequências se multiplicam proporcionalmente (PASCAL, 
Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 
51).  

 

Ao adotar o que chamaríamos de um discurso empirista-indutivista, tem-se 

que as conclusões são apresentadas por Blaise Pascal como verdades absolutas. O 

discurso de Pascal não traduz a possibilidade de diferentes interpretações pelos 

pesquisadores, mas sim indica que a experiência revela os segredos ocultos da 

natureza. Bastaria o acesso às novas experiências para que todos fossem 

convencidos de que o vazio existe. E aqueles que, mesmo vendo, se negassem a 

aceitar a ideia, seriam imperdoáveis por rejeitar a verdade dos fatos. 
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Pascal considera que os antigos certamente mudariam de opinião sobre a 

inexistência do vazio. O autor demonstra acreditar que a experiência é a fonte do 

conhecimento na física. Assim se os antigos tivessem visto os novos experimentos 

“formando o vazio” mudariam sua opinião. Por isso mesmo seria possível, “sem 

contradizê-los”, “afirmar o contrário do que diziam” os antigos. Conhecer é observar, 

e eles não haviam tido a oportunidade de observar as experiências reveladoras. 

Estavam “perdoados” porque falavam corretamente daquilo que haviam visto. Por 

outro lado, segundo Pascal, em sua época era possível ver mais. Os antigos só não 

acreditavam na existência do vazio por nunca o terem visto em seus experimentos. 

Assim, Pascal defende os antigos para reforçar a sua própria posição: 

 
Nossa visão possui maior alcance e, embora eles conhecessem tão 
bem quanto nós tudo o que podiam observar na natureza, não 
conheciam tanto e vemos mais do que eles (PASCAL, Fragmento de 
um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 52). 

 

Assim é que, sobre o tema do vácuo, tinham o direito de dizer que a 
natureza não o permite, pois todas suas experiências sempre lhes 
haviam feito observar que ela lhe tinha horror e não podia admiti-lo. 
Mas se as novas experiências lhes fossem conhecidas, talvez 
chegassem a afirmar aquilo que puderam negar enquanto o vácuo 
ainda não havia aparecido. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado 
sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 53). 
 
Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a natureza 
não admitia o vácuo, quiseram dizer que ela não o admitia em todas 
as experiências que viram; e não poderiam, sem temeridade, aí 
incluir aquelas que não lhes eram conhecidas. Se elas o fossem, 
sem dúvida teriam tirado as mesmas consequências que nós e por 
sua anuência lhes teria dado a autoridade dessa antiguidade da qual 
hoje se quer fazer o único princípio das ciências. (PASCAL, 
Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 
53). 

 

Pascal reforça a ideia de respeito limitado à autoridade dos antigos e a 

necessidade de imitar o comportamento deles próprios no sentido de avançar em 

relação ao que receberam. Os antigos partiram de um esboço deixado por seus 

antecessores e era preciso seguir adiante em sua época, deixando algo mais 

completo. O texto de Pascal reconhece esforço e cooperação na ciência. Parece 

prever certa possibilidade de ruptura em relação ao conhecimento mais antigo, 

embora esse seja reconhecido como ponto de partida, degraus que servem de 
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apoio. Refere-se a buscar apoio nos antigos, transformando-os em meios e não em 

fim dos estudos. 

O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio 

vem sendo abordada na época. Percebe-se que boa parte dos estudiosos defendia 

que a natureza não admitia o vazio, concordando com a visão mais recorrente nos 

escritos antigos. Acusando-os de quererem fazer da autoridade o único principio da 

ciência, Pascal critica seus contemporâneos. 

Pascal demonstra ser favorável à existência do vazio, embora não se debruce 

sobre o assunto nesse trabalho. Tampouco faz menção ao tema pressão 

atmosférica, embora a descoberta costume ser atribuída a ele em relatos 

anacrônicos apresentados em livros didáticos. O discurso de Pascal aponta a 

possibilidade de contradizer os antigos que negaram o vazio. De suas tentativas de 

antecipação a possíveis oposições, depreende-se que o pensamento do autor não 

era muito comum em sua época. 

 

3.2  HISTÓRIA DA CIÊNCIA EM LIVROS DIDÁTICOS 
 

Com base na fundamentação prévia sobre a HFC no Ensino e nos elementos 

históricos específicos dos quais nos aproximamos na seção anterior, realizamos 

uma análise do conteúdo histórico relacionado ao conceito de pressão atmosférica 

em uma amostra de materiais didáticos usualmente utilizados no Ensino Médio. 

Importante ressaltar que mesmo sem conhecer profundamente o 

desenvolvimento histórico de cada conceito, é possível perceber algumas lacunas 

na História da Ciência apresentada em livros didáticos. Certos indícios de fragilidade 

são evidenciados pela ausência de respostas a questionamentos aplicáveis aos 

diversos conteúdos científicos:  

 Que situações ou problemas fomentaram o desenvolvimento do referido 

conceito? 

 Que concepções científicas sobre os fenômenos citados precederam o atual 

conhecimento sobre esses fenômenos? 

 O referido conhecimento científico se estabeleceu a partir de uma descoberta 

pontual de um único personagem ou foi desenvolvido coletivamente? Como 

isso ocorreu? Houve controvérsias? 
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Utilizamos esse tipo de questionamento na análise de uma amostra de livros 

do Ensino Médio, focalizando especificamente o conteúdo de pressão atmosférica. 

Examinamos, ainda, esse conteúdo específico nos materiais didáticos à luz de 

fundamentos historiográficos atualizados. Como explicamos anteriormente, esses 

pressupostos da nova historiografia da ciência se referem, por exemplo, à rejeição 

de certos tipos de narrativas: anacrônicas, apologéticas a “grandes personagens” e 

suas descobertas repentinas, que descrevem ideias de outras épocas parecendo 

fluir diretamente em direção a teorias atualmente aceitas (MARTINS, 2004; 

FORATO, 2008). Por fim, aprofundando a discussão, recorremos às fontes primárias 

já citadas às quais agregamos a leitura da seção “(Breve) Contextualização 

Histórica”, apresentada no artigo “Pressão atmosférica e natureza da ciência: uma 

sequência didática englobando fontes primárias” (FONSECA et al., 2017), publicado 

no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. 

Consideramos que a análise pode contribuir produtivamente para o leitor, por 

não ser uma consideração geral sobre as inadequações da História da Ciência 

presente nos livros didáticos. Parte-se do pressuposto de que saber que os livros 

didáticos são historicamente descontextualizados é pouco, se comparado a saber 

como essa descontextualização se apresenta. O resultado foi dividido em tópicos 

refletindo características significativas observadas7. 

 

3.2.1 CENTRALIZAÇÃO NA FIGURA DE TORRICELLI 
 

Os livros didáticos de Física usualmente trazem poucas referências à História 

da Ciência. Em alguns casos, textos curtos com conteúdo histórico são 

apresentados em boxes ou deslocados para apêndices (com títulos característicos 

como “Física tem história”, “Para saber mais. Sempre foi assim?”). Esse 

procedimento pode desvalorizar o texto isolado, caracterizando-o como acessório.  

Quando presente, ao longo dos capítulos, a História da Ciência geralmente se 

resume a quadros ilustrativos e informações, como nomes de pesquisadores 

considerados mais relevantes, suas datas de nascimento, morte, nacionalidade e 

                                                 
7
 O autor da presente dissertação é um dos autores do artigo “A história da ciência (distorcida ou ausente) em 

livros didáticos: o conteúdo sobre o „experimento de Torricelli‟ como estudo de caso” (HIDALGO; ALVES; 

SOUZA; QUEIROZ, 2018), no qual parte dessa análise foi publicada recentemente. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2018v11n1p101
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2018v11n1p101
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descobertas. No que concerne ao conteúdo pressão atmosférica, essas informações 

muitas vezes são centralizadas na figura de Evangelista Torricelli. Vejamos alguns 

exemplos:  

 
Quem, pela primeira vez, percebeu que o ar exercia pressão e 
propôs uma experiência para medir a pressão atmosférica foi o físico 
italiano Evangelista Torricelli (1608-1647). (TORRES et al., 2010, p. 

154)
8
 

 
O primeiro experimento para medir a pressão atmosférica foi 
elaborado por um discípulo de Galileu, o físico italiano Evangelista 
Torricelli (1608-1647). (OLIVEIRA et al., 2011, p. 247) 
 
O físico italiano Torricelli (Contemporâneo e amigo de Galileu) foi a 
primeira pessoa a fazer uma experiência para medir o valor da 
pressão atmosférica. (MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 94) 
 
Isso pode ser feito repetindo-se um experimento realizado pelo 
matemático e físico italiano Evangelista Torricelli, em 1643. 
(SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198); 

 

Informações que associam o conhecimento científico a seres humanos 

poderiam contribuir para uma visão de ciência como construção humana. No 

entanto, esses elementos não parecem ser incluídos em livros didáticos em 

perspectiva formativa consistente relacionada à Natureza da Ciência. Sua mera 

citação não caracteriza a realização de uma abordagem histórica.  

Qual a qualidade da informação trazida pelos trechos transcritos 

anteriormente?  

Tomando como base a Historiografia da Ciência, podem ser percebidas 

características de uma História da Ciência Pedigree. Há centralização na busca de 

precursores do conhecimento científico: “Quem, pela primeira vez, percebeu”, “O 

primeiro experimento”, “foi a primeira pessoa a”. A ênfase está na sinalização de que 

o personagem Torricelli e seu experimento representam um marco para a ideia de 

pressão atmosférica a ser (re) conhecido e referenciado. 

Esse tipo de apresentação historiográfica contribui para a promoção de visões 

individualistas da ciência, em contraposição a uma construção coletiva. Não poucas 

referências promovem a impressão de que coube a Evangelista Torricelli o 

protagonismo de evidenciar a influência da pressão atmosférica nos fenômenos do 

                                                 
8
 O mesmo texto aparece em edição anterior da obra, de 2005. 
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dia a dia. Há exemplares que afirmam isso explicitamente. Mas seria, de fato, correto 

afirmar que Torricelli foi quem “pela primeira vez, percebeu que o ar exercia pressão” 

(TORRES et al., 2010, p. 154)?   

Segundo historiadores da ciência o período da Revolução Científica deu início 

ao uso da ideia de pressão do ar em explicações para o funcionamento de ventosas, 

sifões, canudos para sorver líquidos e bombas de água. Essa nova perspectiva foi 

expressa inclusive por Torricelli: “Tentei, portanto, com esse princípio [pressão 

atmosférica], explicar todo tipo de repugnância sentida nos vários efeitos atribuídos 

ao vácuo, não tendo, até agora, encontrado nada que não dê certo” (PASCAL, 

Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 159)
9.  

Um dos livros didáticos analisados chega a apresentar um comentário 

equivocado, que ignora a existência de explicações para esse tipo de fenômeno 

anteriormente a Torricelli:  

 

Ao bombear água de poços através de bombas aspirantes, verifica-
se que ela sobe dentro do tubo até uma altura de aproximadamente 
10,3m, e não mais que isso. Durante muito tempo esse fato ficou 
sem explicação. No século XVII, Torricelli resolveu o problema 
através da seguinte experiência [...]. (PARANÁ, 1999, p. 402-403; 
grifo nosso). 

 

Contrariamente ao que esse exemplar afirma, em geral, considerava-se que, 

nas bombas, a água subia porque a natureza oferecia resistência à formação do 

vazio. Outra explicação da época sugeria que as bombas sugavam o ar dos canos, 

reduzindo aí a pressão; a atmosfera pressionava a água fora do cano e esta era 

forçada a subir pelo mesmo. Alguns estudiosos sustentavam outras explicações, tais 

como, a existência de uma espécie de “puxão” exercido pelo vazio ou por alguma 

matéria rarefeita. Houve, portanto, uma pluralidade de ideias. 

                                                 
9
 Livros didáticos costumam mencionar a subida do líquido no canudo, mas apenas a explicação atual é 

apresentada: “A pressão atmosférica atua na superfície do líquido, fazendo-o subir” (MÁXIMO; ALVARENGA, 

2011, p. 241); “[...] devemos sugar o ar que existe no canudo. Feito isso, a ação da pressão atmosférica sobre a 

superfície líquida atua empurrando o líquido” (SANT‟ANNA et al., 2010, p. 321; esse trecho se assemelha ao 

contido na edição de 2013 da mesma obra); “Então, você não chupa o refresco, como muitas pessoas pensam. É 

a pressão atmosférica que o empurra para sua boca” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 93); “O que fazemos 

é aumentar levemente o volume de nosso tórax [...] a pressão atmosférica torna-se maior que a pressão do ar 

dentro dos pulmões e o líquido é empurrado para cima no canudinho” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 199). 

O exemplar mais antigo analisado nessa pesquisa traz, além do canudo, o funcionamento de uma seringa como 

“Aplicações da experiência de Torricelli” (PARANÁ, 1999, p. 403). 
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Na década de 1630, o pesquisador Giovanni Baliani (1582-1666), recorreu a 

Galileu Galilei (1564-1642) em busca de solução para o não funcionamento de um 

sifão (MARTINS, 1989a, p. 27).  A intenção era fazer a água passar de um vale a 

outro, por meio de um sifão que precisava subir uma colina de pouco mais de 20 

metros. Os dois lados do sifão foram preenchidos com água e tampados na parte 

inferior. Quando destampados, a água saiu completamente pelos dois lados. O sifão 

não funcionou. 

Galileu apresentou uma explicação para a ineficiência do sistema. A “força do 

vácuo” era suficiente para elevar uma coluna de água com uma bomba até no 

máximo pouco mais de dez metros. A altura máxima era inversamente proporcional 

ao peso específico do líquido, que se comportava como uma corda ao ser erguida: 

 

E realmente o que é atraído pela bomba não é uma coluna de água 
atada em seu extremo superior e esticada mais e mais até que se 
alcança um ponto em que se quebra como uma corda por seu 
próprio peso excessivo? (GALILEU, Duas Novas Ciências apud 
MARTINS, 1989, p. 33).  

 

A respeito dessa discussão, Baliani realizou considerações sobre o peso do 

ar e a possibilidade de formar um espaço vazio: 

 

[...] estamos no fundo de sua imensidão [do ar] e não sentimos nem 
seu peso nem sua compressão que há por todos os lados [...]. Esse 
peso é muito grande, mas não infinito – e, portanto, determinado. 
Com força proporcional a ele, seria possível superá-lo e assim 
causar o vácuo. (BALIANI apud MARTINS, 1989a, p. 28) 
 

Apesar da importância contextual e histórica das contribuições de Beeckman, 

Baliani e diversos outros personagens ao desenvolvimento do conceito de pressão 

atmosférica, elas não costumam ser citadas em livros didáticos de Física. 

Centralizando as informações históricas na figura de um único pesquisador, afirma-

se que: “Torricelli ainda obteve a primeira maneira de produzir o vácuo no interior de 

um tubo” (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 136). 

Observa-se um roteiro fechado e único. O conteúdo científico é apresentado, 

sem indicações dos problemas que lhe deram origem. Mesmo em exemplares que 

se inclinam a uma abordagem histórica, como a coleção Física em contextos: 

pessoal, social e histórico, é marcante a centralização na figura de Torricelli e a 
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descrição descontextualizada do seu famoso experimento. Antecedentes e as 

motivações não costumam ser citados (OLIVEIRA et al., 2011, p. 246-247).  

Esse aspecto é relevante, uma vez que o referido material privilegia a 

abordagem histórica para boa parte dos conteúdos, mas não o faz nesse caso. São, 

assim, inadequadas as orientações ao professor de que o capítulo 8 contribui para 

que o estudante possa “compreender a construção do conhecimento físico como um 

processo histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e 

econômicas de uma época” (OLIVEIRA et al., 2011, p. 68). 

Em livros didáticos, há escassas alusões ao contexto científico no qual o 

conceito de pressão atmosférica foi forjado. No exemplar Física para o Ensino Médio 

há referências contextuais. No entanto, o problema da elevação da água a uma 

altura superior a 10 m é associado a Torricelli, e não a uma construção coletiva. O 

debate entre Baliani e Galileu, por exemplo, não é mencionado (YAMAMOTO, 

FUKE, 2013, p. 299)10.  

Outro exemplar analisado, e que foge à regra de omissão ao contexto, 

também não cita a discussão entre Baliani e Galileu. Refere-se apenas à hipótese 

aceita por esse último e de forma bastante nebulosa: 

 

Galileu Galilei, em 1638, no livro „Duas novas ciências‟, apresentou a 
ideia de um limite para a compreensão da existência do vácuo. 
Em sua hipótese, esse limite estaria relacionado à altura máxima 
atingida por uma coluna de água. Galileu parece ter-se interessado 
pelo assunto depois de um jardineiro ter dito a ele ser impossível 
elevar uma coluna de água acima de uma altura de 18 braças 
(aproximadamente 10 m). Galileu observou que, de fato, não era 
possível [...]. (SANT‟ANNA et al. , 2013, p. 211- 212; grifo nosso)11.  

 

A referência à proposta de Galileu como “um limite para a compreensão da 

existência do vácuo” é obscura. Explicações presentes em trabalhos acadêmicos de 

historiadores da ciência são mais acessíveis: “Galileu admitia a existência de uma 

certa resistência à formação do vácuo; mas supunha que essa resistência era finita, 

mensurável; e que, portanto, o vazio podia ser formado por uma força finita” 

(MARTINS, 1989a, p. 32). Também trabalhos acadêmicos caracterizados como 

subsídios para o ensino de Física trazem referências mais adequadas ao episódio 

histórico (LONGUINI; NARDI, 2002, p. 66). 
                                                 
10

 Os comentários citados nessa análise se aplicam também à edição de 2010 da mesma obra. 
11

 Os comentários citados nessa análise se aplicam também à edição de 2010 da mesma obra. 
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Nas seções seguintes analisaremos mais detalhadamente, do ponto de vista 

histórico, outras informações encontradas12.  

 

3.2.2 A SUPOSTA EVIDÊNCIA DO VAZIO 
 

Nos livros didáticos, referências ao experimento de Torricelli costumam ser 

descontextualizadas e distorcidas. Analisemos alguns recortes:  

 
[...] verificou que a coluna de mercúrio atingia a altura de 76 cm, 
restando o vazio acima do mercúrio, região essa denominada 
câmara barométrica. (NICOLAU et al., 2009, p. 428) 13  
 
A parte superior ficou vazia, isto é, criou-se ali um vácuo. Na 
realidade, esse vazio não é perfeito, pois um pouco de mercúrio 
evaporava, preenchendo o espaço. Mas a pressão desse vapor é tão 
pequena que podemos admitir que nessa região há um vazio 
“aproximado”, sendo a pressão ali quase nula (Px = 0). (SAMPAIO; 
CALÇADA, 2008, p. 198).  
 

As passagens citadas sugerem que na época de Torricelli era trivial a 

afirmação de que a parte superior do tubo estava vazia ou, ainda, que havia um 

vazio “aproximado”. Registra-se o espaço vazio no alto do tubo como se este fosse 

evidente e incontestável. 

Historicamente, o experimento de Torricelli estava relacionado ao contexto de 

argumentação contrária à tradição do horror ao vazio. A controvérsia sobre a 

existência do vazio percorreu a História da Ciência (GRANT, 1981; MARTINS, 

1989a; LONGUINI; NARDI, 2002).  

Na Antiguidade, Aristóteles e os filósofos eleatas se manifestaram 

contrariamente à existência do vazio. Os atomistas, por outro lado, sustentavam que 

o vazio existia. Para os eleatas, o vazio só precisaria existir se os movimentos 

existissem. No entanto, consideravam o movimento como uma percepção sensorial 

                                                 
12

 Do ponto de vista historiográfico outros pontos poderiam ser mencionados sobre os trechos transcritos nessa 

seção. De forma anacrônica, os pesquisadores são ditos “italianos” em época na qual a Itália não existia como 

país, isto é, não era unificada. De forma análoga, é inadequado escrever: “O físico alemão Otto von Guericke foi 

um árduo defensor da existência do vácuo” (KAZUHITO; FUKE, 2013, p. 304; grifo nosso). Apontar esses 

casos de anacronismo não se reduz a um mero preciosismo histórico. Salvo melhor juízo, considera-se aqui o 

relacionamento coerente entre as disciplinas escolares. O estudante do Ensino Médio estuda os processos de 

unificação da Itália e da Alemanha ocorridos no século XIX.  
13

 Em imagem apresentada na edição de 2012 de obra dos mesmos autores, registra-se o termo “vazio 

Torricelliano” em referência ao alto do tubo invertido (NICOLAU et al., 2012, p. 243). 
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ilusória. Os atomistas, contrariamente, consideravam que um objeto em movimento 

de fato estava em movimento. E o vazio seria necessário para isso. 

O plenismo era um alicerce fundamental na física aristotélica. Aristóteles 

argumentou intensamente a favor de uma visão de mundo pleno, sem espaços 

vazios, em contexto de refutação aos atomistas. Definiu espaço de forma 

intrinsecamente relacionada à matéria, sendo, portanto, inconcebível um “espaço 

vazio”. Examinou argumentos atomistas, segundo os quais a existência do vazio era 

necessária para que houvesse movimento, compressão, propagação da luz e outros 

fenômenos. Defendeu que todos esses fenômenos podiam ser explicados sem a 

existência do vazio. Por exemplo, usando o chamado “argumento da troca mútua”, 

Aristóteles sugeriu que os corpos cediam lugar um ao outro. 

As considerações sobre a temática do vazio nunca foram unanimes nem se 

tornaram estáticas após Aristóteles, ainda que a posição do filósofo fosse muito 

influente. No século I d. C., Heron de Alexandria apoiou com argumentos empíricos 

a existência de vazios na matéria. Por outro lado, defendeu a “impossibilidade de um 

vácuo contínuo” (HERON, Pneumatica apud MARTINS, 1989a, p. 17). 

Apesar de não haver um discurso unânime, as discussões medievais 

evidenciaram a predominante influência aristotélica de negação do vazio. O árabe 

Avicena e o francês Jean Buridan retomaram elementos do cotidiano (como sifões e 

canudos para sorver líquidos), bem como articularam experimentos imaginários, 

reforçando com exemplos “o horror ao vazio”. 

Assim os pensadores que admitiam a existência do vazio não eram muitos, 

mas se mantiveram firmes em seus posicionamentos. O francês Nicholas de 

Autrecourt foi um deles. Argumentou que quando um corpo se movia o ar a sua 

frente se condensava nos espaços vazios internos à matéria “ar”.  

Ainda no período medieval, vários pesquisadores se envolveram na 

discussão. Marsilius de Inghen sugeriu um experimento imaginário importante. 

Colocando certo volume de água intensamente fria num recipiente internamente 

côncavo, totalmente fechado e completado com ar, a condensação dessa porção de 

ar supostamente deveria levar à formação de espaços vazios no interior do 

recipiente. No entanto, segundo Marsilius, a natureza não permitiria o vazio. A 

condensação ocorreria somente se o recipiente se quebrasse, permitindo a entrada 

do ar.  
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O experimento chamou a atenção de dissidentes. Telesio e Patrizi pensaram 

em uma nova versão. O recipiente côncavo, fechado, estaria totalmente cheio de 

água. Imaginaram que a água, ao se congelar, iria se contrair, ocupando um espaço 

menor (era o que se considerava na época). Ficaria, então, um espaço vazio dentro 

do recipiente. Nem todos concordaram. Francisco de Toledo argumentou que o 

espaço livre não ficaria vazio e sim cheio de “vapores sutis”. Outros disseram que, 

para evitar a formação do vazio, o recipiente se quebraria. E outros, ainda, disseram 

que, para evitar o vazio, a água nem se congelaria. 

O argumento do “horror ao vazio” chegou à Revolução Científica como uma 

tradição marcante, reforçada com muitos argumentos empíricos. Esse contexto 

parece ser irrelevante ou mesmo desconhecido para os autores dos livros didáticos.  

Não costuma haver menção à controvérsia sobre a existência do vazio. Os poucos 

exemplares que escapam a essa regra, trazem referências distorcidas: 

 

Por mais de vinte séculos, acreditou-se que a natureza teria horror 
ao vácuo. No século IV a.C., Aristóteles afirmou que a existência do 
vazio seria impossível e, ao longo da Idade Média, essa ideia 
transformou-se em dogma, verdade inquestionável. Nesse período 
da história da humanidade, a menção a existência do vazio era 
considerada um grave erro. Galileu Galilei, em 1638, no livro Duas 
novas ciências, apresentou a ideia de um limite para a compreensão 
da existência o vácuo. (SANT‟ANNA et al., 2013, p. 211- 212; grifo 
nosso).  

 

O trecho anterior faz parte de um texto de cerca de uma página, intitulado A 

natureza e o suposto horror ao vácuo, colocado na forma de box (o que já pode ser 

interpretado como algo acessório ou de pouca relevância). Transmite a impressão 

equivocada de que Aristóteles fez uma mera afirmação, sem fundamentá-la, fora de 

um contexto de debate. Erroneamente, indica a ausência de questionamentos ao 

horror ao vazio no período antecedente à Revolução Científica. Conduz a uma 

atribuição de valor inferior às posições do passado “dogmático” frente ao que seria 

defendido no século XVII.  

 

3.2.3 OS ANTECEDENTES E O CONTEXTO CIENTÍFICO 
 

Nos materiais didáticos, os antecedentes ao experimento de Torricelli também 

costumam ser ausentes ou distorcidos. Ao longo do século XVII, as discussões 



56 

 

sobre o vazio continuaram. A defesa do vazio ganhou evidência com a retomada de 

argumentos atomistas. Novos rumos surgiram em meio à visão de que o ar exercia 

pressão. O experimento de Gasparo Berti (1600-1643), praticamente ausente nos 

livros didáticos, foi realizado em 1641, sendo um antecedente importante para o 

trabalho de Torricelli (MARTINS, 1989a, p. 34; LONGUINI; NARDI, 2002, p. 67). 

No exemplar de material didático que contém o texto A natureza e o suposto 

horror ao vácuo, o experimento de Berti não é citado. Indica-se que “Torricelli 

substituiu a água por argento-vivo (mercúrio)” (SANT‟ANNA et al., 2010, p. 320). 

Contudo, não há explicação sobre o contexto dessa “substituição”. Parece que, de 

repente, com a intenção de medir a pressão atmosférica, Torricelli fez aquela 

montagem bastante específica, inclusive usando mercúrio em vez de água14, 

embora essa certamente fosse mais acessível. Ignora-se a montagem que inspirou 

Torricelli. 

Berti utilizou um longo tubo de chumbo, que do solo alcançou o segundo 

andar de uma edificação. O tubo totalmente preenchido com água estava apoiado 

verticalmente em um tonel de água. Quando a torneira da base do tubo foi aberta, 

parte da água fluiu para o tonel. Uma coluna de água permaneceu no tubo. 

Historicamente, o experimento de Berti priorizou a discussão do eventual conteúdo 

da região superior do tubo: estaria este vazio? (MARTINS, 1989a, p. 35). 

Com este aparato não era possível visualizar o conteúdo do longo tubo, cuja 

produção em vidro era então inviável. A substituição da água pelo mercúrio 

possibilitou o uso de um tubo de vidro de cerca de um metro. A montagem tornou-se 

portátil e o conteúdo visível.  

Historicamente, há suspeitas de que Vincenzo Viviani (1622-1703) teria 

realizado o experimento com mercúrio antes de Torricelli. Ambos eram seguidores 

de Galileu Galilei, para quem, como mencionamos, a altura máxima atingida era 

inversamente proporcional ao peso específico do líquido. Não se sabe de quem teria 

sido a ideia da troca do líquido: “É possível que a própria ideia de utilizar mercúrio, 

ao invés de água, tivesse sido de Viviani ou de Galileu” (MARTINS, 1989a, p. 36).  

                                                 
14

 Alguns exemplares comentam sobre a possibilidade de realizar com água o experimento de Torricelli, mas 

não citam que isso foi de fato realizado e o antecedeu: “Se a experiência de Torricelli for realizada com água (ao 

nível do mar), a altura da coluna líquida será de 10,3m” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 240); “Caso 

reproduzíssemos o experimento utilizando água em vez de mercúrio, a coluna no tubo teria altura 13,6 vezes 

maior [...]” (SANT‟ANNA et al., 2010, p.  324); “Se o mercúrio usado na experiência de Torricelli for 

substituído por água [...]” (KANTOR et al., 2010, p. 238). 
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 Há raras indicações em materiais didáticos sobre Viviani: 

 

[...] Vincenzo Viviani (1622-1703), físico e matemático italiano, 
encheu boa parte de um tubo de cerca de 1 m com mercúrio líquido 
(Hg), tampou-o e em seguida colocou-o invertido dentro de uma cuba 
também contendo mercúrio. Após destampar o tubo, o nível do 
mercúrio dentro do tubo desceu e estabilizou-se a uma altura de 76 
cm [...]. Torricelli e Viviane notaram também que a altura da coluna 
de mercúrio que se mantinha no tubo dependia da altitude em que a 
experiência fosse realizada. (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299). 

 

As informações históricas, notadamente em tom de certeza na passagem 

anterior (extraída de um texto de conteúdo histórico disposto em apêndice de livro 

didático), contrasta com o tom hipotético manifestado por historiadores da ciência, e 

podem transmitir a impressão de um trabalho conjunto de Viviani e Torricelli.  

Ainda sobre a contextualização, há outro aspecto relevante. Os objetivos da 

montagem de Berti, que serviram de inspiração a Torricelli, se enquadravam na 

controvérsia sobre o vazio. O próprio Torricelli inseria explicitamente o experimento 

com o mercúrio na mesma intenção.  

Em carta de 1644 ao pesquisador Michelangelo Ricci, ao descrever o seu 

experimento, Evangelista Torricelli indicou que não havia consenso na época sobre 

a existência do vazio. Suas motivações decorrentes do engajamento na controvérsia 

vieram à tona. 

 
Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, 
mas com esforço e com repugnância da Natureza; ainda não 
conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem esforço e 
sem resistência da Natureza. Eu pensava assim: se encontrasse 
alguma causa evidente que explicasse essa resistência que se sente 
ao tentar fazer o vácuo, parecer-me-ia inútil tentar atribuir ao vácuo 
esse efeito que claramente é devido a outra razão. (PASCAL, 
Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 
157).  

 

Na carta, Torricelli se empenhou em sustentar argumentação baseada em 

evidências empíricas a respeito da porção superior do tubo. Indicou, entre outros 

argumentos, que a parte superior do tubo, abandonada pelo mercúrio, podia ser 

novamente preenchida, o que seria indicativo de estar vazia. A não trivialidade da 

assertiva de Torricelli contrasta com a descrição presente em livros didáticos.  

Os livros de Física deixam a impressão de que o experimento de Torricelli 

“brotou” do nada. Torricelli foi “iluminado”, responsável por descobrir sozinho o que 
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sabemos hoje. Em contraste com essa impressão, historicamente o experimento 

esteve relacionado a uma controvérsia coletiva de construção de conhecimento.  

Não pode ser caracterizado como uma simples medida da pressão 

atmosférica, ao contrário do que afirmam alguns exemplares: “A experiência de 

Torricelli (físico e matemático italiano) consiste na determinação da pressão 

atmosférica num determinado local” (KANTOR et al., 2010, p. 238). Diferentemente 

disso, nas palavras do próprio Torricelli: 

 

Minha principal intenção, no entanto, não teve sucesso - a de 
conhecer quando o ar é mais grosso e pesado e quando é mais sutil 
e leve com o instrumento EC, pois o nível AB se altera por uma outra 
causa (que eu não poderia acreditar), ou seja, pelo calor e frio - e 
muito sensivelmente, como se o vaso AE estivesse cheio de ar! 
(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 
MARTINS, 1989, p. 159). 

 

Nota-se, assim, que Torricelli não demonstrou sucesso imediato quanto à 

medida da pressão atmosférica, muito embora seja essa a impressão causada pelos 

livros didáticos: 

 

[...] afirmou que a medida da pressão atmosférica, ao nível do mar, 
equivalia a 76 cm de mercúrio. [...] percebeu que a altura do mercúrio 
no tubo podia variar ligeiramente de um dia para o outro, o que 
evidenciava pequenas mudanças na própria pressão atmosférica. [...] 
(GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 136). 

 

Os escritos originais de Torricelli retratam, ao contrário do que costuma 

aparecer em materiais didáticos (BONJORNO et al, 2013; DOCA et al., 2010; 

FERRARO; SOARES, 2003; GASPAR, 2011), que o próprio pensador não finalizou 

categoricamente suas conclusões sobre o experimento. 

 

3.2.4 O EMPIRISMO-INDUTIVISMO PERMEANDO A DESCRIÇÃO  
 

Durante muito tempo esse fato [funcionamento das bombas 
aspirantes] ficou sem explicação. No século XVII, Torricelli resolveu o 
problema através da seguinte experiência [...]. (PARANÁ, 1999, p. 
402-403) 

 
Ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna liquida desceu, 
estacionando a uma altura de 76 cm acima do nível do mercúrio no 
recipiente [...]. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, [...], 
atuando na superfície do líquido no recipiente, equilibrava a coluna 
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de mercúrio. Portanto, o valor da pressão atmosférica equivale à 
pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 cm de altura. 
(MÁXIMO, ALVARENGA, 2003, p. 94) 
 
O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), contemporâneo e 
amigo de Galileu, realizou uma famosa experiência que, além de 
demonstrar que a pressão atmosférica existe realmente, permitiu a 
determinação do seu valor. [...]. Torricelli verificou que a coluna 
líquida descia, até estacionar a uma altura de cerca de 76 cm acima 
do nível do mercúrio no recipiente. Concluiu, então, que a pressão 
atmosférica, pa, atuando na superfície do líquido no recipiente, 
conseguia equilibrar a coluna de mercúrio. Observe que, acima do 
mercúrio, no tubo, temos vazio [...]. (MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, 
p. 239) 
 
[...] 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)  
 
Verificou que, no local em que fez o experimento, a coluna de 
mercúrio desceu até se manter a 76 cm do nível de mercúrio no 
recipiente. Concluiu, daí, que a pressão exercida pelo ar, isto é, a 

pressão atmosférica no ponto A ( ), equivalia à pressão exercida 

no ponto B ( ) por uma coluna de mercúrio com 76 cm de altura.  
(TORRES et al., 2010, p. 154) 
 
Torricelli concluiu da experiência que a pressão do ar sobre a 
superfície livre do mercúrio no recipiente era igual a pressão dos 76 
cm de mercúrio contidos no tubo. (NICOLAU et al.; 2009, p. 428) 
 
Torricelli mediu a altura da coluna de mercúrio no tubo e encontrou 
76 cm. Considerou, então, tal valor como a medida da pressão 
atmosférica ao nível do mar. (SANT‟ANNA et al, 2010, p. 318) 

 

Em geral, as referências em livros didáticos não indicam que houve 

interpretações divergentes para o fenômeno da sustentação do mercúrio. 

Transparece a uniformidade de ideias. Parece que as conclusões “tiradas” do 

experimento foram simplesmente aceitas. E não poderia ser diferente, isto é, não 

havia possibilidade de contradizê-las? O leitor das passagens citadas anteriormente 

pode ter a impressão de que não.  

Os trechos parecem sugerir que era de fato observado que a sustentação do 

mercúrio se devia a algo externo, ou seja, à pressão atmosférica. O experimento 

seria a fonte do conhecimento, mostrando esse resultado. 

Torricelli percebeu que o mercúrio não descia completamente e que havia um 

vazio na parte superior do tubo. A pressão atmosférica atuava sobre o metal liquido 
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(STEFANOVITS, 2013). Mediu a pressão atmosférica, causa inequívoca da 

sustentação do mercúrio: “Outra consequência importante desse experimento é a 

descoberta de que o ar tem um peso cujo valor pode ser determinado” 

(GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 136). Para isso, “idealizou [sem 

antecedentes?] um experimento muito simples e engenhoso” (GONÇALVES FILHO; 

TOSCANO, 2013, p. 135). O “experimento de Torricelli” é uma medida da pressão 

atmosférica (NICOLAU et al., 2012; STEFANOVITS, 2013).  

Seriam essas indicações adequadas do ponto de vista histórico?   

Trata-se de uma História com características Whig, que dá exclusiva 

relevância às ideias “vencedoras”.  Há uma substituição ou distorção das 

motivações, escolhas, problemas e objetivos originais de Torricelli, que respondem a 

arcabouços científicos do passado, por uma descrição de resultados pasteurizada, 

anacrônica, enquadrada à visão científica prevalecente. No chamado whiguismo, o 

passado é julgado de acordo com parâmetros posteriores. Torricelli “concluiu 

corretamente” (GASPAR, 2011, p. 333). 

Privilegia-se o ensino do produto da ciência já pronto, sem o processo 

controverso que lhe deu origem. Há uma pseudo-história - narrativa equivocada 

construída a partir da deturpação de fatos - que gera uma imagem simplista acerca 

da ciência (ALLCHIN, 2003). Não transparecem hesitações, questionamentos. 

Marcados por uma postura empirista-indutivista, os livros ingenuamente sugerem 

que o experimento mostra (por si próprio) a atuação da pressão atmosférica de 

forma inequívoca, sem que haja espaço para outras explicações.  

Poucos exemplares destacam a participação do pesquisador no experimento, 

permitindo vislumbrar traços mais complexos da Natureza da Ciência: “Torricelli 

interpretou esse resultado afirmando que o que mantinha a coluna nessa altura era 

a pressão atmosférica” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198; grifo nosso). Embora 

não cite outras possibilidades de interpretação, a narrativa contida no recorte 

anterior tangencia a postura mantida por Torricelli ao expressar sua opinião sobre a 

causa da sustentação da coluna de mercúrio: 

 

Raciocinava-se: enquanto o vaso AE estava vazio e o mercúrio se 
sustentava - embora pesadíssimo - no pescoço AC, essa força que 
dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se 
acreditou até agora, era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa 
matéria extremamente rarefeita; mas eu mantenho que é externa e 
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que a força vem de fora. Sobre a superfície do líquido que está na 
bacia gravita a altura de cinquenta milhas de ar; devemos nos 
maravilhar se no vidro CE, onde o mercúrio não tem tendência nem 
repugnância, pois nada existe aí, ele entre e se eleve tanto que se 
equilibre com a gravidade do ar externo, que o empurra? (PASCAL, 
Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 
157). 

 

Torricelli deixou claro que existiam na época diferentes opiniões em relação à 

causa da sustentação do mercúrio. Era partidário de uma compreensão dissidente 

(“mas afirmo que”) – a causa era externa, o mercúrio era empurrado pelo ar - 

enquanto que a visão mais tradicional (“Costuma ser dito”, “como se acredita até 

agora”) se relacionava ao horror ao vazio, uma causa interna.  

 

3.2.5 EXPERIMENTO CRUCIAL? 
 

Poucos exemplares fazem referência ao horror ao vácuo, contextualizando o 

experimento de Torricelli.  No entanto, mesmo nesses casos há distorções. 

O livro Física para o Ensino Médio apresenta o box intitulado A Física na 

História: A pressão atmosférica e a invenção do barômetro. O texto traz o 

experimento de Torricelli como um “experimento crucial”, responsável por “derrubar” 

o horror ao vácuo:  

 

Com a realização desse experimento, Torricelli e Viviane 
comprovaram que o ar tem peso, inventaram o barômetro (medidor 
da pressão atmosférica) e fizeram cair por terra a afirmação de 
Aristóteles de que a natureza “tem horror ao vácuo”- a tal „horror nos 
referiremos mais adiante. (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299)15 

 

No mesmo capítulo, o esclarecimento posterior sobre o “horror ao vácuo” 

resume-se à afirmação: “Acreditava-se que a natureza preenchia imediatamente, 

                                                 
15

 No manual do professor (KAZUHITO; FUKE, 2013, p. 445-446) há o seguinte destaque: “Atividade sugerida: 

o experimento de Torricelli”. O objetivo da atividade seria fazer “uso de experimentos para auxiliar na 

compreensão do problema enfrentado por Torricelli, que originou o barômetro. Para isso, os experimentos visam 

auxiliar na relação entre a diferença de pressão e altura da coluna do líquido e mostrar de que modo a densidade 

também influencia essa altura”. No item preparação e aplicação sugere-se a leitura do texto “A Física na 

História” para discutir com os alunos “sobre o que eles entenderam da leitura” e “estabelecer o paralelo entre a 

altura da coluna de mercúrio e água e as respectivas densidades”. As indicações aos professores são vagas, não 

direcionando para a construção do conhecimento. O texto histórico, em si, é pouco claro, possivelmente mesmo 

para o professor. Não há indicação de fontes consultadas. Os experimentos propostos seriam, por exemplo: 1) 

tomar suco com canudo maior ou menor, notando qual seria mais fácil; 2) assoprar o canudo em lata contendo 

água e depois álcool. As indicações ao professor não colaboram para uma problematização. Pelo contrário, 

sintetizam respostas únicas: “Foi mais difícil assoprar com água ou com álcool? Justifique. Resposta possível: 

com a água, porque ela possui densidade maior”. 
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sem medir esforços, todos os espaços vazios que não contivessem matéria” 

(YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.304). Essa afirmação está contida em outro box Física 

na História, intitulado “A experiência dos Hemisférios de Magdeburg”. O texto 

comenta sobre a experiência de Magdeburg como argumento empírico favorável à 

existência do vácuo16, contradizendo a passagem anterior, que havia citado o 

experimento de Torricelli como encerramento da controvérsia. Assim, a hipótese 

anteriormente dita “derrubada” pelo experimento de Torricelli “ainda prevalecia”:  

 

Em sua época [de von Guericke] a ideia de Aristóteles de que a 
natureza tem „horror ao vácuo‟ ainda prevalecia (YAMAMOTO; 
FUKE, 2013, p. 304).  

 

 As expressões “acreditava-se” e “ainda” tendem a desqualificar o “horror ao 

vácuo”, indicando que o mesmo deveria ter sido abandonado face aos inequívocos 

resultados experimentais. 

Historicamente, sabe-se que a discussão sobre o vazio prosseguiu, de modo 

que o experimento de Torricelli não derrubou o “horror ao vazio”. Posteriormente, 

Blaise Pascal (1623-1662) referiu-se a essa hipótese tradicional como um obstáculo 

à promoção desse experimento, descreveu novos experimentos e retomou os 

argumentos de Torricelli: 

 

Assim as opiniões se dividiram; uns se contentaram em dizer que ela 
[a natureza] tinha apenas horror, outros mantiveram que ela não 
poderia aceitá-lo. Trabalhei em meu resumo do tratado do vazio para 
destruir essa última opinião e creio que as experiências que lá relatei 
são suficientes [...]. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o 
Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 159). . 

 

Apesar da pretensão de Pascal, sua troca de correspondência com o Padre 

Noël demonstra a continuidade da controvérsia (MARTINS, 1989b, p. 65-69). Para 

Noël, nos tubos feitos de vidro havia pequenos poros que permitiam que uma 

matéria sutil preenchesse o espaço aparentemente vazio na parte superior do 

aparato. Nöel havia sido professor de René Descartes, para quem a impossibilidade 

                                                 
16

 Poucos exemplares citam a experiência de Magdeburg: a separação de hemisférios de uma esfera oca 

necessitou de 16 cavalos (SANT‟ANNA et al., 2010, p. 312; MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 93; 

MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 241). Não costumam indicar seu papel na discussão sobre o vazio.  
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do vazio decorria de sua própria definição de espaço intrinsecamente relacionado à 

matéria.  

As referências a Blaise Pascal em livros didáticos costumam ser raras e 

isoladas de debates. Em geral, trazem apenas o enunciado pronto do Princípio de 

Pascal. Raramente apontam relação entre os trabalhos de Pascal e Torricelli.   

Historicamente, no entanto, sabe-se que, a pedido de Pascal, seu cunhado 

Florin Périer, realizou o experimento de Torricelli em diferentes altitudes, ao longo da 

montanha Puy-de-Dôme, na França. Pascal, então partidário da interpretação de 

Torricelli e atento à controvérsia persistente na época, tomando como ponto de 

partida que a pressão diminuía com a altitude, supunha que a coluna de mercúrio 

seria menor à medida que subissem a montanha. Caso o “puxão do vazio”, não a 

pressão do ar, fosse responsável pela sustentação da coluna, essa não deveria 

variar em tamanho.  Pascal reagiu de forma entusiasmada ao relato de Périer sobre 

o decréscimo da coluna de mercúrio (PASCAL, 1648). 

Os livros didáticos não costumam trazer o experimento do Puy-de-Dôme.  Há 

algumas indicações, de cunho notadamente simplista de que Blaise Pascal “repetiu 

a experiência no alto de uma montanha e verificou que o valor de pa era menor do 

que ao nível do mar” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 239)17.  Ao contrário do que 

esse exemplar expressa, no entanto, a diminuição da pressão com a altitude foi 

ponto de partida para Pascal e não um aspecto “verificado”. A intenção de Pascal 

não era medir a pressão atmosférica ao longo da subida, mas sim oferecer 

respostas sobre a causa da sustentação da coluna de mercúrio.  

Assim, pode-se notar que a História da Ciência é bem mais rica e 

potencialmente interessante do ponto de vista didático do que os livros sugerem. 

Para seu uso em sala de aula, a consulta a trabalhos especializados é 

imprescindível.  

 

 

  

                                                 
17

 O trecho aparece em volume único dos mesmos autores (MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 94). 
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CAPÍTULO 4: O PRODUTO EDUCACIONAL E SUA 
APLICAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta um relato de experiência fundamentado da aplicação 

do produto educacional (vide APÊNDICE 1) na disciplina intitulada Marcos no 

Desenvolvimento da Física (2 créditos, 30 horas), obrigatória no Mestrado 

Profissional em Ensino de Física da Sociedade Brasileira de Física (MNPEF/SBF).  

As aulas aconteceram na sala de aulas do PROIN, do Departamento de 

Física (DFTE), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os 

encontros ocorreram sempre às sextas feiras das 16h50min à 18h30min. O curso foi 

dividido em cinco etapas, envolvendo atividades presenciais e não-presenciais, que 

podem ser acompanhadas no cronograma apresentado no quadro a seguir:  

 
Aula Atividade 

16/03  

Apresentação 
HISTÓRIA DA FÍSICA E NATUREZA DA CIÊNCIA NA FORMAÇÃO DOCENTE 
PRIMEIRA ETAPA: ENSINO DOGMÁTICO E VISÕES INGÊNUAS DE CIÊNCIA 
Presencial: Fazer listagem individual escrita (Atividade 1) 

23/03  

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
PRIMEIRA ETAPA: ENSINO DOGMÁTICO E VISÕES INGÊNUAS DE CIÊNCIA 
Presencial: Compartilhar listagem individual escrita; Interação-discussão: Ensino dogmático e visões de 
ciência. 
 
Não-presencial: Leitura de resumo dos pontos discutidos. 

30/03   Semana Santa 

06/04 

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
SEGUNDA ETAPA: A HISTÓRIA DA CIÊNCIA EM MATERIAIS DIDÁTICOS 
Presencial: Exposição-dialogada elencando características da historiografia da ciência de forma a 
relacioná-las a visões de ciência; Interação-discussão: História da Ciência em materiais didáticos. 
Não-presencial: Leitura de resumo dos pontos discutidos; Análise de trechos de materiais didáticos 
(Atividade 2). 

13/04  

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
SEGUNDA ETAPA: A HISTÓRIA DA CIÊNCIA EM MATERIAIS DIDÁTICOS 
Presencial: Socialização das respostas, discussão coletiva mediada. 
 

20/04  

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
TERCEIRA ETAPA: TRANSFORMAÇÕES NA HISTORIA DA CIÊNCIA E POSSÍVEIS 
REPERCUSSÕES NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA 
Presencial: Exposição-dialogada – Breve síntese das Transformações na História da Ciência e 
implicações didáticas. 
Não-presencial: Leitura de resumo dos pontos discutidos; Análise de trechos de documentos 
educacionais que trazem recomendações sobre a História da Ciência (Atividade 3 – análise escrita) 

27/04 

História da física e natureza da ciência na formação docente 
TERCEIRA ETAPA: TRANSFORMAÇÕES NA HISTORIA DA CIÊNCIA E POSSÍVEIS 
REPERCUSSÕES NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA 
Presencial: Socialização das respostas, discussão coletiva mediada. 
 
Não-presencial: Análise de trechos, previamente selecionados, de livros didáticos do Ensino Médio que 
tratam especificamente do conceito de pressão atmosférica (Atividade 4 – parte a) 
 

04/05  

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
QUARTA ETAPA: O CONTEÚDO “PRESSÃO ATMOSFÉRICA” NOS LIVROS DIDÁTICOS 
Presencial: Socialização das respostas a Atividade 4 – parte a, discussão coletiva mediada. Interação-
discussão: Fragilidades, lacunas e distorções históricas nos trechos de livros didáticos. 
 
Não-presencial: Leitura de resumo dos pontos discutidos. Atividade 4 – parte b: Leitura da seção 
“(Breve) Contextualização Histórica” (FONSECA et al., 2017).  
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11/05 

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
QUARTA ETAPA: O CONTEÚDO “PRESSÃO ATMOSFÉRICA” NOS LIVROS DIDÁTICOS 
Presencial: Discussão coletiva sobre o texto “(Breve) Contextualização Histórica” (FONSECA et al., 
2017).  
Não-presencial: Atividade 4 – parte b - Retorno aos recortes de livros didáticos para nova análise 
escrita, considerando o conteúdo do texto “(Breve) Contextualização Histórica” (FONSECA et al., 2017). 
 

18/05 

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
QUARTA ETAPA: O CONTEÚDO “PRESSÃO ATMOSFÉRICA” NOS LIVROS DIDÁTICOS 
Presencial: Socialização das respostas escritas à Atividade 4 – parte b, discussão coletiva mediada.  
Não-presencial: Leitura de fonte primária: Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci. Resposta 
a questionário sobre a fonte primária. 
 

25/05 

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
QUINTA ETAPA: FONTES PRIMÁRIAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE 
PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
Presencial: Interação-discussão: Física e História nas Fontes Primárias. Socialização das respostas 
escritas ao questionário. Discussão da Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci. 
Não-presencial: Leitura de fonte primária: Texto “Novas experiências sobre o vácuo”, de autoria de 
Blaise Pascal. Resposta a questionário sobre a fonte primária. 
 

31/05 Corpus Christi 

08/06 

História da física e Natureza da ciência na formação docente 
QUINTA ETAPA: FONTES PRIMÁRIAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE 
PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
Presencial: Interação-discussão: Física e História nas Fontes Primárias. Socialização das respostas 
escritas ao questionário. Discussão do texto “Novas experiências sobre o vácuo”, de autoria de Blaise 
Pascal. 
 
Não-presencial: Leitura de fonte primária: Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem. Resposta a 
questionário sobre a fonte primária. 
 

15/06 

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
QUINTA ETAPA: FONTES PRIMÁRIAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE 
PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
Presencial: Interação-discussão: Física e História nas Fontes Primárias. Socialização das respostas 
escritas ao questionário. Discussão da Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem. 
 
Não-presencial: Leitura de fonte primária: Fragmento dos “Tratados físicos de Blaise Pascal” 
 

22/06 

História da Física e Natureza da Ciência na formação docente 
QUINTA ETAPA: FONTES PRIMÁRIAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO DE 
PRESSÃO ATMOSFÉRICA 
Presencial: Interação-discussão: Física e História nas Fontes Primárias. Socialização das respostas 
escritas ao questionário. Discussão do texto Fragmento dos “Tratados físicos de Blaise Pascal”. 
REFLEXÕES FINAIS SOBRE OS EPISÓDIOS DA HISTÓRIA DA FÍSICA.  
Presencial: Interação-discussão: As Fontes Primárias como recurso para o professor 

 

Quadro 2 – Cronograma contendo as etapas e atividades desenvolvidas. 

 

O professor Fábio de Abreu Souza, autor da presente dissertação, foi o 

ministrante do curso. A profa. Dra. Juliana Hidalgo, responsável pela disciplina, 

atuou ativamente nas discussões e esteve à frente das aulas em vários momentos. 

Os participantes do curso, doravante denominados A1, A2, A3, e A4, eram todos 

professores da Educação Básica e alunos do MNPEF/SBF.  

O participante A1 é formado em Engenharia Elétrica pela UFRN (1995), 

licenciado em Física pela mesma instituição (2000), pós-graduado em ensino de 

Química e Biologia (UNINTER) e em ensino de Física e Matemática (UNINTER). A1 

é também pós-graduado em Gestão Pública (ESTÁCIO). Atua como professor de 

Física desde 1987. Atuou em cursinhos pré-vestibulares na cidade de Natal, foi 
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professor de Ensino Médio em escolas particulares e, atualmente, trabalha na rede 

Estadual de Ensino como professor de Física no Ensino Médio. O participante 

denominado A2 é licenciado em Física pela UFRN (2005). Ensina Física desde 2005 

em escolas particulares na cidade de Natal e trabalha, concomitantemente, na área 

tecnológica.  O participante denominado A3 é licenciado em Física pela UFRN e 

atua como professor da rede Estadual de Ensino desde 2016. O participante A4 é 

licenciado em Física pela UFRN (2016). Atua como professor de Física na rede 

privada de Ensino desde 2017. Exerce também a função de técnico de Laboratório 

de Física na UFRN.  

 

4.1 PRIMEIRA ETAPA  
 

O primeiro encontro aconteceu no dia 16 de março de 2018. Foram 

apresentados os objetivos e o cronograma do curso (Quadro 2). Em seguida, teve 

início a Primeira Etapa com a realização da Atividade 1, cujo foco era o ensino 

dogmático e as visões ingênuas de ciência.  

FIGURA 1 – Apresentação do Primeiro Momento da Primeira Etapa 

Aos participantes, foi apresentada a proposta contida no slide mostrado na 

Figura 2.  
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FIGURA 2 – Atividade 1 

Os participantes redigiram suas respostas individuais durante a aula e 

entregaram a atividade escrita ao ministrante, concluindo, então, o primeiro encontro 

do curso. 

Previamente ao segundo encontro, as respostas mais significativas foram 

selecionadas, tendo em vista o objetivo de problematizar alguns aspectos 

dogmáticos eventualmente presentes no ensino tradicional, mais especificamente, 

elementos relacionados a visões simplistas sobre a Natureza da Ciência.  As 

respostas foram transcritas para slides que fomentaram a discussão presencial no 

segundo momento dessa etapa, no dia 23 de março de 2018. Estiveram presentes 

três dos quatro alunos matriculados, A1, A2, e A3. 

No segundo momento da Primeira Etapa, a partir das respostas apresentadas 

pelos participantes, houve uma discussão mediada pelo professor-ministrante com a 

intenção de construir paralelos entre aspectos dogmáticos eventualmente presentes 

no ensino tradicional e visões simplistas sobre a ciência, como o empirismo-

indutivismo.  

 

FIGURA 3 – Apresentação do Segundo Momento da Primeira Etapa 
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O mediador utilizou as respostas dos participantes buscando conduzir a 

discussão de modo a permitir a emersão de elementos usualmente comuns no 

ensino tradicional, tais como:  

 Pretende-se transmitir o conteúdo de forma rápida; 

 Os conteúdos devem ser recebidos e acumulados pelo aluno; 

 Há pouco espaço para discussões, dúvidas, questionamentos, etc.  

 Os experimentos materializam de forma concreta a teoria; são vistos como 

garantia de aprendizado; 

 Nos livros didáticos, os conteúdos científicos são tratados como a 

verdade, não há espaço para controvérsias ou subjetividades;  

 Os conteúdos científicos são definitivos porque foram provados; 

 Pouca ou nenhuma presença da História da Ciência nos livros didáticos; 

 Os cientistas realizam descobertas pela aplicação do método científico. 

 

A condução das discussões buscou problematizar aspectos usuais no ensino 

tradicional como a ênfase nos produtos ou resultados prontos da ciência em 

detrimento aos processos de produção do conhecimento científico, a apresentação 

dos conteúdos científicos como verdades descobertas em dados experimentais com 

o uso de método científico (empirismo-indutivismo), a visão de que os cientistas 

trabalham individualmente, alheios à sociedade, a inexistência de dúvidas ou 

controvérsias na ciência. 

As respostas à Atividade 1 variaram bastante quanto aos aspectos 

considerados entre os participantes. Isso, por um lado, impossibilitou uma 

comparação entre as mesmas. E, por outro, nos proporcionou uma variedade de 

percepções para levarmos à discussão. Em relação às características dos 

conteúdos científicos nos livros didáticos, os participantes responderam: 

 
Conteúdos passados como verdades absolutas da realidade. 
Conteúdos cada vez mais sem demonstração, mesmo que fosse de 
forma simplista, de como ele foi elaborado. Conteúdos extensos. 
Devido ao conteúdo ser extenso demais, o professor não consegue 
usar meios alternativos, como: vídeos, aulas práticas, jogos. (A1) 
Continua com pensamentos tradicionais com assunto voltado às 
práticas de desenvolvimento de fórmulas e teorias fundamentadas 
em decoreba para o ENEM. Vejo que falta nos materiais didáticos 
novas formas e métodos que estimulem os alunos a pensar e que 
seja atrativo e prazeroso. (A2) 



69 

 

[Sobre a presença da História da Ciência] Em muitos casos, é a 
primeira parte a ser trabalhado no processo introdutivo do conteúdo, 
serve para mostrar aos alunos de onde veio as primeiras ideias, 
quem são os principais autores e como eles procederam para 
realizar tais descobertas. No livro didático normalmente, vem em 
trechos destacados em forma de citações de uma carta ou algo do 
tipo. (A3) 

 

Em suas respostas, os participantes elencaram percepções gerais sobre o 

ensino tradicional. Houve respostas sem relação direta com os objetivos previstos 

para essa etapa do curso. Foram, então, realizados recortes, isto é, selecionados 

elementos que pudessem contribuir para a discussão sobre o dogmatismo no ensino 

(ver Figura 4). Adicionalmente, observou-se que alguns aspectos não foram bem 

caracterizados nas respostas obtidas. Um dos participantes, por exemplo, afirmou 

que o ensino tradicional é caracterizado pela forma como o professor consegue 

interagir com o aluno, mas não explicou que forma de interação seria essa. Coube 

ao professor ministrante a responsabilidade de questionar sobre um possível 

autoritarismo nessa interação.   

 

FIGURA 4 – Slide contendo respostas dos participantes na Primeira Etapa 

 

As respostas de três participantes, mostradas na Figura 4, tiveram seus 

trechos mais significativos destacados em negrito de maneira que na discussão 

coletiva esses elementos pudessem ser questionados. 

O integrante A1 reconheceu-se como autor da resposta contendo em 

destaque o trecho “conteúdos passados como verdades absolutas da realidade”. 

Exclamando - “é desse jeito!” – o participante destacou que os livros didáticos 

geralmente trazem os conteúdos como se fossem verdade absoluta, sem uma 
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discussão, como se não houvesse argumentos (uma “filosofia”) por trás, como se 

todo o pensamento se resumisse naquela conclusão apresentada pelo livro.  

Essa colocação nos chamou a atenção. Qual o significado das ponderações 

de A1? Será que os demais colegas pensavam como ele? Será que A1 apresentara 

visões sofisticadas sobre a natureza da ciência relacionadas às críticas ao 

empirismo indutivismo? Ou estaria ele apenas mencionando algumas questões que 

o incomodavam, sem uma compreensão mais elaborada sobre o que estava 

citando? Comparando essas colocações com outras respostas do mesmo 

participante, em atividades escritas, observamos que ele parecia seguro em suas 

considerações. Parecia mesmo trazer uma crítica sólida ao empirismo indutivismo, 

ainda que desconhecesse esse termo de maneira formal.   

Durante a discussão realizada na Primeira Etapa procuramos perceber os 

posicionamentos dos participantes. As expressões faciais de A2 e A3 demonstravam 

rejeição à ideia de que o conhecimento apresentado no livro didático não 

representasse a verdade absoluta sobre os fenômenos. Essa percepção nos 

direcionou a continuar a discussão no sentido de questionar sobre a fundamentação 

dos conteúdos apresentados nos livros didáticos, e, mais ainda do conhecimento 

científico. Havia o propósito implícito de prepará-los para uma crítica ao empirismo 

indutivismo.  

  



71 

 

 

FIGURA 5 – Slide contendo respostas dos participantes na Primeira Etapa 

 

Ao longo da discussão, os questionamentos parecem ter causado 

estranhamento entre os participantes. Percebemos que os mesmos rejeitavam a 

ideia de falibilidade do conhecimento produzido ou criado por seres humanos. 

Tentavam contornar os questionamentos de modo a não se desvincularem da 

percepção de conhecimento provado, imutável, característica do empirismo 

indutivismo que estava sendo colocado à prova.  

 

  



72 

 

  
 

FIGURA 6 – Slides elaborados pelo ministrante para discussão na Primeira Etapa 

 

Quanto à apresentação dos conteúdos no livro didático, questionamos sobre 

a ênfase dada aos produtos da ciência e a visão comumente difundida de que o livro 

traz verdades absolutas. Ao mencionamos que geralmente não há espaço para 

diferentes interpretações, dúvidas ou erros, o participante A3 comentou: “[o 

conteúdo é apresentado] como se não tivesse margem para errar, né? Como se 

aquilo dali fosse algo feito estruturado [...]”.  

O comentário de A3 poderia ser meramente direcionado à apresentação dos 

conteúdos no livro didático, sem que o participante estivesse efetivamente se 

referindo ao desenvolvimento da ciência.  

O ministrante do curso mencionou, então, que os livros didáticos não 

costumam apresentar o conhecimento científico como uma interpretação da 

realidade. Pelo contrário, promovem a visão de que este seria a verdade única e 

absoluta. Face essa colocação, o participante A1 lembrou que a ciência trabalha 

com modelos: “até por que é um modelo...Né?!”  

A aquiescência do ministrante em relação a essa observação foi 

acompanhada de expectativa sobre o posicionamento dos demais participantes. 

Percebeu-se que A2 manifestava hesitação em relação ao assunto. Ao reforçar o 

papel da interpretação na produção do conhecimento científico, o ministrante foi 

interpelado pelos seguintes comentários:  

“Se for trabalhado essa questão da interpretação o aluno vai chegar todo 
corrompido, né?” (A2) 
“Mas será que...(sei lá) se não viesse como uma verdade, será que não iria perder a 
credibilidade do livro?” (A3) 
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Nesse momento, a professora responsável pela disciplina chamou a atenção 

dos participantes do minicurso sobre não desejarmos a passividade dos alunos, isto 

é, a aceitação acrítica de tudo o que se relacione com a ciência ainda que prejuízos 

sociais estejam envolvidos. Nesse sentido, seria importante a percepção de que a 

ciência não é detentora da verdade.  

Em seguida, estabeleceu-se a seguinte interação entre o ministrante e os 

participantes do curso: 

MINISTRANTE:_ Mas aí, um conceito que a gente traga, qualquer 
outro, que seja muito bem constituído, como gravidade, por exemplo, 
este conceito poderia ser apresentado de uma forma que não fosse 
como verdade absoluta? 
A3:_ É eu acredito que pelo professor é mais prático, mais fácil você 
tentar mostrar que não [inaudível], mas o livro em si eu acho meio 
difícil mudar. Eu acho né, pode ser que mude.  
A1:_ Poderia ter um apêndice no próprio capítulo mostrando isso, 
mas não há.  
 

As discussões seguiram no sentido de evidenciar que o conhecimento 

científico é uma interpretação da realidade, não podendo constituir em si mesmo a 

verdade dos fatos. Sendo assim, uma abordagem didática que apresente apenas 

uma vertente conceitual, não estaria contribuindo para a formação de um individuo 

crítico, capaz de analisar o meio em que vive. Os questionamentos apresentados na 

Figura 6 foram sugeridos para reflexão ao longo do curso. 

  
FIGURA 7 – Questionamentos sugeridos para reflexão  

 
Ressalta-se, como aspecto positivo na aplicação do produto educacional, a 

interação desenvolvida desde a Primeira Etapa do curso. Os alunos participaram 

ativamente das discussões, demonstrando desenvoltura, muito provavelmente em 

função da experiência profissional já bem consolidada. Durante as discussões 
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procuramos deixá-los à vontade para que pudessem expressar seus pensamentos, 

trazendo como contexto suas atividades cotidianas. 

Como atividade não presencial de finalização da Primeira Etapa, indicamos a 

leitura de um texto curto, contido na versão do participante-professor em formação 

do Produto Educacional, que sintetiza os elementos abordados nas primeiras 

discussões (APÊNDICE B). 

 

4.2 SEGUNDA ETAPA  
 

 

FIGURA 8 – Apresentação da Segunda Etapa 
 

Iniciamos a apresentação do primeiro momento da Segunda Etapa, utilizando 

o slide apresentado na Figura 8, no qual constam os objetivos e as atividades 

propostas. 

 
FIGURA 9 –  Objetivos e atividades da Segunda Etapa 

 
Fizemos inicialmente uma síntese do momento anterior, destacando tópicos 

dos slides utilizados: ênfase aos produtos da ciência no ensino tradicional, 

conhecimentos apresentados como verdades prontas, em detrimento do processo 
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de construção do conhecimento científico. Visões de ciência simplistas foram 

problematizadas. 

Na apresentação da Segunda Etapa, destacamos que apesar de 

continuarmos com um perfil de discussão, pretendíamos realizar uma aula de 

caráter mais expositivo em função de tratarmos de assuntos relativos à historiografia 

da ciência, com a menção de temas e termos possivelmente não conhecidos pela 

turma. 

Dando início à fundamentação teórica para a inserção didática da História da 

Ciência, realizamos uma exposição-dialogada elencando características da 

historiografia da ciência de forma a relacioná-las a visões de ciência. Foram 

discutidas características historiográficas tais como o anacronismo, o diacronismo, a 

História Whig, a hagiografia, a História Pedigree, o internalismo e o externalismo. O 

slide apresentado na Figura 10 contém trechos das respostas escritas dos 

participantes na Primeira Etapa. Esses trechos foram retomados na aula expositivo-

dialogada de modo a haver um entrelaçamento entre a Segunda Etapa e as 

discussões previamente realizadas.   

 

 
FIGURA 10 – Respostas escritas dos participantes utilizadas na Segunda Etapa 

 

O primeiro parágrafo exposto no slide foi uma resposta do aluno A1 quanto à 

presença da História da Ciência no livro didático. A1 criticou o tipo de História da 

Ciência usualmente presente no livro didático. A partir da contribuição do 

participante a seguinte discussão foi encaminhada: 
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MINISTRANTE: _Então a gente identifica que existe esse “tipo”, ou 
seja, estamos concordando com o (A1), de que existe este tipo: “um 
histórico” não é?! 
A1: _Tanto é que eu coloquei lá embaixo: não ajuda a somar com o 
conteúdo ministrado. Se tivesse uma HC que ajudasse a cristalizar o 
modelo, já seria melhor. 
A3: _Eu acredito que essa história do cientista, como o (A1) falou, 
seja um fragmento da HC, uma parte do processo no caso, mas o 
que (inaudível) não há um elo com o conteúdo ministrado, se for só a 
história do cientista e não fizer um elo com o que está sendo 
abordado fica muito inviável. 
A1:_ E às vezes o próprio histórico ou história que vem, vem errada, 
a pessoa não pesquisou, coloca... como aquela história da maçã... 
que caiu de Newton, né?!  
MINISTRANTE:_ Pseudo história, nem é uma história de verdade, 
né? é uma pseudo, pseudo história.  
A3:_ Às vezes o pessoal vai pegando informação e vai passando um 
para o outro parece que nem... (gesticula com as mãos). 

 

De maneira geral, podemos notar que estes professores percebem que há 

algo de errado, ou mesmo sem relevância didática, no tipo de HC geralmente 

apresentado no livro didático. Identificaram inadequações que evidenciavam a 

irrelevância dada por esses materiais à HC. Esta percepção da distorção da 

realidade no livro didático pode ser demonstrada pelo comentário em tom irônico 

proferido por A3: “Na verdade, o mundo científico no livro didático é perfeito, né?! Ali 

é tudo obra divina!”. 

Dando continuidade à discussão, lemos o último paragrafo do slide (Figura 9) 

que trazia a contribuição de um dos participantes na etapa anterior: “Esse assunto 

ainda é visto de uma forma muito básica sem aprofundamento, haja vista que são 

muitos assuntos cobrados”. Questionamos, então: O que seria um aprofundamento 

da HC no ensino? Seria, dar aula de história, durante a aula de Física, seria isso? 

Segundo o participante A1: “Teria que ser algo para fechar, para ajudar a construção 

do conteúdo, porque lá na frente vai ajudar a gente”. 

Reforçamos na discussão que mesmo sem conhecer a nomenclatura 

adequada para as tendências historiográficas, ainda na etapa anterior os 

participantes já apresentaram, em suas respostas à atividade escrita, críticas a 

formas de HC alinhadas a características historiográficas desatualizadas.  A 

caracterização das tendências historiográficas de forma relacionada a visões de 

ciência, na Segunda Etapa, proporcionou, portanto, aprofundamento e solidez às 

percepções iniciais dos professores-participantes (ver Figura 11).  



77 

 

 

 

 

 FIGURA 11 – Slides elaborados pelo ministrante para utilização na Segunda Etapa 

 

Sendo o internalismo uma forma de escrever a HC que se restringe aos 

fatores conceituais, internos à própria ciência, questionamos até que ponto fatores 

externos (políticos, econômicos, sociais, etc.) influenciariam o desenvolvimento da 

ciência. Indagamos também sobre se a HC presente nos livros didáticos seria de 

cunho internalista. Todos os participantes responderam que os fatores externos 

influenciariam muito, mas que a pouca HC usual que aparece no livro didático seria 

internalista. 

 Fizemos menção ao fato de que muitas vezes nós professores tratamos os 

assuntos científicos de forma a-problemática, isto é, sem mencionar os problemas 

que lhe deram origem, de forma a-histórica, superficial e sem problematização. 
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Seguindo a esse comentário do ministrante, A3 mencionou que muitas vezes o 

aluno traz a concepção de que a Terra é plana, e que cabe ao professor apresentar 

uma argumentação contrária a essa visão. A1 ressaltou a importância de que essa 

problematização seja bem feita: “não pode ser tratada de forma meramente 

informativa”.  

Considerando o exemplo encaminhado pelos participantes, o ministrante 

sugeriu que o professor deveria tratar de forma séria a afirmação de que a Terra é 

plana, levando o aluno a refletir sobre o assunto, considerando argumentos 

favoráveis e contrários a essa concepção. Esse procedimento requereria uma boa 

formação do próprio professor. O ministrante, então, questionou em tom retórico:  

 
Qual aula seria mais interessante... uma aula em que eu venho e 
afirmo que a terra é esférica e não dou espaço para contra 
argumentação? Ou uma aula em que se apresentem as duas 
concepções, promovendo um debate, uma discussão em torno disso, 
levando em consideração a possibilidade de todos os dois 
argumentos estarem certos? Neste caso, a ideia não seria 
simplesmente provar que A ou B está certo, mas para levantar os 
argumentos favoráveis a um e ao outro. 

 

Finalizando o primeiro momento de aplicação da Segunda Etapa da 

intervenção didática, ainda na aula de 6 de abril, apresentamos a atividade não-

presencial a ser realizada pelos professores em formação. Previamente a essa 

atividade, tal como na etapa anterior, sugeriu-se aos participantes a leitura de um 

texto curto que sintetizava as discussões na versão participante-professor em 

formação do Produto Educacional (ver APÊNDICE 2).   

Considerando os elementos trazidos pela exposição-dialogada, os 

participantes receberam trechos de livros didáticos para o Ensino Médio das 

disciplinas de Química, Física e Biologia (ver APÊNDICE 2). Os trechos 

selecionados traziam informações históricas relacionadas a conteúdos científicos 

variados. Os participantes deveriam analisá-los considerando a possibilidade de 

identificar características historiográficas e visões de ciência. As respostas 

individuais escritas foram enviadas pelos participantes por meio do Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN, previamente à 

aula seguinte, marcada para 13/04. 

Organizamos as respostas dos participantes em arquivo Word e as 

apresentamos com o auxilio de projetor multimídia para que pudéssemos discuti-las. 
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Na data programada para a continuidade da Segunda Etapa, fizemos a leitura 

coletiva de cada resposta, solicitando, sempre que preciso, a contribuição dos 

participantes para esclarecimentos sobre as considerações apresentadas.  

 

 

 

FIGURA 12 – Cronograma para a continuidade da Segunda Etapa e Atividade 2 proposta 

 

Os participantes relataram que tiveram dificuldades durante a elaboração das 

respostas. Relataram que o texto sugerido como síntese das discussões no Produto 

Educacional era muito resumido e havia sido insuficiente para ajudá-los a identificar 

cada tendência historiográfica. Apesar das dúvidas mencionadas, observamos que 

os participantes conseguiram fazer menção à hagiografia, ao anacronismo e a 

algumas outras características historiográficas.  Por outro lado, tiveram dificuldade 

em diferenciar os termos “diacronismo” e “anacronismo”. Houve dificuldade quanto a 

compreender o que seria o empirismo indutivismo, entendido pelos participantes 

como a simples realização de atividade experimental. Nesse sentido, o ministrante e 

a professora responsável pela disciplina se dispuseram a realizar esclarecimentos 

sobre os elementos supracitados. As dificuldades demonstradas pelos participantes 

foram consideradas normais tendo em vista o contato recente com a temática.  

Durante a discussão, ficou claro que os alunos perceberam distorções nas 

narrativas históricas dos livros didáticos, mesmo tendo sido orientados a não fazer 
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uma busca por erros (no sentido “caça as bruxas”), mas sim a tentar caracterizar o 

tipo de história presente nestes materiais. Vejamos, por exemplo, um dos trechos 

analisados: 

 
O grande físico e matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642) 
desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do 
pensamento científico moderno, ao participar ativamente do 
confronto entre a liberdade de espírito e as forças retrógradas que 
buscavam impedir o progresso da ciência. Defendendo a ideia de 
que a Terra não poderia ser o centro do Universo e que na verdade 
deveria estar girando em torno do Sol, Galileu ao mesmo tempo 
estabeleceu um fato científico de grande repercussão e colocou em 
xeque a estrutura de poder existente na época, representada pela 
Igreja Católica. [...] Galileu Galilei tem, portanto, dupla importância: 
por suas descobertas científicas, básicas para a evolução do 
conhecimento humano, e por sua coragem em abalar o poder 
dominante que obstava o progresso da ciência (FERRARO  et  al., 
1996, apud PAGLIARINE, 2007, p. 67). 
  

Em seu comentário sobre esse trecho o participante A3 registrou aspectos 

positivos e negativos: 

 
A3:_ Demonstra hagiografia de forma intuitiva quando descreve parte 
da trajetória de Galileu sem conter erros, pontos negativos ou 
derrotas. Visão internalista centralizada nos aspectos internos da 
ciência. E demonstra também que não [há] precedentes na 
descoberta [...]. [..] ao participar ativamente do confronto entre a 
liberdade de espírito e as forças retrógradas que buscavam impedir o 
progresso da ciência. Defendendo a ideia de que a Terra não poderia 
ser o centro do Universo e que na verdade deveria estar girando em 
torno do Sol, Galileu ao mesmo tempo estabeleceu um fato científico 
de grande repercussão e colocou em xeque a estrutura de poder 
existente na época, representada pela Igreja Católica. 
 

Como aspecto positivo, A3 destacou que o trecho “mostra a situação social da 

época e a posição de Galileu diante disso”. A professora responsável pela disciplina 

esclareceu, no entanto, que há distorções em relatos históricos usuais em livros 

didáticos, que colocam em lados francamente opostos a ciência, representada por 

Galileu, e a religião, no caso a Igreja Católica. Trabalhos historiográficos mais 

recentes vêm revendo aspectos relacionados à condenação de Galileu e há muito 

tempo já não se aceita mais a visão de que a Igreja foi um entrave ao 

desenvolvimento da ciência18.  Ao tomar ciência desse novo relato histórico, o 

                                                 
18

 Para aprofundamento de possíveis interessados, a professora sugeriu a leitura do artigo DAMASIO, 
F.; PEDUZZI, L. O. Q. A defesa do Copernicanismo teve papel central nas condenações de Galileu? 
A Física na Escola, v. 14, n.2, p. 14-26, 2016. 
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participante lamentou o fato de quando o livro tenta trazer elementos contextuais, o 

faz de forma inadequada.  

 

4.3 TERCEIRA ETAPA 
 

A terceira etapa do curso foi dividida em dois momentos presenciais e dois 

não presenciais (Figura 12). Esta etapa teve como objetivo identificar as mudanças 

sofridas pela historiografia da ciência nas últimas décadas, e perceber possíveis 

implicações destas transformações nos documentos educacionais brasileiros. 

  
FIGURA 13 – Atividades previstas para a Terceira Etapa 

 

No dia 20 de abril, a aula contou com a participação dos alunos A1, A2, e A3. 

Foi realizada uma exposição dialogada acerca das transformações na historiografia 

da ciência ao longo do século XX, localizando no tempo algumas formas de escrita 

empregadas pelos historiadores da ciência19.  

Retomamos elementos da atividade anterior, tais como, anacronismo, 

diacronismo, internalismo, externalismo, História Whig, História Pedigree e 

hagiografia. Utilizando um conjunto de slides, realizamos uma breve caracterização 

de como os historiadores da ciência escreveram ao longo da trajetória de 

consolidação dessa área (ver Figuras 13 e 14). Dessa forma, confrontamos 

pressupostos historiográficos atualizados à historiografia da ciência característica do 

início do século XX.  

                                                 
19

 Essa síntese teve como base os seguintes trabalhos, indicados para eventual aprofundamento dos participantes: 

ALFONSO-GOLDFARB, 1995; MARTINS, 2005; MARTINS, 2001; PRESTES, 2010; SOUSA, s.d.; 

VIDEIRA, 2007. 
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FIGURA 14 – Slides elaborados pelo ministrante para utilização na Terceira Etapa  

 

Essa exposição-dialogada contou com uma participação mais efetiva da 

professora responsável pela disciplina. Ao longo da exposição, o aluno A1 

questionou sobre como era essa área de pesquisa antes do início do século XX. A 

professora esclareceu que a HC escrita pela comunidade científica se restringia a 

iniciativas individuais que não caracterizavam uma área de pesquisa consolidada. O 

desenvolvimento da área no Brasil é relativamente recente e não é comum a 

participação de historiadores da ciência profissionais trabalhando na inserção de HC 

nos livros didáticos.  
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A leitura coletiva de trecho escrito pelo historiador Roberto Martins (ver Figura 

13) sobre a forma de escrita da História da Ciência no início do século XX, permitiu a 

retomada de conceitos estudados anteriormente, os quais ainda não estavam muito 

claros para os alunos, como a história Whig, pedigree, internalismo, externalismo, 

anacronismo. Assim que concluímos a leitura, o aluno A1 afirmou que, para ele, 

essa mudança na historiografia explicava muita coisa. Se a historiografia da ciência 

no início do século XX era “totalmente diferente” da atual, isso explicava, segundo 

A1, o motivo de vermos tantas formas de escrita de HC nos materiais didáticos. 

Na retrospectiva sobre a estruturação da área de pesquisa, foram citados os 

grandes compêndios desenvolvidos pelos primeiros historiadores da ciência, como 

George Sarton. Estabeleceu-se um diálogo que consideramos merecer destaque: 

 

PROFESSORA:_ [...] desde lá da Grécia, porque que eu cito tanto a 
Grécia, porque os europeus miraram a Grécia, que eles vão chamar, 
nessa época, de berço das civilizações. É a visão eurocêntrica de 
que a Grécia é a origem de tudo, e ai ele [Sarton] vai descrevendo a 
história da astronomia, da óptica, de tudo. Desde a Grécia até a 
época dele. 
A4:_ Tudo que foi feito, além da Europa foi totalmente…? 

PROFESSORA:_ Não interessava… 

A4:_ Então... 
PROFESSORA:_ É lixo. 
A4:_ É mesmo... 
MINISTRANTE:_ É. A visão era essa.  
A4:_ O Oriente ali ninguém nem tinha que... ir não? 

A4:_ Então praticamente a HC é uma visão ocidental?! 
PROFESSORA:_ É, uma visão ocidental, eurocêntrica, branca e 
masculina. 
MINISTRANTE:_ E elitista no sentido mais… 

[...] 
MINISTRANTE:_ Lembrando que a gente está falando da HC do 
início do século XX. Hoje a HC é diferente, esse tipo de HC, hoje, 
não mais é aceito. 
A1:_ Hoje globalizou tudo, né? 

MINISTRANTE:_ A nossa HC, considera qualquer forma de 
conhecimento desenvolvido em qualquer parte do planeta. 
PROFESSORA:_ Mas esse processo de entrada disso é um 
processo lento, porque nesse contexto aí, elas eram 
desconsideradas.  
A3:_ É injusto, né?! 
MINISTRANTE:_ Veja o pensamento que fundamentava isso né... “O 
pensamento progride”… A visão empirista-indutivista “eu provei a 
verdade, porque estou vendo o experimento”, “eu provei, isso aqui é 
a verdade. Então, o que ele está dizendo lá não é a verdade”. 
A3:_ Acabei de ser anacrônico. (risos). 
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Destacou-se que o pensamento está sujeito à sua época, sendo essa a visão 

de mundo na qual estavam imersos Sarton e os outros primeiros historiadores. 

Participativos, os alunos se engajaram na discussão citando formas de escrita da 

HC com as quais tiveram contato, em especial cronologias e mitos como a maçã de 

Newton. 

Questionamentos a uma visão estritamente internalista foram apresentados, 

com destaque para os trabalhos de historiadores como Boris Hessen, na década de 

1930. Houve referência às contribuições de filósofos, como Gaston Bachelard, 

Alexandre Koyré e Thomas Kuhn, no que dizia respeito ao questionamento da ideia 

de continuidade no processo de construção do conhecimento. Ainda que de forma 

sintética, o questionamento à ideia de progresso também foi abordado.  
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FIGURA 15 – Slides elaborados pelo ministrante para utilização na Terceira Etapa  

 

 Quando solicitados, os participantes mencionaram o rompimento da Física 

Moderna com a Física Clássica como exemplo de descontinuidade na ciência. O 

assunto foi discutido, de modo que a compreensão do argumento filosófico ocorreu 

de modo contextualizado. Já o questionamento à ideia de progresso e a 

incomensurabilidade de paradigmas foram aspectos de abordagem mais difícil em 

função da complexidade e tempo do reduzido. A professora recorreu ao 

desenvolvimento do conceito de inércia para contextualizar o quadro teórico 

conceitual proposto por Kuhn.   

Foram, assim, revistos os fundamentos da historiografia da ciência, 

culminando com a conclusão de que a História da Ciência hodierna é o estudo das 

expressões de conhecimento sobre a natureza de modo contextualizado. É seu 

objeto de estudo aquilo que em alguma época foi proposto ou aceito como ciência 

(conhecimento sobre a natureza). A Figura 16 traz o slide utilizado para sintetizar 

em aula as principais ideias discutidas.  
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FIGURA 16 – Slide elaborado pelo ministrante para sintetizar os pontos abordados  
 

 
Tendo em vista que toda essa discussão se propunha a contribuir com a 

formação docente, fizemos a interligação entre o ensino e a temática visitada até 

então na Terceira Etapa. Destacamos que a literatura acadêmica especializada 

considera que nem todo tipo de História da Ciência pode ser considerado adequado 

para o ensino de disciplinas científicas. Não é desejável para o contexto escolar uma 

História da Ciência alinhada a uma perspectiva anacrônica, Whig, Pedigree ou de 

progresso contínuo. As visões sustentadas pela historiografia da ciência atual têm 

sido ressaltadas em textos de natureza teórica sobre a inserção da HFC no Ensino e 

se alinham a visões mais complexas sobre a Natureza da Ciência.  Segundo Forato, 

Martins e Pietrocola (2012, p. 126): “A elaboração de narrativas históricas e os 

aspectos epistemológicos que elas transmitem podem ser avaliados e orientados 

pela historiografia atual da História da Ciência”. 

Recomendou-se aos participantes a leitura extraclasse, individual, de uma 

síntese dos pontos discutidos, apresentada na versão participante-professor em 

formação do Produto Educacional (ver APÊNDICE 2).  
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Considerando os elementos trazidos pelas discussões, a Atividade 3, no item 

“4.1 Ponto de Contato” no Produto Educacional (APÊNDICE 2), propôs aos 

participantes o seguinte questionamento: “As transformações ocorridas com a 

historiografia da ciência ao longo do século XX têm repercussão nas indicações 

sobre a inserção didática da história da ciência expressas na legislação?  

Em atividade escrita, não-presencial, os participantes deveriam observar 

eventuais repercussões dessas transformações nas indicações relativas à História 

da Ciência em trechos de documentos educacionais como as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Ensino 

Médio), a Base Nacional Comum Curricular (Área de Física) e editais recentes do 

Programa Nacional do Livro Didático. Eventuais indicações que se opusessem a 

visões simplistas de ciência também deveriam notadas. Os trechos selecionados 

para análise foram apresentados aos participantes no Produto Educacional 

(APÊNDICE 2), para atividade escrita individual a ser enviada previamente ao 

encontro subsequente. 

O segundo momento presencial da Terceira Etapa ocorreu no dia 27 de abril 

e todos os alunos matriculados participaram. Neste momento, conforme o previsto, 

realizamos a socialização das respostas à atividade proposta, com uma discussão 

coletiva mediada. 

 

 

FIGURA 17 – Slide contendo a Atividade objeto de discussão coletiva  
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Somente os alunos A1 e A4 enviaram previamente as respostas à atividade 

proposta. Com auxílio de projetor multimídia, as respostas foram socializadas, lidas 

uma a uma e comentadas coletivamente.  

Os participantes conseguiram, com algumas ressalvas, identificar na atividade 

escrita os tipos de HC e visões de ciência, como o empirismo-indutivismo, 

consideradas inadequadas pela legislação educacional. Algumas dificuldades 

observadas na atividade escrita foram superadas. O aluno A1 havia confundido 

diacronismo com externalismo, por exemplo. O aluno A4 usou a expressão 

“sistematização do conhecimento”, citada na legislação, para defender uma visão de 

ciência linear e sem rupturas. Ao longo da discussão, essa visão precisou ser 

problematizada. 

O aluno A2 tentou definir conceitualmente o empirismo-indutivismo. A1 e A3 

fizeram uma crítica a essa postura filosófica, enquanto que A4, que até então só 

havia participado da última discussão, pareceu ensaiar uma defesa.  Durante este 

momento, os alunos participaram bastante, interagindo, e colocando à prova as 

ideias elaboradas por eles. 

Em continuidade da intervenção, a professora responsável pela disciplina 

mencionou a dificuldade de interpretar o conteúdo da legislação educacional que faz 

referência à HFC por professores não tenham uma formação sólida a esse respeito.  

O participante A3, que acabara de fazer uma crítica ao empirismo-indutivismo, 

afirmou que antes da experiência vivenciada no curso, nem conseguiria perceber 

esta postura filosófica no livro didático. 

Os objetivos pretendidos nessa etapa foram atingidos, uma vez que nas 

discussões foi possível construir a percepção de reflexos das mudanças sofridas 

pela historiografia da ciência nos documentos educacionais brasileiros.  

Finalizamos as discussões do dia 27 de abril com o encaminhamento para 

atividade escrita não-presencial proposta aos participantes: analisar trechos, 

previamente selecionados, de livros didáticos do Ensino Médio que tratavam 

especificamente do conceito de pressão atmosférica. Os trechos estavam contidos 

na versão participante-professor em formação do Produto Educacional (ver 

APÊNDICE 2). Deveriam ser identificadas visões sobre a Natureza da Ciência e 

características da História da Ciência contida nesses materiais, tendo em vista os 

pressupostos historiográficos aos quais se alinhavam. Esclarecemos aos 
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participantes que, naquele momento, eles ainda não precisariam estar a par de 

informações históricas a respeito do desenvolvimento do conceito científico “pressão 

atmosférica”. A intenção era que pudessem perceber indícios de eventuais 

fragilidades nos trechos dos materiais didáticos, considerando apenas os 

parâmetros já estudados (historiografia e visões de ciência) e os questionamentos 

propostos na Figura 18. 

 

São citadas quais situações ou problemas fomentaram o desenvolvimento do 
conceito científico? 

Ao citar o atual conhecimento científico são apresentadas visões científicas 
precedentes? 

O conhecimento científico parece ter se estabelecido a partir de uma única 
descoberta pontual ou foi desenvolvido coletivamente? Há algum registro de 
controvérsias? 

Figura 18: Questões gerais de subsidio para a atividade 4. 

 

4.4 QUARTA ETAPA  
 

Os participantes enviaram pelo SIGAA suas respostas escritas à atividade 

proposta. No dia 4 de maio, teve início a quarta etapa da intervenção didática com a 

socialização das respostas previamente observadas pelo ministrante do curso.  

 

 
Figura 19: Cronograma previsto para a Quarta Etapa 

 

Os cursistas foram estimulados a compartilharem suas conclusões em 

discussão coletiva que compôs o primeiro momento presencial desta etapa. O 

direcionamento dessa discussão tencionou a percepção de eventuais inadequações 

e insuficiências nos materiais didáticos. Buscou-se sensibilizar o docente acerca da 

necessidade de recorrer a materiais complementares aos livros didáticos, de forma 

que sua atuação em sala de aula atenda à legislação educacional, se alinhando a 

perspectivas atuais acerca da inserção didática da HFC.  
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Em geral, mesmo que não tivessem o conhecimento do contexto de 

desenvolvimento do conceito cientifico específico, todos os cursistas perceberam 

inadequações nos trechos dos livros didáticos. Fizeram apontamentos da presença 

de traços de história Whig, Pedigree, anacrônica, hagiográfica, internalista. 

Conseguiram relacionar esses tipos de história ao fomento de visões simplistas 

sobre a ciência como o empirismo-indutivismo, a neutralidade, a existência de um 

método científico único infalível, a ciência a-problemática e sem controvérsias. 

Alguns trechos de livros didáticos, enumerados no Produto Educacional (ver 

APÊNDICE 2), destacam-se pela relevância à discussão. 

Trecho 1: “Quem, pela primeira vez, percebeu que o ar exercia pressão e 

propôs uma experiência para medir a pressão atmosférica foi o físico italiano 

Evangelista Torricelli (1608-1647)” (TORRES et al., 2010, p. 154). 

O aluno A4 citou que o referido trecho apresentava uma visão de história 

Pedigree, pois o físico italiano Evangelista Torricelli surge como uma figura única 

que observa o fenômeno sem se basear em ideias preexistentes. Segundo A4, 

nesse trecho não há registro de controvérsias e o conhecimento parece “brotar” de 

uma única descoberta pontual, sem indagações prévias ou eventuais 

questionamentos (problemas) que fizessem surgir a ideia de pressão atmosférica. 

A4 afirmou, no entanto, que o trecho atendia ao quesito relativo à HC no PNLD.  

Essa afirmação levou-nos a questioná-lo, comparando sua resposta com a do 

aluno A1, que afirmou que o trecho estaria fora das indicações do PNLD. A4 

explicou que esse trecho estava de acordo com a legislação, pois apresentava 

aspectos da HC e, em comparação com outros textos, isso já poderia ser 

considerado um avanço.   

Com o intuito de problematizar aquela colocação, realizamos a discussão 

coletiva de trecho de edital recente do PNLD. Um critério de eliminação aponta que 

o livro não pode apresentar um conteúdo qualquer de HC, mas sim um tipo de HC 

que venha a contribuir com o ensino: 

 
[...] será excluída a obra que não apresentar, em seu conjunto: [...] 6. 
a história da ciência muito além de nomes ou datas, explorando o 
contexto social, cultural, econômico e político em que ocorreu a 
produção científica (BRASIL, 2017, p. 46). 
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Trecho 7: “[...] verificou que a coluna de mercúrio atingia a altura de 76 cm, restando 

o vazio acima do mercúrio, região essa denominada câmara barométrica” (NICOLAU et al., 

2009, p. 428). 

Todos os participantes classificaram o referido relato como empirista-

indutivista. Em antecipação à etapa subsequente do curso, chamamos atenção para 

o fato de que o trecho afirma de forma categórica que a parte superior do tubo está 

vazia. Questionados sobre a obviedade dessa afirmação, os cursistas se 

posicionaram contrários ao tom transmitido pelo trecho.  

Trecho 9: “Por mais de vinte séculos, acreditou-se que a natureza teria horror ao 

vácuo. No século IV a.C. Aristóteles afirmou que a existência do vazio seria impossível e, ao 

longo da Idade Média, essa ideia transformou-se em dogma, verdade inquestionável. Nesse 

período da história da humanidade, a menção a existência do vazio era considerada um 

grave erro. Galileu Galilei, em 1638, no livro Duas novas ciências, apresentou a ideia de um 

limite para a compreensão da existência o vácuo” (SANT‟ANNA et al., 2013, p. 211- 212).  

A professora responsável pela disciplina chamou a atenção para a expressão 

“limite para a compreensão da existência do vazio”. O trecho trazia uma afirmação 

obscura. O aluno A1 tentou ensaiar uma explicação para aquele trecho, mas não 

conseguiu. Enfim, se a afirmação realizada pelo trecho não era compreensível, seu 

papel didático muito menos o era. 

O aluno A4 confessou estar assustado ao perceber textos com tantos erros 

históricos aprovados pelo PNLD. O ministrante ressaltou a dificuldade ao se 

escrever um material didático levando em consideração todos os critérios, sendo o 

conteúdo histórico-filosófico um dos muitos que merecem atenção. 

Trecho 13: “Ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna líquida 

desceu, estacionando a uma altura de 76 cm acima do nível do mercúrio no 

recipiente [...]. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, [...], atuando na 

superfície do líquido no recipiente, equilibrava a coluna de mercúrio. Portanto, o 

valor da pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de 

mercúrio de 76 cm de altura” (MÁXIMO, ALVARENGA, 2003, p. 94). 

Os cursistas foram questionados sobre por que no experimento teria sido 

utilizado diretamente mercúrio (menos acessível) e não água. A partir desse 

aspecto, abrimos uma discussão sobre a falta de elementos que contextualizem o 

experimento de Torricelli nos livros didáticos. Nenhum deles sabia sobre o 

experimento análogo realizado com água, anteriormente ao realizado por Torricelli. 
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Os cursistas destacaram, no entanto, que os relatos nos livros didáticos apresentam 

variações e contradições, o que indicaria que algo está errado nesses relatos.  

Trecho 15: “[...] 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). Como os cursistas bem observaram, a 

expressão “concluiu corretamente...” evidenciava o anacronismo no relato 

apresentado no Trecho 15.  

A professora responsável pela disciplina concluiu os procedimentos indicando 

uma atividade não-presencial de aprofundamento por meio da leitura de seção de 

contextualização histórica sobre a temática em estudo, contida em artigo acadêmico 

recente (FONSECA et al, 2017, p. 71-74). A referida seção traz uma narrativa 

histórico-pedagógica sintética, voltada à formação docente, sobre o desenvolvimento 

do conceito de pressão atmosférica.  

A leitura permitiria a aproximação do cursista em relação ao conteúdo 

histórico específico e funcionaria como introdução à Quinta Etapa, na qual o contato 

com as fontes primárias avançaria e aprofundaria a visão histórica. 

 

 

Figura 20: Cronograma previsto para a Quarta Etapa 

 

No dia 11 de maio de 2018, no segundo momento presencial da quarta etapa, 

realizamos a leitura compartilhada do texto indicado para leitura prévia. Destacamos 

situações relacionadas ao desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica, 

salientando o entrelaçamento com as discussões sobre o vazio. Foram observados 

os fundamentos historiográficos atualizados (opostos ao anacronismo, whiguismos, 

história pedigree e internalismo), bem como as visões mais sofisticadas sobre a 

ciência (opostas às visões de ciência neutra e ao empirismo indutivismo) implícitas 

na narrativa histórica.  
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Observou-se que a narrativa histórica indicava que os argumentos dos 

pesquisadores do passado, desde os tempos mais remotos, eram sólidos, com alto 

nível de complexidade. A narrativa trazia riqueza de detalhes, referência aos 

materiais e tecnologias usadas nas pesquisas, e mostrava o desenvolvimento dos 

conceitos como fruto de controvérsias, esforço e dedicação dos pesquisadores.  Ao 

contrário de uma visão popular de que experimentação seria exclusiva do passado 

recente, atrelada ao surgimento da ciência moderna, a narrativa se referia a vários 

exemplos de experimentos realizados ao longo de períodos anteriores por 

pesquisadores que defendiam a formação do vazio ou a sua impossibilidade. 

Contrariamente à visão empirista-indutivista, diversos fenômenos físicos 

relacionados ao funcionamento de equipamentos como seringas, foles, sifões e 

bomba de água eram explicados por meio do horror ao vazio, sem necessariamente 

a exigência do conceito de pressão atmosférica. 

Os cursistas perceberam que diversas ideias e experimentos precederam o 

trabalho de Torricelli. Esses elementos usualmente não são citados ou são 

distorcidos nos livros didáticos. Mesmo quando citam a contribuição de Galileu se 

restringem ao fato de este ter sido professor de Torricelli. Não costumam mencionar 

(ou mencionam inadequadamente), a participação de Galileu na discussão sobre a 

dificuldade no bombeamento de água. Não contextualizam o experimento de 

Torricelli. Com isso, não se referem à contribuição de Galileu para que o 

experimento análogo ao de Torricelli realizado com água passasse a ser feito com 

mercúrio.  

Os cursistas destacaram que as ideias de Galileu eram muito elaboradas e 

deveriam estar presentes em contextualização nos livros didáticos, ainda que 

atualmente não sejam aceitas. Lembraram, ainda, que o desenvolvimento do 

conceito de pressão atmosférica ocorreu, na verdade, em meio às discussões sobre 

a (im) possibilidade de formação do vazio, nas quais Galileu e Torricelli estavam 

engajados. 

Em atividade não-presencial, propôs-se que os cursistas analisassem 

novamente os trechos de livros didáticos sobre o conteúdo de pressão atmosférica. 

Eles deveriam confrontar a narrativa histórica aprofundada aos elementos históricos 

contidos nos livros didáticos previamente analisados. Os cursistas enviaram suas 

respostas escritas a essa atividade, as quais foram socializadas em discussão 
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coletiva na aula de 18 de maio de 2018. Propusemos reflexões acerca das 

implicações didáticas dos dois tipos de relatos, os usuais em livros didáticos e a 

narrativa histórica bem fundamentada. 

 

 

FIGURA 21 – Atividades realizadas na continuidade da Quarta Etapa 

 

À luz do aprofundamento histórico realizado, retomamos alguns trechos de 

livros didáticos discutidos previamente, os quais haviam sido classificados pelos 

alunos como boas apresentações da HC.  Os cursistas se deram conta de 

distorções históricas presente nesses textos e refletiram sobre as implicações 

didáticas das omissões das controvérsias (sobre o vazio, por exemplo), que 

geravam visões distorcidas sobre a ciência (o conceito de pressão atmosférica 

parecia emergir naturalmente do experimento, compondo um relato empirista-

indutivista).  

Questionados sobre a intenção real de Torricelli, A1 afirmou que, ao contrário 

do que trazem os livros didáticos, ele pretendia “fazer estudos sobre o vazio” e não 

simplesmente medir a pressão atmosférica. A professora responsável pela disciplina 

ratificou que ele estava discutindo o equilíbrio no líquido, dentro do contexto de 

discussão sobre o vazio: o que sustentava a coluna de mercúrio era interno ou 

externo ao tubo? 

Ao final desse momento, o aluno A2 mencionou que havia então 

compreendido a importância da HC no ensino, especialmente para as aulas com a 

apresentação de experimentos. O aluno A1 um também mencionou a importância de 

participar do curso, ressaltando que estaria aprendendo muito.  

Ao finalizar esta etapa, houve o direcionamento para uma atividade não-

presencial com a primeira fonte primária selecionada: a leitura da Carta de 

Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci em 11/06/1644 e a resposta a 

questionário sobre o referido documento (ver APÊNDICE 2). Os cursistas enviaram 

suas respostas previamente ao encontro subsequente.   
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4.5 QUINTA ETAPA  
 

Nesta etapa, as fontes primárias da História da Ciência foram utilizadas na 

formação docente como recurso didático. Buscou-se contribuir com fundamentos 

para que o professor em formação se preparasse para a inserção da História e 

Filosofia da Ciência no ensino básico. Especificamente, buscou-se promover a 

percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico do conceito de 

pressão atmosférica, os quais remetem diretamente a questionamentos sobre a 

Natureza da Ciência. 

Esses objetivos envolvem o estudo de tradução de textos históricos originais 

relacionados aos debates sobre o vazio. Pretendia-se estimular a percepção 

docente de que as fontes primárias podem ser recursos importantes para a reflexão 

em busca de elementos históricos.  

Para possibilitar uma compreensão mais aprofundada das fontes, foi realizada 

na etapa anterior a leitura prévia de uma narrativa histórico-pedagógica sobre o 

desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica. A Quinta Etapa ocorreu em 

quatro momentos presenciais e quatro não presenciais. Em cada momento não 

presencial os professores em formação receberam cópias de uma das seguintes 

fontes primárias: 

 

 Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci em 11/06/1644  

 Texto “Novas experiências sobre o vácuo” de Blaise Pascal 

 Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, em 22/09/1648 

 Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 
 

FIGURA 22 – Fontes primárias utilizadas na Quinta Etapa 

 

Em atividades não presenciais, os participantes tiveram a oportunidade de 

refletir individualmente sobre o conteúdo de cada um desses documentos e 

responderam aos questionários. Para cada fonte primária, enviaram suas respostas 

ao ministrante do curso previamente ao momento presencial de discussão coletiva 

daquele documento histórico.  

Os questionários foram elaborados com o intuito de mediar a leitura e a 

interpretação de cada um dos documentos históricos (ver APÊNDICE 2). Esses 

instrumentos colaboraram para que fossem trazidos à tona elementos específicos 
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relacionados ao desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica, como a 

controvérsia a respeito do horror ao vazio e a ruptura em relação a uma tradição 

interpretativa para determinados fenômenos cotidianos. Trouxeram, ainda, 

questionamentos direcionados à problematização de visões simplistas sobre o 

trabalho científico, como o empirismo-indutivismo, bem como outras discussões 

relacionadas à Natureza da Ciência. A percepção da ciência como empreendimento 

humano coletivo, a percepção da ciência como busca de solução para problemas 

estabelecidos em determinado contexto, a mutabilidade do conhecimento e a 

inexistência de uma metodologia rígida padrão foram temáticas discutidas de forma 

contextualizada a partir dos documentos históricos.  

 
FIGURA 23 – Apresentação da Quinta Etapa 
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DISCUSSÃO SOBRE A CARTA DE TORRICELLI A RICCI 
 

Interrogamos os participantes sobre o que haviam achado da leitura do texto, 

se haviam compreendido, se tiveram dificuldades. De forma unânime, apontaram a 

dificuldade de compreender a figura apresentada no texto (ver APÊNDICE 2). 

Explicamos, desculpando-nos, que essa dificuldade decorria de um erro nosso 

durante a digitação do trabalho. Onde deveria haver a letra D, no texto, colocamos a 

letra O, o que tornou prejudicou a leitura da imagem, e, consequentemente, sua 

função de auxiliar a compreensão do texto. O equívoco foi, então, corrigido antes da 

discussão coletiva do texto.  

Em resposta ao questionário, um dos alunos havia classificado o documento, 

como uma fonte primária. Aproveitando o questionamento sobre a natureza do 

documento, utilizamos a oportunidade para fazer diferenciar fontes primárias de 

secundárias. A professora responsável pela disciplina mencionou exemplos e 

confirmou a resposta oferecida inicialmente pelo aluno.  

Em seguida, questionou-se sobre o que o autor da carta estaria tentando 

estudar. O aluno A1 citou as dificuldades enfrentadas pelo autor em relação a 

examinar a composição do ar, se hora mais denso ou não. Seguiu-se uma discussão 

acerca da intenção do experimento, sendo o principal contexto o vazio e a 

possibilidade de existir uma resistência natural à sua formação. O autor do texto 

tinha a intenção de argumentar que a parte superior do tubo estava vazia. 

Lemos, então, o seguinte trecho: 

 

[...] fazendo certos cálculos facílimos, encontro que a causa admitida 
por mim (ou seja, o peso do ar) deveria por si só ser mais notável do 
que ela o é ao se tentar (produzir) o vácuo. Digo isso para que algum 
filósofo, vendo-se incapaz de fugir a essa confissão de que a 
gravidade do ar explica a repugnância sentida ao se fazer o vácuo, 
não dissesse que aceita o efeito do peso do ar, mas persistisse em 
afirmar que a Natureza também contribui para a repugnância ao 
vácuo. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 
MARTINS, 1989, p. 157). 

 

Após a leitura do trecho, seguiu-se o diálogo: 

PROFESSORA_ Qual o ano da carta? 
A1_ 1643.  
PROFESSORA: Então, para ele o que é gravidade, e o que é peso 
do ar? 
A1_ Não é a ideia de pressão?! 
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PROFESSORA_ Mas não é mesmo!  

 

Chamou-se a atenção para o fato de que os trabalhos de Isaac Newton sobre 

gravidade eram posteriores à carta. Dessa forma, predominavam na época desse 

documento os conceitos de peso e de gravidade aristotélicos. Portanto, não se 

tratava de peso como força de interação entre massas, mas uma propriedade 

natural dos corpos graves. Oportunamente, chamou-se a atenção quanto ao cuidado 

com eventuais anacronismos cometidos pelo leitor em aproximação com textos 

históricos originais.  

Procedendo a leitura do trecho da carta em que Torricelli explica seus 

procedimentos, foram sanadas as dúvidas persistentes, algumas das quais 

decorrentes do erro supracitado. Reproduziram-se no quadro as imagens do texto 

original, diferenciando, com pinceis de cores distintas, mercúrio e água. Assim, cada 

procedimento e suas respectivas consequências puderam ser compreendidos.  

Com a intenção de evidenciar a importância da problemática em torno da 

questão do vazio, foram trazidas informações históricas que extrapolaram o 

conteúdo do documento histórico em discussão. A propagação da luz, por exemplo, 

foi mencionada. Argumentava-se na época que a passagem da luz pelo alto do tubo 

indicava que este não estava vazio. Isso porque, de acordo com as interpretações 

então existentes, a luz era ou substância ou acidente. Se fosse substância a parte 

superior do tubo não estaria vazia. Se fosse acidente, este estaria associado a uma 

substância e, consequentemente o interior do tubo deveria conter essa substância.  

Essas informações ajudaram, portanto, a compor o complexo contexto no 

qual se inseria Torricelli ao defender a possibilidade do vazio. Voltando à 

interpretação do documento, questionou-se: 

PROFESSORA: como você provaria que o tubo está vazio? 
A2: preenchendo com algo! 
MINISTRANTE_ por este critério (usando a garrafa de água) se eu 
conseguir colocar água nesta garrafa Isto será a prova de que ela 
está vazia, sem ar? 

 

Os demais alunos sinalizaram com a cabeça que não, mas esse havia sido 

justamente um dos argumentos defendidos por Torricelli em seus procedimentos, 

como a resposta ao questionário proposto evidenciava. 

Quanto à sustentação da coluna de mercúrio, usualmente representada em 

esquemas nos livros didáticos, questionamos:  
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MINISTRANTE_ A força externa é evidente como apresentada nos 
livros didáticos, o aluno consegue ver essa força? 
A2_ podemos induzir a tal. 

 
A atuação de um fator externo não é evidente. O ministrante lembrou o 

esforço de Torricelli para argumentar que a força de sustentação da coluna de 

mercúrio não era interna ao tubo. Voltando ao documento histórico, o ministrante 

explicou que essa era a intenção de Torricelli ao realizar o experimento duas vezes 

com tubos de formatos superiores distintos, sendo um deles com um bulbo superior. 

Ele argumentou que se o puxão do vazio fosse responsável pela sustentação, o tubo 

com um bulbo superior vazio deveria ter uma coluna de mercúrio sustentada maior. 

Isso, no entanto, não ocorria. Em ambos os tubos a coluna de mercúrio permanecia 

a uma mesma altura, o que, segundo Torricelli, evidenciava que a sustentação 

decorria de um fator externo, a pressão do ar. 

Ao chegarmos ao final da leitura coletiva, os participantes ironizaram a 

postura de Torricelli em trecho no qual este reconhecia estranhar as variações na 

altura da coluna de mercúrio, como dependente de calor ou frio, como se houvesse 

ar no interior do tubo. Os participantes identificaram que, contradizendo sua própria 

argumentação, Torricelli reconheceu a possibilidade de a parte superior do tubo não 

estar vazia.  

Mencionou-se que a hesitação e a insegurança do autor quanto às 

conclusões do trabalho contrastavam com o tom categórico geralmente apresentado 

em livros didáticos. Questionados sobre a expressão “pressão atmosférica”, os 

cursistas confirmaram sua ausência no documento histórico, o que mais uma vez 

contrastava com os relatos comuns em materiais didáticos. 

Outros elementos de contraste foram percebidos. Os cursistas identificaram 

no texto aspectos humanos como criatividade e imaginação. A construção do 

conhecimento não seguiu um roteiro passo a passo, envolveu um esforço coletivo e 

contou com a participação de religiosos.  

 

DISCUSSÃO SOBRE O TEXTO “NOVAS EXPERIÊNCIAS SOBRE O VÁCUO” DE 
BLAISE PASCAL 
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A discussão foi iniciada com a percepção de algumas curiosidades pelos 

cursistas, como o aspecto visual da capa deste trabalho, o selo da Biblioteca 

Imperial e a data da escrita.  

Após a leitura do primeiro paragrafo do documento, o aluno A1 destacou o 

trecho no qual Pascal faz referência ao “famoso experimento da Itália”. Ficava 

evidente que se tratava do experimento de Torricelli, embora Pascal não lhe tenha 

dado crédito. Segundo A1, Pascal, ao se referir ao experimento como “prova”, 

estava contrariando a conclusão de Torricelli, uma vez que este havia deixado 

algumas dúvidas sobre o vazio (no final do documento estudado na aula anterior). A 

professora responsável pela disciplina esclareceu que, especificamente nesse 

trecho, Pascal não estava se referindo a uma “prova” do vazio, mas sim somente 

descrevendo a sustentação da coluna de líquido, isto é, afirmou que estava 

“provada”, ou observada, essa sustentação. 

 O equívoco na interpretação levou-nos a questioná-los sobre possíveis 

dificuldades de interpretação do documento analisado. Os cursistas mencionaram 

que a leitura da fonte primária anterior sido imperativa para que soubessem do que 

se tratava. Aproveitando questionamentos surgidos sobre termos, locais específicos 

e ordens religiosas citadas, trouxemos esclarecimentos de forma que a 

compreensão do contexto pudesse ser enriquecida. 

Seguiu-se, então, uma discussão sobre o papel do experimento. Questionou-

se a visão popular usual de que do experimento emergiria uma revelação, a verdade 

absoluta. O horror ao vazio, na época de Pascal, era sustentado por argumentos 

empíricos. Pascal, por sua vez, tentava desqualificá-los. Tinha a intenção clara de 

apresentar os seus próprios experimentos como definitivos, para por fim à discussão 

acerca da existência do vazio. Diante desta colocação, seguiu-se o diálogo: 

 
A3- Será que ele diz que esses experimentos eram falsos porque ele 
não aceitava a ideia? 
MINISTRANTE_ o que você acha? 
 A3_ acho que é isso mesmo. 
MINISTRANTE_ e é! 

 

Questionados sobre se perceberam no texto alguma referência à pressão 

atmosférica, os cursistas negaram. Assim, concordaram com o comentário do 

ministrante de que seria estranha a ausência dessa referência, se, de fato, o 
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experimento de Torricelli tivesse sido determinante para a conclusão sobre a 

atuação da pressão atmosférica e sua medida, como trazem os livros didáticos. 

Destacou-se que no documento analisado, para Pascal, o experimento de 

Torricelli era suficiente para demonstrar a possibilidade do vazio, de modo que a não 

aceitação era atribuída a ele à “força da prevenção”. Os cursistas perceberam, no 

entanto, a dificuldade enfrentada por Pascal ao sustentar a hipótese de que a parte 

superior do tubo estava vazia, em contexto no qual predominavam ideias contrárias 

ao vazio. A partir da interpretação do documento, notaram que o que acontecia na 

parte superior do tubo estava sujeito a várias possibilidades de interpretações. 

 
DISCUSSÃO SOBRE A CARTA DE PÉRIER A PASCAL 
 

Ao iniciarmos a discussão, questionamos aos participantes sobre a leitura: 

A3_ Acontece que a nossa visão, construída através do livro 
didático... quando chegaram as fontes primárias, ela acabou 
desmoronando. 
A1_ Eu gostei mais desse texto. 
PROFESSORA_ Eu sabia que vocês iriam gostar. 
A1_ bem melhor, mais explicativo bem interessante. O contexto... 
chamar a pessoa para olhar, deixou lá olhando o experimento para 
ver se não mudava lá, não mudava aqui também. Foi bem 
interessante. Coletividade, né? 
A4_ Ele queria saber mesmo ... era se tivesse feito lá... presente né, 
para tá olhando. O negócio dele era... 
MINISTRANTE_ Comprovar, ter a segurança. 
A4_ Exatamente! 

 

Usamos a imagem do Puy-de-Dôme, trazendo algumas curiosidades quanto a 

altura, exploração turística atual para a prática de atividades esportivas e culturais, 

meios de transporte atuais para se chegar ao topo, dentre outros aspectos. Termos 

citados no documento e não conhecidos pelos cursistas, como leigos e Mínimos, 

foram esclarecidos ao longo da discussão. 

Após a leitura do primeiro parágrafo do documento histórico, evidenciamos o 

relato sobre a diferença das condições climáticas entre a parte de baixo do Puy-de-

Dôme e o seu topo, inclusive destacando a presença de nuvens na parte mais alta. 

 Concluindo a leitura coletiva do segundo parágrafo, o aluno A4 destacou a 

importância dada ao experimento. Já o aluno A1 mencionou a aparente segurança 

de Périer ao realizar e descrever o experimento. Esclareceu-se que os problemas de 

saúde de Pascal provavelmente impediram-no de realizar pessoalmente o 
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experimento. Chamou-se a atenção para a ausência do nome de Périer nos livros 

didáticos. O experimento na montanha costuma ser associado a Pascal, 

exclusivamente. 

A1 mencionou ser interessante o fato de pessoas tão importantes se 

interessarem em subir uma montanha para ver a realização de um experimento. A 

professora destacou que isso poderia ser explicado pelo contexto, e que, assim 

como seu cunhado, Pascal era uma pessoa importante da época. 

O aluno A4, recordando a aula anterior, mencionou a participação de 

religiosos envolvidos nessa discussão científica, o que levou o participante A1 a 

declarar : “Não, mas aí era Idade Média, né!”. A professora interveio, lembrando que 

as fontes primárias discutidas não eram medievais, sendo a Idade Média um período 

bem anterior. A professora lembrou, ainda, que na Idade Média vários religiosos 

participaram da construção do conhecimento científico, sendo este tambémum 

período de desenvolvimento para a ciência. Oportunizou-se, assim, uma ocasião 

para desmistificar de forma breve a visão popular de oposição entre ciência e 

religião. 

O aluno A2, em momento no qual os procedimentos adotados por Périer eram 

citados, interveio explicando o experimento de acordo com o roteiro usualmente 

notado em livros didáticos: comprovação e medida da pressão atmosférica, 

desconsiderando a motivação de refutar o horror ao vazio. O participante apresentou 

um livro didático que trazia essa explicação, em oposição ao que estava sendo 

observado na fonte primária. Esse aspecto contraditório foi reforçado na discussão. 

Para A1, chamavam a atenção os cuidados tomados por Périer durante a 

realização do experimento. O participante destacou o uso da mesma amostra de 

mercúrio para realizar o experimento repetidas vezes, em diferentes circunstâncias 

climáticas, e altitudes.  

Comparando as fontes primárias estudadas nessa ocasião e na aula anterior, 

A4 considerou estranho o relato de Périer quanto a não ter percebido variação 

alguma na altura da coluna de mercúrio para o experimento realizado a uma mesma 

altitude. Esse relato, lembrou A4, contrastava com a afirmação de Torricelli no 

sentido contrário, isto é, havia variações na altura da coluna de mercúrio para a 

mesma altitude, aparentemente relacionadas a mudanças na temperatura. Para A4, 

a insistência de Périer parecia ser tendenciosa. Ele poderia ter notado pequenas 
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variações na coluna de mercúrio e temia divulgá-las para evitar a recorrência a 

qualquer fator que não fosse a altitude.   

Nessa ocasião, exemplificando uma situação suspeita em torno daqueles 

episódios históricos, a professora responsável pela disciplina citou a desconfiança 

dos historiadores quanto à autenticidade da carta na qual Pascal solicita a Périer o 

procedimento. A carta poderia ser posterior à data registrada por Pascal. Forjada, 

conteria elementos para reforçar a prioridade da ideia de realizar aqueles 

procedimentos.   

Após a leitura do penúltimo parágrafo, o participante A4 exclamou: “Sinto faro 

de coisa errada!” Mencionou, desconfiado, que quando ele próprio rotineiramente faz 

experimentos, raramente encontra as mesmas medidas, ainda que use 

equipamentos sofisticados. Continuou, então: 

 
Talvez essa questão de ser tudo certinho, a ponto dele estar 
manipulando os dados, talvez ele esteja direcionando isso aí para 
algum público, para alguma coisa.  
 

A1 e A2 discordaram de A4, pois afirmaram confiar na veracidade do relato e 

das medidas indicadas. Mais uma vez, A4 exclamou: “Isso aí tinha um alvo, essa 

carta foi direcionada!” 

No sentido de trazer mais informações contextuais, explicou-se que o 

experimento era muito importante para Pascal. Isso porque, Descartes, que negava 

o vazio, mas aceitava a pressão do ar, havia comentado com ele, pessoalmente, 

que se o experimento de Torricelli fosse realizado em diferentes altitudes seria 

observada a variação da coluna de mercúrio decorrente das diferenças de pressão. 

Esse episódio teria induzido Pascal a solicitar ao seu cunhado Périer que realizasse 

os procedimentos, uma vez que ele próprio não podia fazê-lo por problemas de 

saúde. Os elementos contidos na carta de solicitação a Périer evitariam a atribuição 

da ideia a Pascal. 

Concluiu-se a discussão explicando que, apesar da importância do 

experimento, ele não descartava o horror ao vácuo. Oponentes alegaram na época 

que o horror ao vácuo podia variar com a altitude. Dessa forma, o puxão exercido 

sobre a coluna de mercúrio podia variar e explicar o fenômeno observado por Périer. 

Ao longo da discussão, aspectos como a cooperação na ciência e o caráter 

simplista da visão empirista-indutivista foram lembrados. O experimento do Puy-de-
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Dôme não era passível de uma única interpretação. Além disso, havia uma 

expectativa teórica preexistente orientando os procedimentos. 

 

DISCUSSÃO SOBRE O FRAGMENTO DOS “TRATADOS FÍSICOS DE BLAISE 
PASCAL” 
 

Os cursistas consideraram o texto como sendo de fácil compreensão. A fim 

de otimizarmos o tempo, e sendo este um discurso metodológico realizado por 

Pascal, de natureza distinta das fontes primárias anteriores, adotamos outro tipo de 

procedimento na discussão. Realizamos a leitura das expectativas de respostas ao 

questionário (ver versão do ministrante no APÊNDICE A) comparando-as às 

respostas dos participantes.  

Os cursistas evidenciaram a cautela e qualidade da retórica de Pascal. 

Apesar de o título indicar ser uma tratado sobre o vácuo, os cursistas destacaram 

que Pascal precisou argumentar durante praticamente todo o texto, preparando o 

caminho para então, no último parágrafo, entrar no assunto proposto. Recordaram 

que, em um dos textos anteriores, Pascal ao apresentar seus experimentos 

qualificou-os como tão convincentes a ponto de inviabilizarem a negação da 

existência do vazio. Assim, o fato de escrever esse novo texto, indicava que ele não 

havia conseguido convencer os oponentes. Sobre esse aspecto, o aluno A4 

observou uma diferença: “No outro texto, ele recorreu muito aos experimentos. 

Nesse, ele já apela para a figura humana”. 

Os participantes destacaram a estratégia retórica de Pascal no sentido de 

tentar desqualificar os argumentos dos antigos para, então, apresentar os seus 

argumentos como válidos, com uma grande sutileza de elogios às qualidades de 

seus oponentes. 

Os cursistas foram questionados quanto a possíveis aspectos empiristas-

indutivistas no discurso de Pascal.  Em resposta, o aluno 14 citou a seguinte 

passagem do texto:  

 
Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a natureza 
não admitia o vácuo, quiseram dizer que ela não o admitia em todas 
as experiências que viram; e não poderiam, sem temeridade, aí 
incluir aquelas que não lhes eram conhecidas. Se elas o fossem, 
sem dúvida teriam tirado as mesmas consequências que nós e por 
sua anuência lhes teria dado a autoridade dessa antiguidade da qual 
hoje se quer fazer o único princípio das ciências. (PASCAL, 
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Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 
53).  

 

Questionados sobre onde estaria o empirismo-indutivismo na citação, os 

cursistas, surpreendidos pelo questionamento, responderam com alguma 

dificuldade: “teriam tirado as mesmas consequências que nós”.  

Mencionou-se que as conclusões não seriam obrigatoriamente as mesmas. A 

necessidade de Pascal escrever esse texto era evidência de que os experimentos 

não são interpretados de uma única forma. Finalizando as discussões, mencionou-

se que Pascal novamente precisava argumentar em defesa de suas conclusões, 

ainda que antes as tenha apresentado como óbvias durante a exposição dos 

experimentos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o curso ficou evidente, mediante a intensa participação dos alunos, 

que os mesmos reconheceram o potencial da História da Ciência para o ensino da 

Física, bem como compreenderam a que tipo de História da Ciência (características 

historiográficas) se referem os documentos educacionais. Os professores se deram 

conta de que a compreensão desses elementos faz parte de suas necessidades 

formativas (MARTINS, 2001; GIL PEREZ, 2001; VIDEIRA, 2007; FORATO, 2012; 

GUERRA, 2014).  

Iniciando com a problematização do dogmatismo usual no ensino tradicional, 

os participantes percorreram as etapas do curso de forma satisfatória, percebendo 

implicações negativas do uso didático de uma história da ciência que promova 

visões inadequadas sobre o desenvolvimento da ciência.  

Durante a segunda etapa, foram evidenciadas lacunas e inconsistências em 

livros didáticos quanto ao uso da história da ciência. Na terceira etapa, essa 

percepção foi aprofundada, de modo que os cursistas puderam perceber, à luz das 

recomendações expressas na legislação educacional brasileira, inadequações na 

história da ciência presente em materiais didáticos. Os participantes perceberam, 

ainda, que para que a inserção didática da HFC se alinhe aos objetivos expressos 

na legislação, o educador deve estar preparado para examinar, de forma crítica, 
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livros didáticos e iniciativas de divulgação científica a fim de reconhecer exemplos de 

história anacrônica, Whig, linear ou meramente cronológica. Foi igualmente 

perceptível que dentre as dificuldades quanto ao uso da HFC no ensino, estão as 

eventuais limitações, inadequações ou lacunas dos livros didáticos disponíveis.  

Particularmente, essas considerações foram ao longo dos momentos 

subsequentes direcionadas para trechos de livros didáticos relacionados ao conceito 

de pressão atmosférica. A discussão das fontes primárias permitiu aprofundar a 

compreensão de elementos do desenvolvimento histórico do conhecimento científico 

focalizado. Destacou-se o uso das fontes primárias como recursos importantes para 

o professor em busca de informações históricas que atendam à legislação 

educacional vigente, e permitam superar o frágil conteúdo histórico usualmente 

notado nos livros didáticos (informações históricas esparsas, conhecimento 

descontextualizado, equívocos históricos, anacronismos e omissão de controvérsias 

científicas).  

O contato com as fontes primárias evidenciou que a riqueza com que o 

conceito foi desenvolvido contrasta com a fragilidade do conteúdo histórico 

relacionado a esse assunto em materiais didáticos. O desenvolvimento do conceito 

de pressão atmosférica não aconteceu da forma comumente encontrada nos livros 

didáticos. As várias possibilidades de interpretação dos fenômenos associados 

teriam o potencial de promover um ensino muito mais complexo, reflexivo, criativo e 

estimulante. 

A discussão das fontes primárias fomentou, ainda, a aproximação 

contextualizada em relação a visões mais sofisticadas acerca da Natureza da 

Ciência. Colaborou, assim, com a conscientização docente a respeito de posturas 

filosóficas simplistas, como o empirismo-indutivismo. Contribuiu com elementos que 

permitiram aos participantes refletir sobre suas próprias visões sobre o experimento 

e, consequentemente, sobre sua utilização didática.  
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Apresentação 

 
O presente material é indicado para uso na formação inicial de professores de Física, 

matriculados, preferencialmente, nos últimos semestres da Licenciatura. Isso porque, nessa proposta, 
estão envolvidas questões que demandam certa maturidade em relação a conteúdos vistos pelos 
licenciandos em disciplinas pedagógicas, como Didática das Ciências, bem como em disciplinas 
específicas de Física. Esse trabalho é igualmente indicado para o desenvolvimento de cursos de 
formação continuada para professores de Física da Educação Básica.  

Contempla uma sequência de cinco etapas concebidas à luz de elementos considerados 
parte das necessidades formativas do professor. Busca-se trazer fundamentos para a inserção da 
História e Filosofia da Ciência no Ensino e, especificamente, promover a percepção de aspectos 
relacionados ao desenvolvimento histórico do conceito de Pressão Atmosférica. Esses objetivos 
envolvem o estudo (de traduções) de textos históricos originais relacionados aos debates sobre o 
vazio. Pretende-se estimular a percepção de que as fontes primárias podem ser recursos importantes 
para a reflexão do docente em busca de informações históricas.  

Ao longo das atividades, aborda-se de forma contextualizada a temática Natureza da Ciência, 
colaborando com a conscientização docente a respeito de posturas filosóficas simplistas (como o 
empirismo-indutivismo), as quais podem ter reflexos indesejáveis na atuação didática. 

Considerando a utilização desse material em curso de formação, cada etapa foi subdividida 
em seções que podem auxiliar na distribuição do conteúdo, facilitando o trabalho do ministrante do 
curso quanto à seleção de materiais para a apresentação. 

Para cada etapa, a seção “Ponto de contato” traz a atividade de caráter prático que o 
ministrante pode propor aos cursistas, professores em formação. 

Também para cada etapa, a seção “À guisa de orientação”, disponível na versão do 
professor ministrante, traz apontamentos que justificam as atividades propostas no “Ponto de 
contato” e trazem sugestões sobre como direcioná-las. 

A seção “Interação-Discussão” serve como subsidio para que o ministrante do curso de 
formação fundamente cada etapa da intervenção, trazendo reflexões críticas essenciais à mediação 
das atividades. Esta seção está disponibilizada também na versão do docente em formação, 
podendo, nesse caso, servir como síntese dos pontos abordados na discussão. 

 

Etapa Objetivo Atividade 

Primeira 

Problematizar alguns aspectos dogmáticos eventualmente 
presentes no ensino tradicional, mais especificamente, 
elementos relacionados a visões simplistas sobre a Natureza 
da Ciência. 

Listar alguns possíveis aspectos dogmáticos do 
ensino tradicional. 
Relacioná-los a visões simplistas de Natureza da 
Ciência. 

Segunda 

 
Apresentar aspectos dos fundamentos historiográficos da HC 
e relacioná-los a visões sobre a ciência. 
Estimular a percepção crítica desses elementos em livros 
didáticos. 
 
 

Exposição-dialogada elencando características da 
historiografia da ciência de forma relacionada a 
visões de ciência. 
Análise de características historiográficas e visões 
de ciência que permeiam recortes de livros didáticos 
do Ensino Médio. 

Terceira 

Identificar mudanças sofridas pela historiografia da ciência 
nas últimas décadas. 
Perceber possíveis implicações destas transformações nas 
referências à HC em documentos educacionais brasileiros. 

 

Exposição dialogada: breve caracterização de como os 
historiadores da ciência escreveram ao longo da 
trajetória de consolidação da HC. 
Observação de eventuais repercussões dessas 
transformações nas indicações relativas à HC em 
trechos de documentos educacionais brasileiros. 

Quarta 
Perceber indícios de eventuais fragilidades nos materiais 
didáticos: tipo de HC, promoção de visões simplistas de NdC e 
inadequação à legislação brasileira. 

Análise individual de trechos de livros didáticos do 
Ensino Médio sobre o conceito de pressão 
atmosférica. 
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Quinta 

Estimular a percepção de que as fontes primárias podem ser 
recursos importantes para a reflexão do docente em busca de 
elementos históricos. 
Estimular a reflexão sobre a Natureza da Ciência a partir do 
contato com episódios históricos trazidos à tona pela leitura 
das fontes primárias, levando o professor em formação ao 
questionamento de eventuais visões simplistas como o 
empirismo-indutivismo. Por meio do contato com as fontes 
primárias, promover a percepção da ciência como 
empreendimento humano, coletivo, de busca de solução para 
problemas estabelecidos em determinado contexto. 
Contribuir para uma postura crítica do professor em formação 
no que diz respeito às visões de ciência trazidas pelas 
alusões à HC presentes em livros didáticos 

Leitura individual dos textos de fontes primárias 
relacionados ao desenvolvimento do conceito de 
pressão atmosférica. 
Resposta a questionários sobre os mesmos. 
Discussão de documentos históricos selecionados com 
ênfase a promover a percepção de aspectos do 
desenvolvimento do conceito físico, bem como 
promover o questionamento contextualizado de visões 
simplistas sobre a ciência.  
 

Quadro 1 – Resumo da sequência didática. 
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Atividade 1 

Faça uma lista do que você considera como sendo características do ensino tradicional no 

que diz respeito aos seguintes aspectos: dinâmica em sala de aula, papel da experimentação, 

caracterização dos conteúdos científicos no livro didático (provados, verdadeiros, provisórios, etc.), 

presença de História da Ciência, referências a como o cientista trabalha e outros aspectos. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2- Primeira etapa 

 

2.1 Ponto de contato 

 

 

 

 

2.2 À guisa de orientação 

 
Na primeira etapa, busca-se problematizar alguns aspectos dogmáticos eventualmente 

presentes no ensino tradicional, mais especificamente, elementos relacionados a visões simplistas 
sobre a Natureza da Ciência, como o empirismo-indutivismo. A intenção é sensibilizar o olhar do 
professor (ou futuro professor) quanto a esses aspectos, problematizando-os à luz de tendências 
atualizadas que se fundamentam em visões mais complexas acerca da Natureza da Ciência.  

Durante a primeira etapa, os professores em formação, individualmente, devem elencar suas 
percepções acerca de características do ensino tradicional relacionadas à dinâmica nos espaços de 
ensino, ao papel da experimentação, à caracterização dos conteúdos científicos no livro didático 
(provados, definitivos, verdadeiros, provisórios, conjecturais, etc.), à presença de História da Ciência, 
etc. 

Em seguida, eles deverão ser convidados a compartilhar suas respostas com os demais 
participantes do curso. Em discussão mediada pelo professor-ministrante, será traçado um paralelo 
entre aspectos dogmáticos eventualmente presentes no ensino tradicional e concepções de ciência 
simplistas, como o empirismo-indutivismo. 

O mediador deverá solicitar as respostas e, ouvindo atentamente a cada uma delas, deve 
mediar a discussão de modo a permitir a emersão de elementos tais como:  

● Pretende-se transmitir o conteúdo de forma rápida; 
● Os conteúdos devem ser recebidos e acumulados pelo aluno; 
● Há pouco espaço para discussões, dúvidas, questionamentos, etc.  
● Os experimentos materializam de forma concreta a teoria; são vistos como garantia de 

aprendizado; 
● Nos livros didáticos, os conteúdos científicos são tratados como a verdade, não há espaço 

para controvérsias ou subjetividades;  
● Os conteúdos científicos são definitivos porque foram provados; 
● Pouca ou nenhuma presença da História da Ciência nos livros didáticos; 
● Os cientistas realizam descobertas pela aplicação do método científico. 

A condução das discussões deve buscar problematizar aspectos eventualmente dogmáticos 
do ensino tradicional, relacionando-as a visões simplistas sobre a ciência: detrimento dos processos 
de produção do conhecimento científico em relação aos produtos da ciência; conteúdos científicos 
apresentados como verdades descobertas em dados experimentais com o uso de método científico 
(empirismo-indutivismo); conhecimento descoberto por cientistas que trabalham individualmente e 
alheios à sociedade; não há dúvidas ou controvérsias. 
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2.3 Interação-discussão: Ensino dogmático e visões de ciência 

 
Como tendência pedagógica, o ensino tradicional pode ser, eventualmente, marcado por 

características dogmáticas como conceber o conhecimento científico como “verdade” inquestionável. 
De acordo com essa concepção, o conhecimento verdadeiro, “descoberto” pelos cientistas, é 
transmitido pelo professor, detentor do conhecimento.  

Destaca-se a importância atribuída às autoridades como o professor, o livro didático e a 
ciência, nessa perspectiva de ensino-aprendizagem, sendo os dois primeiros considerados elos, entre 
o aluno e a ciência. O professor e o livro didático são considerados detentores do saber e possuem a 
autoridade necessária para afirmar com convicção “a verdade científica”, comprovada empiricamente.  

Em uma perspectiva dogmática de ensino, o conhecimento científico passado pelo professor 
deve ser absorvido pelo aprendiz. Considera-se que não é difícil aprender, bastando para isso, que o 
aluno se esforce quanto à observação do objeto de conhecimento disponibilizado. Se todos os alunos 
dedicarem o mesmo esforço, aprenderão igualmente. Diferenças culturais e eventuais concepções 
prévias sustentadas pelos estudantes a respeito dos fenômenos não são consideradas.  

Segundo esse ponto de vista, aprender é um processo de acúmulo de informações pelo 
aluno-receptor. A experimentação, quando presente nesse tipo de abordagem, costuma se resumir à 
reprodução de roteiros fechados. Tem como finalidade a comprovação de leis ou, ainda, a 
visualização concreta de conceitos em demonstrações realizadas pelo professor. 

Os produtos prontos da ciência são foco central de apresentação ao aluno-receptor. O 
processo de construção da ciência é considerado pouco relevante se comparado às conclusões 
científicas a serem apreendidas. Há pouca ou nenhuma menção a ideias que atualmente não são 
aceitas pela ciência, mas que fizeram parte do conhecimento científico em outras épocas. Eventuais 
controvérsias ou fragilidades da ciência são omitidas. Apenas seus aspectos positivos são 
destacados. Assim, o processo de construção do conhecimento costuma ser omitido ou ainda 
distorcido, caso seja conveniente, a fim de que o aluno aprenda com mais rapidez e facilidade, não 
questionando as conclusões científicas. 

Considerando essa caracterização, podemos refletir sobre questões importantes: Que visões 
sobre a própria ciência estão implícitas nessa perspectiva?  

O ensino de caráter dogmático se relaciona a uma visão de senso comum sobre a ciência. 
Historicamente, as origens dessa visão popular remontam a uma concepção de ciência denominada 
empirismo-indutivismo. De acordo com essa concepção, o conhecimento científico verdadeiro decorre 
da utilização de um método científico único, seguro, objetivo e eficiente. Esse conjunto de regras a 
serem aplicadas linearmente começa por observações neutras, isto é, por observações que devem 
ser feitas sem ideias prévias ou diretrizes teóricas. As descobertas científicas irrefutáveis são 
extraídas de dados experimentais e observacionais: há a obtenção de proposições gerais a partir de 
casos particulares. Não há espaço para imaginação e criatividade na ciência. 

Atualmente consideramos que, se por um lado, não há uma visão única, correta, sobre a 
ciência, por outro, visões simplistas sobre a ciência como o empirismo-indutivismo devem ser 
questionadas. 

Os experimentos falam por si ou são interpretados pelo pesquisador? As observações são 
mesmo neutras ou ocorrem à luz de hipóteses e especulações prévias? Será que os pesquisadores 
aplicam mecanicamente uma sequência rígida e linear de passos metodológicos? Há “o” método 
científico, isto é, uma “receita” única para fazer ciência? O conhecimento científico é, de fato, 
verdadeiro? As verdades científicas são irrevogáveis? Como poderia ser a ciência neutra, livre da 
imaginação e criatividade se os cientistas são seres humanos, sujeitos às mesmas influências que 
permeiam outros integrantes da sociedade?  

Os questionamentos citados anteriormente fomentam visões mais complexas e sofisticadas 
sobre a ciência e levam a reflexões sobre os próprios alicerces do ensino tradicional/dogmático. 
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 O ensino tradicional/dogmático desconsidera que, em cada indivíduo, as ideias e os 

conceitos se relacionam formando cadeias complexas de sentido e significado, que estão 
intimamente associadas às suas diversas concepções e vivências. Apresentar supostas “verdades 
científicas inquestionáveis” está mais próximo de ensinar “crenças científicas”, dissociadas do 
desenvolvimento de um pensamento crítico e coerente. 

 

 

 

Se os cientistas não aplicam um roteiro metodológico rígido em suas 
pesquisas...  

Seria razoável submeter os estudantes a roteiros experimentais 
fechados, sem espaço para criatividade e imaginação? 

 

 

Se a observação na ciência ocorre à luz da “carga” teórica e 
especulações prévias do pesquisador...  

Seria razoável considerar que todos aprendem da mesma forma 
independentemente de suas vivências culturais e concepções 
prévias?  

 

 

Se na ciência conceitos científicos não emergem por conta própria 
de dados experimentais, mas são interpretados pelos 
pesquisadores...  

Seria razoável conceber que ao realizar uma demonstração 
experimental em sala de aula o aluno visualiza de forma concreta 
conceitos como calor, vácuo, energia, etc.? 
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Atividade 2 
Analise cada um dos trechos de livros didáticos do Ensino Médio relacionados a conteúdos científicos 

variados apresentados a seguir.  
Identifique em cada trecho, possíveis características historiográficas: hagiografia, anacronismo, 

diacronismo, internalismo, externalismo, História Whig, História Pedigree.  
Que imagens sobre a ciência estão explícitas ou implícitas nos trechos que você analisou? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3 - Segunda etapa 

3.1 Ponto de contato 

 
 A seguir apresentamos a atividade a ser realizada na segunda etapa de curso pelos 
professores em formação. Antecedendo a realização dessa atividade, uma exposição-dialogada é 
sugerida nas duas seções seguintes do presente material educacional. 

 

 

 

 

 

3.2 À guisa de orientação 

 
Na etapa anterior, citou-se como característica do ensino dogmático tradicional a ênfase nos 

produtos da ciência, apresentados como verdades prontas, em detrimento do processo de construção 
do conhecimento científico.  

Ao iniciar a segunda etapa, dando início à fundamentação teórica para a inserção didática da 
História da Ciência, o professor ministrante realizará uma exposição-dialogada elencando 
características da historiografia da ciência de forma a relacioná-las a visões de ciência. O objetivo 
dessa segunda etapa é, inicialmente, apresentar aspectos desses fundamentos historiográficos, 
relacionando-os a visões sobre a ciência, especialmente as visões simplistas discutidas na etapa 
anterior. Deverão ser discutidas características historiográficas tais como o anacronismo, o 
diacronismo, a História Whig, a hagiografia, a História Pedigree, o internalismo e o externalismo. 
Serão retomados alguns elementos da etapa anterior de modo a haver um entrelaçamento entre as 
discussões previamente realizadas.   

Considerando os elementos trazidos por essa exposição-dialogada, os participantes, 
organizados de preferência em quatro grupos, receberão trechos que trazem informações históricas e 
contemplam conteúdos científicos variados, selecionados a partir de livros didáticos para o Ensino 
Médio das disciplinas de Química, Física e Biologia. Os grupos deverão analisá-los considerando a 
possibilidade de identificar características historiográficas e visões de ciência. Em seguida, os grupos 
deverão socializar suas respostas, dando início à discussão coletiva mediada. 
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3.3 Interação-discussão: 

História da Ciência em materiais didáticos 

 
Em geral, no contexto didático, há pouca presença da História da Ciência e essa não parece 

desempenhar um papel didático significativo. É um elemento acessório ou “decorativo” que comunga 
de algumas características: anacronismo, História Whig, hagiografia, História Pedigree, internalismo, 
etc.  

A História da Ciência em materiais didáticos geralmente se restringe a algumas informações 
históricas, como breves referências ocasionais a grandes descobertas e gênios da ciência, indicações 
de datas de nascimento e morte de alguns cientistas mais famosos. Resume-se a uma História 
factual. Via de regra, é uma História da Ciência do tipo hagiografia, dedicada a engrandecer a 
importância dos cientistas, destacando seus aspectos positivos, virtudes, conquistas e vitórias. É 
comum a História da Ciência chamada “Pedigree”, que se preocupa em destacar precursores ou pais 
dos conhecimentos científicos. Relembrando as discussões realizadas na etapa anterior, podemos 
dizer que essas características do conteúdo histórico em livros didáticos colaboram para uma visão 
de ciência individualista e elitista. 

Há pouca ou nenhuma referência ao contexto social, político e econômico relacionado ao 
“surgimento” desses produtos da ciência. Costuma haver em materiais didáticos uma História da 
Ciência de caráter internalista, centralizada nos aspectos internos da ciência. Os pesquisadores 
parecem seres isolados, que produzem conhecimento de forma alheia a esses contextos. 

A utilização didática de uma História da Ciência estritamente internalista pode colaborar para 
uma visão de ciência neutra. Por outro lado, não costumamos encontrar nos livros didáticos uma 
História da Ciência externalista, que ao levar em conta outros contextos poderia questionar o papel e 
a ação da própria ciência.  

A pouca História da Ciência contida em materiais didáticos costuma transmitir a impressão de 
que as descobertas na ciência surgem repentinamente em datas pontuais específicas pelas mãos de 
poucos indivíduos. A indicação de elementos históricos acentuando essas características se interliga 
a uma visão empirista-indutivista da ciência. Os produtos da ciência não parecem relacionados a 
problemas que impulsionaram seu desenvolvimento na História. Paradoxalmente, portanto, tem-se, 
assim, uma História da Ciência que colabora para uma visão de ciência a-problemática. 

As sequências de capítulos de livros didáticos compõem, geralmente, séries de registros 
internos sobre a ciência, correspondendo a uma cronologia linear e progressiva de fatos científicos. 
Rupturas na ciência não costumam ser citadas. Tem-se, assim, a ênfase em uma ciência que se 
desenvolve linearmente por acumulação.  

Conhecimentos aceitos em outras épocas não costumam ser citados. Ou, se citados, não 
costumam ser contextualizados adequadamente, isto é, de forma diacrônica. Desprezam-se as visões 
de mundo nas quais se inseriam. Tem-se uma História da Ciência Whig, anacrônica. De forma 
inadequada, as teorias científicas do passado são julgadas à luz de conhecimentos atualmente 
aceitos. Há uma História da Ciência “presentista”. Assim, por exemplo, transmite-se a ideia de que 
seriam tolices ingênuas propostas complexas do passado como o calórico, a força impressa e o 
horror ao vazio. 

 

3. 4 Trechos de livros didáticos do ensino médio sobre conteúdos científicos variados 

 

Os recortes apresentados a seguir foram reunidos para análise pelos grupos. A escolha 
desses recortes ocorreu em função de sua relevância e representatividade em relação aos pontos 
que se deseja explorar, a partir de trabalhos acadêmicos dedicados ao exame de livros didáticos. 
 

3.4.1 RECORTES PARA O GRUPO 1 

 
“Até a Idade Média, os homens acreditavam que um movimento só poderia ser mantido se existisse uma força. 
Era um raciocínio incorreto, segundo o qual o estado natural de um corpo era somente o repouso. Mas o 
italiano Galileu Galilei (1564- 1642) introduziu a ideia de que o estado natural de uma partícula não era apenas 
o repouso, mas também o MRU. Segundo esse sábio, uma partícula, por si só, não altera sua velocidade 
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vetorial, ou seja, sob força resultante nula, não modifica seu estado de repouso ou de MRU. Essa ideia, 
apresentada por Galileu, é a lei conhecida como princípio da inércia ou 1ª lei de Newton, pois foi reestudada 
pelo inglês Isaac Newton (1642-1727)” (SHIGEKIYO et al., 1993, apud PAGLIARINI, 2007, p. 64). 
 
“Depois de várias experiências malsucedidas, Pasteur e seus colaboradores descobriram que as lagartas sadias 
ficavam doentes depois de comer as fezes ou os cadáveres de lagartas afetadas pela doença [...] Os 
pesquisadores concluíram que esses glóbulos microscópicos eram micro-organismos parasitas, responsáveis 
pela doença.” (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 48, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 119). 
 
“Proust concluiu que a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando 
sua origem. Em outras palavras, uma certa substância composta, seja obtida de fontes naturais ou produzida 
em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção, em massa. 
Essa generalização ficou conhecida como Lei das Proporções Constantes, ou Lei de Proust.” (PERUZZO; CANTO, 
2003, p. 48, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 299). 
 
“Os cientistas, cada qual com os métodos de pesquisa da época e do lugar, observam sistematicamente os 
fenômenos da natureza, tomam dados sobre as grandezas físicas envolvidas e induzem as leis ou princípios. 
Eles procuram estabelecer regras gerais para as explicações dos acontecimentos naturais” (SHIGEKIYO et al., 
1993, apud PAGLIARINI, 2007, p. 65). 
 
“O grande físico e matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642) desempenhou um papel fundamental no 
desenvolvimento do pensamento científico moderno, ao participar ativamente do confronto entre a liberdade 
de espírito e as forças retrógradas que buscavam impedir o progresso da ciência. Defendendo a ideia de que a 
Terra não poderia ser o centro do Universo e que na verdade deveria estar girando em torno do Sol, Galileu ao 
mesmo tempo estabeleceu um fato científico de grande repercussão e colocou em xeque a estrutura de poder 
existente na época, representada pela Igreja Católica. [...] Galileu Galilei tem, portanto, dupla importância: por 
suas descobertas científicas, básicas para a evolução do conhecimento humano, e por sua coragem em abalar o 
poder dominante que obstava o progresso da ciência” (FERRARO  et  al., 1996, apud PAGLIARINI, 2007, p. 67). 
 
“Logo após a publicação do livro A origem das espécies pelo naturalista inglês Charles Darwin, em 1859, seu 
colega, Thomas H. Huxley, também um naturalista inglês, questionou-o quanto ao título e propósito da obra: 
Mas, em primeiro lugar, o que é uma espécie? *...+ Darwin respondeu: “Nenhuma definição de espécie 
conseguiu, ainda, satisfazer a todos os naturalistas, embora todos eles saibam vagamente o que se quer dizer 
quando se fala em espécie”. (AMABIS; MARTHO, 2010c, p. 23, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 119). 
 
“O mundo científico habituou-se a ver o físico francês Henri Becquerel e o casal franco-polonês Pierre e Marie 
Curie como os primeiros desbravadores do mundo das partículas radioativas. Isso é verdade em parte – sem as 
experiências e observações deles e de outros físicos, apresentadas a partir de 1896 na Academia de Ciências de 
Paris, não haveria oportunidade para novas descobertas e hipóteses. Mas foi o trabalho teórico de dois físicos, 
Ernest Rutherford, da Nova Zelândia, e Frederic Soddy, da Inglaterra, que efetivamente explicou como ocorrem 
as atividades radioativas. Entre novembro de 1902 e maio de 1903, eles publicaram uma serie de cinco artigos 
em que apresentavam a hipótese de que a radioatividade está associada a fenômenos atômicos de 
desintegração *...+.” (BIANCHI; ALBRECHT; MAIA, 2005, p. 78, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 300). 
 
“Historiadores e cientistas são unânimes em afirmar que Isaac Newton (1642-1727) representou a luz que 
iluminou definitivamente o pensamento científico moderno. Dotado de uma notável intuição, que lhe permitiu 
estabelecer a Lei da Gravitação Universal – que explica os movimentos dos astros – a partir da simples queda 
de uma maçã, o genial matemático inglês inventou o cálculo diferencial e integral, para que seus princípios não 
fossem meras suposições” (FERRARO et al., 1996, p. 166, apud PAGLIARINI, 2007, p. 67). 
 
“O cientista inglês John Joseph Thomson, elaborando melhor as experiências feitas com tubos catódicos, foi 
capaz de concluir, em 1887, que os raios catódicos são, na verdade, constituídos pelo fluxo de partículas 
menores que o átomo e dotadas de carga elétrica negativa. Estava descoberta a partícula que chamamos de 
elétron. Após essa descoberta, estava provado que o átomo não é indivisível como imaginavam os filósofos 
gregos ou como sugeria o modelo de Dalton”. (PERUZZO; CANTO, 2003, p. 65, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 
300 - 301). 
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“*...+ o estudo científico  dos  movimentos  dos  corpos  deve-se  a  Galileu  Galilei  (1564-1642), que introduziu 
em Física o  método experimental. Este consiste em observar os fenômenos, medir suas grandezas e 
estabelecer as leis físicas que os regem”. (FERRARO et al., 1996, apud PAGLIARINI, 2007, p. 68). 
 
“Em 1711, o francês Louis Joblot (1645-1723) realizou um experimento no qual distribuiu, em frascos 
cuidadosamente limpos, caldo nutritivo preparado à base de carne e previamente fervido, de modo a matar 
todos os micro-organismos eventualmente presentes [...] Após alguns dias Joblot observou os caldos dos 
frascos ao microscópio, num dos frascos destapados, havia grande quantidade de micro-organismos, ausentes 
no caldo dos frascos tapados. Com esse experimento, o cientista francês acreditou ter resolvido o problema da 
origem dos seres microscópicos. Ele concluiu que os micro-organismos surgiam a partir de “sementes” 
provenientes do ar e não pela transformação espontânea da matéria inanimada constituinte do caldo 
nutritivo”. (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 45, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 117). 
 
“O famoso político e cientista americano, Benjamin Franklin, após realizar um grande número de observações 
experimentais, constatou que, quando dois corpos são atritados um contra o outro, se um deles se eletrizar 
positivamente, o outro, necessariamente, irá adquirir carga elétrica negativa. [...] Procurando uma explicação 
para este fato, Franklin formulou uma teoria, segundo a qual os fenômenos elétricos eram produzidos pela 
existência de um fluido elétrico que estaria presente em todos os corpos. Em um corpo não eletrizado (corpo 
neutro) este fluido existiria em ‘quantidade normal’”. (LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINI, 2007, p. 71). 
 
“A concepção dos alquimistas de um universo vivo e compreendido por meio de signos e símbolos começa a 
romper-se no século XVII, dando lugar a uma interpretação quantitativa e mecanicista do mundo e da matéria. 
A interpretação quantitativa foi possível graças ao aprimoramento de instrumentos de medida, como a 
balança. A interpretação mecanicista baseava-se na ideia de que os fenômenos naturais são regidos por leis 
que podem ser formuladas matematicamente. Essa concepção de mundo rejeita qualquer interpretação 
abstrata ou subjetiva dos fenômenos *...+”. (NÓBREGA; SILVA; SILVA, 2005, p. 15, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 
301). 
 
Listagem dos livros didáticos citados nesses extratos: 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia das células. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. v. 
1. (a) 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia dos organismos. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2010. v. 2. (c) 
BIANCHI, J. C. A.; ALBRECHT, C. H.; MAIA, D. J. Universo da química: ensino médio. São Paulo: 
FTD, 2005. 
FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T.; SANTOS, J. I. C. Aulas de Física – volume 1. São Paulo: 
Atual, 1996. 
LUZ, A. M. R.; ÁLVARES, B. A. Curso de Física – volume 3.São Paulo: Scipione, 2006.  
NÓBREGA, O. S.; SILVA, E. R.; SILVA, R. H. Química. São Paulo: Ática, 2005. 
PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química geral e inorgânica. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2003. v. 1. 
SHIGEKIYO, C. T.; YAMAMOTO, K.; FUKE, L. P.  Alicerces da Física – volume 1. São  
Paulo: Saraiva, 1993. 
 
Trabalhos acadêmicos consultados: 
FIORESE, J. Z; DELIZOICOV, N. C. Livros Didáticos de Biologia e a História da Ciência. Roteiro. 
Joaçaba. v. 40, n. 1, p. 101-126. 
PAGLIARINI, C. R. Uma análise da história e filosofia da ciência presente em livros didáticos de 
física para o ensino médio. São Carlos. 2007. 115f. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-
Graduação em Ciências – Física Básica. Área de Concentração: Ensino de Física) – Instituto de 
Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. 
PORTO, P. A. VIDAL, P. H. O. História da Ciência nos Livros Didáticos de Química do PNLEM 2007. 
Ciência & Educação. v. 18, n. 2, p. 291-308. 2012. 
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3.4.2 RECORTES PARA O GRUPO 2 

 

“Quando dois corpos eram atritados entre si, haveria transferência de parte do fluido elétrico de um para o 
outro. O corpo que recebesse fluido ficaria eletrizado positivamente e aquele que perdesse ficaria eletrizado 
negativamente. Desta maneira, segundo as ideias de Franklin, não haveria criação nem destruição de carga 
elétrica, mas apenas transferência de eletricidade de um corpo para outro, isto é, a quantidade total de fluido 
elétrico permaneceria constante. Atualmente sabemos que a teoria de Franklin era, pelo menos, parcialmente 
correta. De acordo com as descobertas realizadas neste século, sabe-se que realmente o processo de 
eletrização consiste na transferência de carga elétrica entre os corpos que se atritam. Entretanto, esta 
transferência não é feita através do fluido elétrico imaginado por Franklin, mas, sim, pela passagem de elétrons 
de um corpo para outro” (LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINI, 2007, p. 72). 
 
“*...+ denominada pangênese, cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produziria partículas 
hereditárias chamadas de gêmulas, estas migrariam para o sêmen do macho e da fêmea e seriam transmitidas 
aos descendentes no momento da concepção. O novo ser seria elaborado a partir das gêmulas recebidas dos 
genitores, o que explicaria as semelhanças entre pais e filhos”. (AMABIS; MARTHO, 2010b, p. 17, apud FIORESE; 
DELIZOICOV, 2015, p. 116 -117). 
 
“Durante uma tempestade, Franklin empinou um papagaio de papel na tentativa de transferir a eletricidade, 
que ele acreditava existir nas nuvens, para alguns aparelhos de seu laboratório. Ligando a linha do papagaio a 
estes aparelhos, Franklin verificou que eles adquiriam carga elétrica, comprovando que as nuvens realmente 
estavam eletrizadas” (LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINI, 2007, p. 72). 
 
“Planck e outros cientistas de sua época tiveram dificuldades em aceitar a teoria quântica, que mudava 
completamente a maneira de ver os fenômenos em escala atômica. Essa teoria, no entanto, abriria um novo 
caminho para entender o átomo, com a proposta de Niels Bohr de um modelo para o átomo.” (MORTIMER; 
MACHADO, 2005, p. 104, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 301). 
 
“*...+ Galileu fundamentava suas conclusões em experiências e observações cuidadosas, aliadas a um raciocínio 
lógico. Este modo de proceder constitui a base do método experimental, introduzido por ele no estudo dos 
fenômenos naturais, sendo por isto considerado o precursor da grande revolução verificada na Física a partir 
do século XVII.” (ÁLVARES & LUZ, 1992, apud PAGLIARINI, 2007, p. 73). 
 
“As diferenças entre os diversos sistemas de medida criavam obstáculos na comunicação científica. Por essa  
razão, no século XVII, cientistas europeus mostravam a importância de um sistema de medidas que fosse 
adotado pelas diversas nações. Por recomendação da Academia Francesa de Ciências, em 1799 adotou-se 
como unidade de comprimento o metro, cuja definição estabeleceu que equivaleria à décima milionésima 
parte da distância do pólo Norte ao equador, pelo meridiano que passa por Paris.” (BIANCHI; ALBRECHT; MAIA, 
2005, p. 137, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 303). 
 
“É possível o movimento de um corpo em linha reta, com velocidade constante, sem a ação da força? A 
concepção aristotélica (Aristóteles, 384-322 a.C.) do Universo, onde a ideia de que um movimento retilíneo 
com velocidade constante só pode ser mantido pela ação de uma força constante, permaneceu durante quase 
2000 anos. Foi somente no século XVII, através da introdução de métodos experimentais na Física, que Galileu 
provou o contrário” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 74). 
 
“Em 1932, o cientista James Chadwick provou que no núcleo, além de prótons (que são positivos), existem 
também partículas sem carga elétrica, que por esse motivo foram denominadas nêutrons – confirmando-se 
assim a existência da terceira partícula subatômica. De certa maneira, os nêutrons “isolam” os prótons, 
evitando suas repulsões e o consequente ‘desmoronamento’ do núcleo”. (FELTRE, 2000, p. 89, apud PORTO; 
VIDAL, 2012, p. 302). 
 
“Os experimentos do pesquisador francês Louis Pasteur, que sepultaram a ideia de que seres vivos podiam 
surgir por geração espontânea; e a teoria evolucionista do cientista Charles Darwin, segundo a qual os 
primeiros seres vivos surgiram num passado remoto e desde então evoluíram, originando a variedade de seres 
atuais”. (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 43, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 114). 
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“Ao observar a queda de um corpo, se você é dotado de espírito crítico poderá perguntar: Por que o corpo cai? 
Há mais de dois séculos atrás, ao observar uma maçã cair, Isaac Newton respondeu a esta pergunta, afirmando 
que era devido à força de atração exercida pela Terra. Eis a linha de pensamento de Newton: 

1. A força centrípeta que mantém a Lua em órbita em torno da Terra é do mesmo tipo que faz o corpo 
cair. 

2. De acordo com o Princípio de Ação e Reação um corpo que cai devido à força atrativa da Terra, 
também exerce uma força atrativa sobre a Terra; a Terra não se move porque a sua massa é muito 
maior que a do corpo. Analogamente, se a Terra exerce uma força atrativa sobre a Lua, esta também 
exerce uma força sobre a Terra; neste caso a Lua não se precipita sobre a Terra por causa de sua 
inércia de movimento. 

3. Todos os corpos materiais atraem-se com força do mesmo tipo, chamadas Forças Gravitacionais. A 
reunião destas conclusões permitiu ao genial Newton estabelecer a expressão matemática da força 
gravitacional e constitui a Lei da Gravitação Universal, sintetizada na frase: Dois corpos quaisquer 
atraem-se com forças diretamente proporcionais ao produto de suas massas e ao inverso do quadrado 
da distância que os separa” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 74). 

 
“As propostas para a existência dessas partículas *prótons, nêutrons e elétrons+ foram sendo elaboradas na 
tentativa de explicar resultados de experimentos feitos ao longo do século XIX e início do século XX. Em 1911, 
já se conhecia a existência de elétrons e prótons, mas não se tinha uma ideia precisa sobre como essas 
partículas se distribuíam no átomo. Como resultado dos experimentos realizados desde 1909 por Geiger e 
Marsden, sob a sua supervisão, Rutherford foi capaz de elaborar esse novo modelo para o átomo, introduzindo 
ideias que seriam preservadas em modelos posteriores – a existência do núcleo atômico e da eletrosfera. Os 
esforços desses pesquisadores resultaram no desenvolvimento de métodos mais modernos de contagens de 
partículas radioativas, que culminaram no desenvolvimento do contador Geiger, que recebeu esse nome em 
homenagem ao aluno de Rutherford”. (MORTIMER; MACHADO, 2005, p. 95-96, grifos nossos, apud PORTO; 
VIDAL, 2012, p. 302 - 303). 
 
“A partir do século XVII, sábios notáveis como Galileu (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727) deram grande 
impulso à Física através da introdução, por Galileu, de métodos experimentais na ciência, considerados uma 
das conquistas mais importantes do pensamento humano. [...] No momento, muito mais do que a exatidão da 
sua resposta, é importante que se desenvolva em você o hábito de observar, indagar, analisar, e interpretar os 
fatos” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 75). 
 
“O trabalho de Newton não encerrou o estudo da mecânica. Apesar de suas leis possibilitarem a descrição de 
sistemas mecânicos, muito ainda havia por fazer. A utilização do cálculo diferencial e integral na mecânica 
como conhecemos hoje, as leis de conservação e a descrição do movimento de corpos rígidos foram 
desenvolvidos principalmente por Joseph Lagrange (1736-1813), Pierre de Laplace (1749-1827), Leonhard Euler 
(1707-1783), Jean d’Alembert (1717-1783) e Williams Hamilton (1805-1865) entre outros. A contribuição 
desses cientistas permitiu que as leis de Newton fossem utilizadas para sistemas mais complexos, 
possibilitando descrever os sistemas mecânicos em termos de leis de conservação. As equações de Euler-
Lagrange, apresentadas em 1788, e as de Hamilton, publicadas em 1835, permitem uma solução de problemas 
que seria praticamente impossível usando-se as leis de Newton diretamente. As equações de Hamilton 
descrevem a mecânica sob o ponto de vista das leis de conservação, que têm validade bem mais ampla que as 
leis de Newton. Hoje sabemos que as leis de Newton não podem ser aplicadas em situações de velocidades 
próximas à velocidade da luz (devemos usar a teoria da relatividade); nem tampouco para distâncias de ordem 
interatômica (para o que devemos usar a teoria quântica). Os princípios de conservação da quantidade de 
movimento e da conservação da energia, inicialmente obtidos das leis de Newton, continuam válidos nessas 
situações (CABRAL & LAGO, 2002a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 78). 
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Graduação em Ciências – Física Básica. Área de Concentração: Ensino de Física) – Instituto de 
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3.4.3 RECORTES PARA O GRUPO 3 

 

“Há cerca de 2.500 anos, alguns sábios gregos deram um passo fundamental para o surgimento e o 
desenvolvimento da ciência ao fazer uma distinção entre o estudo da natureza e as questões religiosas. Nasceu 
assim o pensamento naturalista, que tentava explicar os fenômenos naturais com base em fatos e processos da 
própria natureza, e não em termos místicos e sobrenaturais, como se costumava fazer nas sociedades antigas. 
O pensamento naturalista desenvolveu-se entre os séculos VII e IV a.C. em Jônia [...] Os filósofos jônios foram 
os primeiros a valorizar explicações naturais para os fenômenos físicos, tendo por base a observação dos fatos 
e o pensamento racional. Admite-se que Tales de Mileto (624-548 a.C.) foi um dos fundadores desse tipo de 
filosofia da natureza, que ficou conhecida como ciência grega”. (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 19, apud 
FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p.113 - 114). 
 
“O objetivo da ciência é compreender a natureza. Precisamos de uma metodologia para organizar as 
informações. O método científico é um conjunto de procedimentos aceitos e utilizados pelos cientistas; é um 
método de investigação que permite organizar os conhecimentos em forma de leis, fazer previsões e descrever 
o que ocorre na natureza. Essas leis são escritas de uma forma precisa e coerente, de modo a não deixar 
nenhuma dúvida sobre o que se está descrevendo, para que todos possam entendê-las. As leis estabelecem 
relações entre grandezas que possam ser medidas, permitindo fazer previsões e estabelecer relações de causa 
e efeito. As observações de um fenômeno podem ser feitas de forma qualitativa, pela qual se descreve o 
fenômeno apenas com palavras, e de forma quantitativa, em que se descreve o fenômeno através de uma série 
de medidas de suas características. As medidas permitem descrever os fenômenos em forma de leis, que são 
escritas em linguagem matemática” (CABRAL & LAGO, 2002a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 79). 
 
“Os filósofos da antiga Grécia divergiam quanto às explicações para a hereditariedade. Alcmeon de Crotona, 
um discípulo de Pitágoras de Samos [...], acreditava que homens e mulheres tinham sêmen e que este 
originava no cérebro. Segundo ele o sexo das crianças era determinado pela preponderância do sêmen de um 
dos pais, ocorrendo hermafroditismo se os estivessem em igual proporção”. (AMABIS; MARTHO, 2010b, p. 17, 
apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 116). 
 
“Conta a lenda que num belo dia de sol, ‘detonado’ de tanto pensar, Isaac Newton se refugiou debaixo de uma 
enorme macieira, quando, de repente, uma maçã alvejou sua valiosa cabeça. Então, num momento de ira: - 
‘Filha da ...! Ei, espere aí!!! É isso!!! É a lei da gravidade!!!’ Bem, não se sabe ao certo se foi isto que realmente 
aconteceu; porém, a importância das leis de Newton hoje em dia é indiscutível” (FREITAS & CENCIC, 2002, apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 81). 
 
“O desenvolvimento da Biologia na primeira metade do século XX revelou a necessidade de separar os seres 
vivos em novos reinos. Em 1937, o biólogo francês Edouard Chatton (1883- 1947) chamou a atenção para o 
fato de as bactérias apresentarem células procarióticas, isto é, sem núcleo nem organelas membranosas, 
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enquanto todos os outros seres vivos possuem células eucarióticas. Essa diferença levou alguns biólogos a 
propor a separação das bactérias em um reino exclusivo o qual denominaram Monera, termo utilizado 
anteriormente para designar uma das divisões do reino Protista, proposto por Haeckel em 1866”. (AMABIS; 
MARTHO, 2010c, p. 37, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 116). 
 
“*...+ Sofreram violenta oposição na época de cientistas britânicos, como Robert Hooke. A oposição foi tão forte 
que Newton só publicou sua obra Opticks em 1704, depois da morte de Hooke. Mais tarde, no início do século 
XIX, opuseram-se a ela também os alemães Schelling, filósofo, para quem a obra de Newton era uma falácia 
baseada na experimentação, e Göthe, poeta e filósofo, que consumiu anos de sua vida propondo uma teoria 
alternativa para as cores” (GASPAR, 2000b, apud PAGLIARINI, 2007, p. 83). 
 
“*...+ à medida que o ser humano aprofunda o seu conhecimento da natureza, torna-se necessário aprimorar o 
saber científico, o que exige contínua atualização e reformulação dessa forma de conhecimento. Por essa 
razão, a ciência não tem verdades definitivas ou dogmas. Todas as teorias e leis e todos os princípios científicos 
são provisórios, valem durante algum tempo e em determinadas condições” (GASPAR, 2000b, apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 84). 
 
“*...+ talvez fôssemos tentados a concluir que só as previsões científicas merecem crédito, o que seria um 
equívoco. A ciência tem métodos para a busca do conhecimento que exigem contínuo aprimoramento, mas 
esse processo não garante que ela chega a algo que se possa chamar de verdade. [...] Hoje, a única certeza é 
que em ciência não há certezas. Por isso o ser humano utiliza também outras formas de conhecimento, segue 
suas intuições, seus profetas, seus mitos, suas religiões. No entanto, desconhecer a ciência é desconhecer 
grande parcela de todas as conquistas do ser humano desde o seu surgimento neste planeta” (GASPAR, 2000b, 
apud PAGLIARINI, 2007, p. 84). 
 
“Dizer que uma afirmação está errada do ponto de vista da física não significa que ela contraria a natureza, 
como algumas pessoas ingenuamente pensam. Significa apenas que essa afirmação não está de acordo com as 
ideias da física, homologadas por essas associações. Se alguém disser que ‘a luz é formada por jatos de micro 
estrelas’, essa afirmação não será aceita por essas associações; será considerada não-científica e contrária às 
leis da física. O que não quer dizer que a luz não possa ser formada por ‘jatos de micro estrelas’, mas que essa 
não é a concepção atual dos físicos para a natureza da luz” (GASPAR, 2000b, apud PAGLIARINI, 2007, p. 84-85). 
 
“*...+ embora seja comum falar em um método científico, composto de uma série de procedimentos que 
possibilitariam novas descobertas, é pouco provável que alguma descoberta científica o tenha seguido com 
rigor. A ideia de que hipóteses e teorias surjam da observação dos fatos ou da experimentação não é 
verdadeira. Que fatos? Que experiências? A seleção de determinados fatos ou a realização de determinadas 
experiências indicam que, na verdade, as hipóteses e as teorias a investigar já existem. Em outras palavras, as 
experiências são feitas ou os fatos são observados em razão de alguma hipótese teórica previamente 
formulada. Dessa forma, uma nova teoria pode dar a um fato cientificamente corriqueiro, como um eclipse 
solar, uma importância excepcional. É o caso do eclipse solar que, em 1919, trouxe dezenas de cientistas de 
todo o mundo a Sobral, cidade do Ceará, local privilegiado para a observação daquele eclipse. O objetivo era 
verificar se a luz sofre atração gravitacional, fenômeno chamado na época de desvio de Einstein, previsto na 
sua então recém-formulada Teoria da Relatividade Geral. [...] Esse desvio de luz ao passar junto ao Sol já havia 
ocorrido centenas de vezes, em todos os eclipses solares anteriores, mas nunca havia sido observado, até uma 
previsão teórica dirigir a atenção para ele. Não é a observação que origina a teoria, mas, como o próprio 
Einstein dizia, ‘é a teoria que decide o que deve ser observado’ (GASPAR, 2000b, apud PAGLIARINI, 2007, p. 
85).  
 
“Para entender melhor os dois tipos de eletricidade e seus respectivos sinais, vamos retomar a experiência que 
Franklin realizou neste sentido. Ele esfregou um bastão de vidro com um pedaço de seda e pendurou o bastão 
com um fio, de tal forma que pudesse oscilar. Convencionou que a carga elétrica adquirida pelo bastão seria 
positiva (+) e pela seda, negativa (–). [...] Além de confirmar os estudos de Du Fay, o resultado dessa 
experiência se tornou um dos princípios da eletrostática: Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem; cargas 
elétricas de sinais opostos de atraem” (PARANÁ, 1994, apud PAGLIARINI, 2007, p. 86). 
 
Listagem dos livros didáticos citados nesses extratos: 
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3.4.4 RECORTES PARA O GRUPO 4 

 
“Galileu (e certamente outros pensadores da época) não se contentava com essas explicações nem com a 
simples observação dos fenômenos. Procurava sempre fundamentar suas teorias através de experiências: 
observava e quantificava, para obter uma relação que descrevesse o fenômeno. A partir daí, buscando 
compreender os fenômenos da natureza, o homem acabou aprendendo que o Universo pode ser regido por 
leis físicas, expressas em linguagem matemática” (PARANÁ, 1994, apud PAGLIARINI, 2007, p. 87).  
 
“*...+ com Galileu Galilei chegamos, no século XVII, à descoberta do método científico, que rompeu 
definitivamente com o pensamento aristotélico. A revolução científica daí decorrente fez surgir uma nova 
realidade, levando o homem a mudar a imagem que ele tinha de si próprio e do mundo” (PARANÁ, 1994, apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 87, 88). 
 
“O físico e matemático Arquimedes (287 a.C – 212 a.C) sabia que a massa específica de uma substância permite 
identificá-la. E usou esse conhecimento para desvendar uma farsa na cidade de Siracusa. Conta-se que o rei da 
cidade,  Hierão  II,  encomendou a  um  ourives  uma  coroa  de ouro  puro  e,  suspeitando  do  produto  que  
recebera,  pediu  a  Arquimedes  que descobrisse se haviam misturado prata à coroa. Arquimedes pensou em 
determinar a massa específica da coroa e compará-la com a do ouro, mas encontrou uma grande dificuldade: 
como calcular o volume de uma coroa com formato tão irregular? Dizem que a solução foi encontrada quando 
Arquimedes tomava banho. Enquanto mergulhava na água de sua banheira, o matemático notou que o nível da 
água na banheira subia gradativamente. Foi então que achou a solução: mergulhando a coroa na água, o 
aumento de nível permitia calcular seu volume. [...] Contam os historiadores que, ao intuir a solução do 
problema, Arquimedes pulou da banheira e saiu, nu, gritando:  ‘Eureka!  Eureka!’, que significa ‘Achei! Achei!’” 
(TALAVERA, 2005, apud PAGLIARINI, 2007, p. 88, 89). 
 
“A demonstração do Teorema de Newton sobre as forças centrais e as áreas percorridas, nada tem a ver com 
infantis ‘inspirações poéticas’ em torno da queda das maçãs. Baseia-se, isto sim, em análise algébrica 
avançada! Contra o mito do mero observador sagaz e intuitivo, a realidade nos mostra Newton como um 
matemático de grandes qualidades. Ele não só se apoiou em pesquisas anteriores, mas foi capaz de renová-las 
e ampliá-las, usando para isso grande dose de imaginação e criatividade” (TALAVERA, 2005, apud PAGLIARINI, 
2007, p. 90). 
 



21 

 

“*...+ de fato começou quando, num dia do ano de 1583, na catedral de Pisa, o sábio italiano Galileu Galilei teve 
sua atenção voltada para as oscilações de um lustre preso ao teto por uma corrente. Procurou medir o 
intervalo de tempo decorrido a cada oscilação do lustre e, para tanto, como não possuía relógio, utilizou-se de 
suas próprias pulsações” (ARRUDA & ANJOS, 1993c, apud PAGLIARINI, 2007, p. 94). 
 
“Você teria uma ideia inicial de como descobrir tais leis da natureza? Segundo Lord Kelvin, famoso físico inglês 
do século XIX, ‘quando você puder medir aquilo do que estiver falando e conseguir expressa-lo em números, 
você conhecerá alguma coisa sobre o assunto...” (ARRUDA & ANJOS, 1993c, apud PAGLIARINI, 2007, p. 94). 
 
“Para contornar o problema da propagação da luz no vácuo, que não acontece com o som, Huygens imaginou a 
existência de um meio elástico e imponderável a que deu o nome de éter. [...] Durante praticamente todo o 
século XVIII a teoria corpuscular prevaleceu, principalmente em razão do maior prestígio de Newton no meio 
científico. [...] A partir daí, passou a predominar a teoria ondulatória que foi sendo gradativamente 
aperfeiçoada, até culminar com a teoria ondulatória eletromagnética do físico escocês James Clerk Maxwell 
(1831-1879) que propõe ser a luz constituída pelas denominadas ondas eletromagnéticas. Com essa teoria 
ficou resolvido inclusive o problema da propagação da luz no vácuo, pois essas ondas podem fazê-lo por serem 
geradas por variações de campo elétrico e de campo magnético” (FERRARO et al., 1996, apud PAGLIARINI, 
2007, p. 95, 96). 
 
“*...+ a física estuda determinados fenômenos que ocorrem no Universo. O método que utiliza para conhecer 
esses fenômenos é simplificadamente o seguinte: observa repetidas vezes o fenômeno destacando fatos 
notáveis. Utilizando aparelhos de medida, desde o relógio para medir o tempo e a fita métrica para medir 
comprimentos, até instrumentos mais sofisticados, determina a medida das principais grandezas presentes no 
fenômeno. Com essas medidas procura alguma relação existente no fenômeno, tentando descobrir alguma lei 
ou princípio que o rege. Eventualmente essas leis ou princípios são expressos por fórmulas [...]. Em resumo, o 
método da apreensão do conhecimento da Física é o seguinte: a) observação dos fenômenos, b) medida de 
suas grandezas, c) indução ou conclusão de leis ou princípios que regem os fenômenos. Esse método de 
conhecimento é denominado método experimental. Muitas vezes repetimos o fenômeno em laboratórios em 
condições consideradas ideais em relação às condições reais de sua ocorrência. Por exemplo, podemos estudar 
idealmente a lei da queda de um corpo, deixando-o cai em laboratório, num aparelho vertical onde se faz 
vácuo (tubo de Newton); com isso estudamos a queda sem interferência do ar” (FERRARO et al., 1996,  apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 96). 
 
“Um dos últimos pesquisadores do mundo antigo a realizar estudos importantes sobre os seres vivos foi o 
médico greco-romano Galeno (130-200 d.C.), que viveu em Roma e atuou como cirurgião de gladiadores. 
Apesar da prática habitual dos cruéis e sangrentos combates nas arenas, os romanos proibiam a dissecação de 
cadáveres; Galeno só tinha oportunidade de observar a anatomia humana nos gladiadores feridos que tratava. 
Grande parte de seus estudos anatômicos fundamentam-se em dissecações de animais, como cachorros, 
ovelhas e macacos. Com base nesses estudos, Galeno escreveu uma extensa obra sobre anatomia e fisiologia 
humanas. Apesar de apresentar vários erros, decorrentes, sobretudo da impossibilidade de estudar 
diretamente o corpo humano, essa obra exerceu influência na Medicina até o século XVI”. (AMABIS; MARTHO, 
2010a, p. 21, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 114 - 115). 
 
“Frequentemente ouvimos falar, de um modo bastante questionável, num método científico, como se 
houvesse um método único e seguro que se aplicasse a todas as ciências. Infelizmente, porém, as coisas não 
são tão simples. Há um ramo da Filosofia, denominado Filosofia da Ciência, que se preocupa em estudar, entre 
outros temas, a questão do método científico, e até agora não há unanimidade entre os filósofos sobre essa 
questão. [...] Tudo indica que há, na realidade, vários métodos; cada ciência tem os seus próprios caminhos na 
busca do conhecimento. Em segundo lugar, não há acordo nem mesmo dentro de uma mesma ciência, como é 
o caso da Física. Fazendo-se um estudo dos caminhos seguidos pelos físicos em um grande número de casos, 
verifica-se que não há uma receita dentro da qual se encaixem todos esses caminhos” (SAMPAIO & CALÇADA, 
2001a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 99).  
 
“O filosofo grego Aristóteles *...+, foi pioneiro em classificar os seres vivos. Em um de seus trabalhos, ele 
demonstra um visão avançada da classificação biológica ao destacar a importância da organização corporal dos 
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animais como critério para dividi-los em grupos, ideia que só foi retomada mais de 2 mil anos depois, por Lineu 
*...+” (AMABIS; MARTHO, 2010c, p. 19, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 115). 
 
“Esse *i. e., o gás carbônico+ foi o primeiro gás a ser isolado e a ter suas propriedades determinadas, o que foi 
feito pelo escocês Joseph Black (1728-1799). Black fez reagir ácido com magnésia (carbonato de magnésio) 
[MgCO3+, obtendo um sal e um gás, o que foi chamado “ar fixo”, uma vez que, de alguma forma, estaria 
“preso” à substância sólida utilizada. Esse gás também foi obtido pelo aquecimento da magnésia. Estudando as 
propriedades do “ar fixo”, Black observou que se tratava de um gás diferente do “ar” já conhecido, pois não 
mantinha a chama de uma vela. Além disso, quando se colocava água de cal (solução de hidróxido de cálcio) 
em um frasco com esse gás, ocorria a formação de um sólido branco. Desse modo, Black também demonstrou 
que o “ar fixo” possuía grande semelhança com o ar expirado pelos seres vivos”. (NÓBREGA; SILVA; SILVA, 
2005, p. 239, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 299). 
 
“Frequentemente estão envolvidos outros fatores, como o acaso. Há inúmeros exemplos de ideias que 
surgiram por acaso, e não por meio de uma busca intencional. [...] Outro aspecto importante a ressaltar refere-
se à terceira fase, na qual o cientista deve fazer a interpretação dos fatos e imaginar uma explicação, isto é, 
imaginar uma hipótese que depois será testada [...] Quando se trata de grandes teorias, que explicam um 
grande número de fatos, não há receita para imaginar a explicação. Como disse Albert Einstein, ‘as explicações 
são livres criações da mente humana’” (SAMPAIO & CALÇADA, 2001a, p. 21, apud PAGLIARINI, 2007, p. 99). 
 
“Uma segunda atitude científica importante é estar com o espírito aberto a qualquer nova ideia.  Isso não quer 
dizer que nós vamos aceitar como verdadeira qualquer ideia. Isso não! Nós vamos testá-la. Mas o que não se 
pode fazer é jogar fora a ideia sem testá-la, por puro preconceito. Uma terceira atitude é estar consciente de 
que uma ideia nunca pode ser considerada como definitiva. Mesmo que ela passe por repetidos testes, pode 
ser que um dia seja feito algum tipo de teste pelo qual ela não passe” (SAMPAIO & CALÇADA, 2001a, p. 22, 
apud PAGLIARINI, 2007, p. 100). 
 
Listagem dos livros didáticos citados nesses extratos: 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia das células. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010a. 
v. 1. (a) 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia dos organismos. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2010c. v. 2. (c) 
ARRUDA, M. A. T.; ANJOS, I. G. Física na Escola Atual – volume 3. São Paulo: Atual, 1993c.  
FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T.; SANTOS, J. I. C. Aulas de Física – volume 1. São Paulo: 
Atual, 1996. 
NÓBREGA, O. S.; SILVA, E. R.; SILVA, R. H. Química. São Paulo: Ática, 2005. 
PARANÁ, D. N. Física – volume único. São Paulo: Ática, 1994. 
SAMPAIO, J. L.; CALÇADA, C. S. Universo da Física – volume 1. São Paulo: Atual, 2001a.  
TALAVERA, A. C. Física – volume 4.São Paulo: Nova Geração, 2005. 
 
Trabalhos acadêmicos consultados: 
FIORESE, J. Z; DELIZOICOV, N. C. Livros Didáticos de Biologia e a História da Ciência. Roteiro. 
Joaçaba. v. 40, n. 1, p. 101-126. 
PAGLIARINI, C. R. Uma análise da história e filosofia da ciência presente em livros didáticos de 
física para o ensino médio. São Carlos. 2007. 115f. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-
Graduação em Ciências – Física Básica. Área de Concentração: Ensino de Física) – Instituto de 
Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. 
PORTO, P. A. VIDAL, P. H. O. História da Ciência nos Livros Didáticos de Química do PNLEM 2007. 
Ciência & Educação. v. 18, n. 2, p. 291-308. 2012. 
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Atividade 3 

Observe os trechos de documentos educacionais contidos na sessão 4.4: Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias), Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (Ensino Médio), Base Nacional Curricular (Área de Física), recortes de 

editais recentes do Programa Nacional do Livro Didático. 
Identifique as recomendações contidas em termos do papel didático da História da Ciência.  
Comente sobre o tipo de HC recomendado ou citado como inadequado para o contexto educacional. 

Relacione suas observações às características da Historia da Ciência mencionadas anteriormente (internalista, 

externalista, anacrônica, diacrônica, Whig, Hagiográfica, Pedigree, progresso linear, pseudo-história etc.). 
Identifique possíveis indicações que se oponham a visões simplistas sobre a ciência (como o empirismo-

indutivismo, o individualismo, a acumulação linear de conhecimento, etc.). 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

 

4 - Terceira etapa 

 

4.1 Ponto de contato 

 
A seguir apresentamos a atividade a ser realizada na terceira etapa de curso pelos 

professores em formação. Antecedendo a realização dessa atividade, uma exposição-dialogada é 
sugerida nas duas seções seguintes do presente material educacional. 
 

 

 

 

4.2 À guisa de orientação 

 

Ao iniciar a terceira etapa, e previamente à realização da Atividade 3, o mediador fará uma 
breve síntese das transformações sofridas pela área de pesquisa História da Ciência nas últimas 
décadas, localizando no tempo algumas formas de escrita empregadas pelos historiadores da 
ciência.  

Sugere-se que essa breve síntese tenha como base os seguintes trabalhos, indicados para 
eventual aprofundamento: ALFONSO-GOLDFARB, 1995; MARTINS, 2005; MARTINS, 2001; 
PRESTES, 2010; SOUSA, s.d.; VIDEIRA, 2007. 

Esta etapa tem como objetivo identificar as mudanças sofridas pela historiografia da História 
da Ciência nas últimas décadas, e perceber possíveis implicações destas transformações nos 
documentos educacionais brasileiros. 

Retomando elementos da atividade anterior (tais como, anacronismo, diacronismo, 
internalismo, externalismo, História Whig, História Pedigree e hagiografia) haverá, portanto, uma 
breve caracterização de como os historiadores da ciência escreveram ao longo da trajetória de 
consolidação dessa área. Dessa forma, poderão ser confrontados pressupostos historiográficos 
atualizados à historiografia da ciência característica do início do século XX.  
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Em sequência à exposição-dialogada, os participantes, organizados em grupos, deverão 
observar eventuais repercussões dessas transformações nas indicações relativas à História da 
Ciência em trechos de documentos educacionais como as Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias), as Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica (Ensino Médio) e a Base Nacional Comum Curricular (Área de Física). Recortes 
de editais recentes do Programa Nacional do Livro Didático também poderão ser discutidos. 

Finalizada a análise, os grupos irão socializar suas percepções e haverá um debate coletivo 
mediado pelo ministrante do minicurso.  

 

4.3 Interação-discussão: 

Breve síntese das Transformações na História da Ciência e a implicações didáticas 

 
No início do século XX, ensaiou-se uma tentativa de criar a História da Ciência como área de 

pesquisa profissional. Surgiram cursos para formação de especialistas em História da Ciência. Teve 
início a realização de encontros de pesquisadores e a publicação de trabalhos especializados. Um 
dos protagonistas desses esforços foi o matemático belga George Sarton, que escreveu sua 
monumental obra Introduction to the History of Science, com milhares de páginas. Sarton fundou a 
History of Science Society e o periódico Isis (existente até hoje). 

Os primeiros profissionais da área, como Sarton, consideravam que o conhecimento científico 
evoluía linear e progressivamente. Escreviam um tipo de História da Ciência, posteriormente 
conhecida como História-Pedigree, a qual buscava no passado os precursores, pais da ciência. 
Tinham como foco o registro cronológico das descobertas e vultos da ciência. Preocupavam-se com a 
imagem dos grandes cientistas, suas obras e sucessos. Enfatizavam o perfil da ciência como 
merecedora das vitórias já conquistadas. 

O modelo de História da Ciência produzida era fundamentalmente internalista, isto é, os 
trabalhos dos historiadores da ciência focalizavam o desenvolvimento da ciência sob um ponto de 
vista essencialmente conceitual, interno à própria ciência. Concebiam o cientista como um ser neutro, 
imparcial, alheio à sociedade. 

Uma contraposição ao modelo de História da Ciência característico dos primeiros 
historiadores surgiria no início da década de 1930. Em 1931, no Segundo Congresso Internacional de 
História da Ciência, ocorrido em Londres, levantou-se a discussão sobre a relação entre a ciência e 
os contextos que a circundavam. Em perspectiva externatista, o historiador da ciência Boris Hessen, 
integrante da comitiva soviética, apresentou o trabalho “As raízes sociais e econômicas dos Principia 
de Newton”. A ciência, praticada por seres humanos, era influenciada por contextos diversos como 
social, político, econômico, religioso, etc. Até então essa perspectiva não era considerada na escrita 
da História da Ciência. 

Também na década de 1930 foi questionado certo tipo de História da Ciência, então 
apelidado “História Whig”.  Os historiadores da ciência que escreviam ao estilo Whig retratavam 
heróis e vilões, sendo esses últimos os proponentes de ideias equivocadas, supostamente 
responsáveis por atrasar a evolução da ciência. 

A História Whig era marcada pelo anacronismo, sendo este: 
 
[...] um desencontro, ou um encontro sem cabimento; onde valores, hábitos, 
crenças de épocas diferentes são tratados como se fossem as mesmas 
coisas. Ele acontece quando se atribui sentimentos, pensamentos e 
comportamentos a períodos históricos distintos (SOUSA, s.d.). 

 
Para a História Whig, a ciência coetânea era o padrão de comparação. O historiador da 

ciência anacronicamente projetava no passado o conhecimento científico do seu próprio presente e 
avaliava os conhecimentos anteriores como certos ou errados. 

Ao longo do século XX, a pesquisa História da Ciência recebeu contribuições de diferentes 
áreas do conhecimento. Aproximou-se das ciências humanas, interagindo com trabalhos de 
sociólogos, antropólogos, historiadores e filósofos. 

A aproximação com as discussões realizadas pelos historiadores trouxe o questionamento ao 
anacronismo. O historiador da ciência não deveria (nem poderia) escapar das visões de sua própria 
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época. No entanto, poderia tomá-las como ponto de referência. Poderia estabelecer o diálogo de 
suas expectativas para com o passado sem desconsiderar os próprios valores desse passado. 

As contribuições de filósofos, como Gaston Bachelard e Alexandre Koyré, trouxeram à 
História da Ciência questionamentos sobre a ideia de continuidade no progresso científico. A filosofia 
da ciência de Thomas Kuhn reforçou a proposta de descontinuidade. Rupturas e remodelações 
profundas poderiam ocorrer na ciência. A tese da incomensurabilidade sugeria a dificuldade de 
comparar teorias científicas de períodos distintos. Questionou-se, então, a noção de progresso e 
evolução na ciência. O conhecimento científico não se desenvolveria de forma linear e contínua. Não 
parecia mais sensato escrever grandes cronologias do desenvolvimento progressivo da ciência. 

As novas ideias impulsionaram um leque de possibilidades de investigações, levando a 
indagações sobre os próprios métodos e objetos de estudo da História da Ciência. Os trabalhos de 
historiadores da ciência ficaram cada vez mais específicos, os objetos de estudo mais pontuais.  

A História da Ciência como área de pesquisa se transformou de modo a contribuir para uma 
avaliação mais crítica da própria ciência. Diacronicamente, concebe-se que cada cultura, cada 
comunidade científica e cada época tem seus objetivos, formas de ver o mundo, e critérios de 
verdade que regem sua ciência.  

Foram, portanto, revistos os fundamentos historiográficos característicos dos trabalhos dos 
primeiros historiadores da ciência profissionais. Os trabalhos produzidos atualmente compõem a 
hodierna historiografia da ciência e dizem muito sobre o que a área é: o estudo das expressões de 
conhecimento sobre a natureza de modo contextualizado. É seu objeto de estudo aquilo que em 
alguma época foi proposto ou aceito como ciência (conhecimento sobre a natureza). 

Qual a repercussão de tudo isso para o ensino? 
A literatura acadêmica especializada considera que nem todo tipo de História da Ciência pode 

ser considerado adequado para o ensino de disciplinas científicas. Não é desejável para o contexto 
escolar uma História da Ciência alinhada a uma perspectiva anacrônica, Whig, Pedigree ou de 
progresso contínuo. As visões sustentadas pela historiografia da ciência atual têm sido ressaltadas 
em textos de natureza teórica sobre a inserção da HFC no Ensino e se alinham a visões mais 
complexas sobre a Natureza da Ciência.  Segundo Forato, Martins e Pietrocola (2012, p. 126): “A 
elaboração de narrativas históricas e os aspectos epistemológicos que elas transmitem podem ser 
avaliados e orientados pela historiografia atual da História da Ciência”. 

Considerando os elementos trazidos por essa discussão, a Atividade 3 proposta no item “4.1 
Ponto de Contato” aos participantes do minicurso se estabelece a partir do seguinte questionamento:  

 
 

4.4. Recortes de documentos oficiais para a educação 
básica brasileira  

 

 Os recortes apresentados a seguir foram extraídos dos seguintes documentos:  
 

● EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO;  

BRASIL. Guia de Livros Didáticos PNLD 2015. Ensino Médio- Física. Brasília: MEC, 2014. 
BRASIL. PNLD/2017. Edital de convocação para inscrição no processo de avaliação e 
seleção de obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático 2017 – Ensino Médio.  
 

  

 

As transformações ocorridas com a historiografia da ciência ao longo do 
século XX têm repercussão nas indicações sobre a inserção didática da 

história da ciência expressas em documentos educacionais brasileiros?  
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● ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO (CIÊNCIAS DA NATUREZA, 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS); 

BRASIL. Orientações curriculares para o ensino médio. Ciências da natureza, matemática e 
suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 2006.  
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
Brasília: MEC/SEMTEC, 2000.  
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: 
MEC/SEMTEC, 1999. 
 

● DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO); 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Brasília: MEC/SEMTEC, 
2013.  
 

 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (DOCUMENTO EM CONSTRUÇÃO: ÁREA DE 

FÍSICA); 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2016.  
 

● MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM. 

BRASIL. Matriz de Referência para o ENEM. INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 2009. 

 

Após a exposição-dialogada, sugere-se que os professores em formação sejam organizados 
em grupos para a análise desses recortes conforme prevê a Atividade 3 (4.1 Ponto de Contato).  
 

“O uso da História da Ciência de forma articulada aos assuntos desenvolvidos, evitando reduzi-la a cronologias, 
biografias de cientistas ou a descobertas isoladas” (BRASIL, 2015, 22).  
 
“Favorece o reconhecimento da ciência como o conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos 
socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade” 
(DCNEM, artigo 5º, item VIII, § 2º); (BRASIL, 2015, p. 20). 
 
“Discute a visão de ciência presente na coleção, contribuindo para a superação de visões de ciência empiristas 
e/ou indutivista” (BRASIL, 2015, 25).  
“Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma cultura científica efetiva 
[...] 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, parte III, 2000, p. 24). 
 
“O ensino de Ciências da Natureza tem compromisso com uma formação que prepare o sujeito para interagir e 
atuar [...]; a alfabetização e o letramento científicos; a compreensão de como a ciência se constituiu 
historicamente e a quem ela se destina *...+” (BRASIL, 2015, p. 149). 
 
 “Compreender a ciência como um empreendimento humano, construído histórica e socialmente. Apropriar-se 
de conhecimentos das Ciências da Natureza como instrumento de leitura de mundo. [...] Desenvolver senso 
crítico e autonomia intelectual no enfrentamento de problemas e na busca de soluções, visando transformação 
sociais e construção da cidadania. [...] Refletir criticamente sobre valores humanos, éticos e morais 
relacionados com a aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos” (BRASIL, 2016, p. 152-153). 
 
“A Física é uma construção humana e como tal deve ser apresentada. *..+ Saber Física e sobre a Física, contribui 
para entender e posicionar-se criticamente frente a questões tecnocientíficas da atualidade que envolvem 
diversos interesses e grupos sociais (BRASIL, 2016, p. 205). 
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“Um tratamento didático apropriado é a utilização da história e da filosofia da ciência para contextualizar o 
problema, sua origem e as tentativas de solução que levaram à proposição de modelos teóricos, a fim de que o 
aluno tenha noção de que houve um caminho percorrido para se chegar a esse saber” (BRASIL, 2006, p. 50). 
 
“É importante, porém, que esse recurso *História da Ciência+ não fique limitado à descrição de fatos ocorridos 
no passado ou à apresentação de biografias *...+” (BRASIL, 2006, p. 86). 
 
“*...+ será excluída a obra que não apresentar, em seu conjunto: *...+ 6. a história da ciência muito além de 
nomes ou datas, explorando o contexto social, cultural, econômico e político em que ocorreu a produção 
científica” (BRASIL, 2017, p. 46). 
 
“Não se deve caracterizar o “fazer ciência” como uma sequência rígida e linear de passos pré-estabelecidos. 
*...+. O caráter coletivo e comunitário da prática da Física é algo que merece ser ressaltado” (BRASIL, 2015, p. 
205). 
 
“Quando os conteúdos disciplinares são apresentados nos livros didáticos, a sequência das transformações 
pelas quais passaram acaba mascarando dificuldades, e eles são mostrados tão simplificados que parece ao 
aluno ser necessário apenas decorar as fórmulas e os principais conceitos, sem a necessidade de perguntar de 
onde vieram esses saberes. Será que Newton expressou a lei da gravitação universal tal como a conhecemos, F 
= GMm/r

2
? Foi essa a forma originalmente proposta por ele?” (BRASIL, 2006, p. 49) 

 
“Dada sua condição *do conhecimento+ de ser produto histórico-cultural, isto é, de ser produzido e elaborado 
pelos homens por meio da interação que travam entre si, no intuito de encontrar respostas aos mais 
diversificados desafios [...] o conhecimento articula-se com os mais variados interesses. [...] a produção, 
elaboração e disseminação do conhecimento não são neutras *...+” (BRASIL, 2013, p. 180). 
 
“*...+ o conhecimento contemporâneo guarda em si a história da sua construção. O estudo de um fenômeno, de 
um problema *...+ está articulado com a realidade em que se insere” (BRASIL, 2013, p. 183). 
 
“*...+ os contextos histórico e social, e também o contexto cultural, se constituem como cenário para a 
construção de sentidos e significados para o conhecimento da Física e das outras ciências” (BRASIL, 2006, p. 
49).  
 
“Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por 
acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a 
transformação da sociedade” (BRASIL. MEC, SEMT, 2000, p. 95, 104). 
 
“Os objetivos explicitamente atribuídos à área de Ciências e Matemática incluem compreender as Ciências da 
Natureza como construções humanas e a relação entre conhecimento científico-tecnológico e a vida social e 
produtiva; objetivos usualmente restritos ao aprendizado das Ciências Humanas. *...+” (BRASIL. MEC, SEMT, 
[1999 ou 2000], p. 11). 
 
“Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida humana em 
diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio. Entender a relação entre o 
desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos 
problemas que se propuser e se propõe solucionar. Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências 
Naturais, na sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 
social. (BRASIL. MEC, SEMT, *1999 ou 2000+, p. 13)”. 
 
“Ao longo da história da humanidade, várias foram as explicações para o surgimento e a diversidade da vida, de 
modo que os modelos científicos conviveram e convivem com outros sistemas explicativos como, por exemplo, 
os de inspiração filosófica ou religiosa. O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza 
viva e dos limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de 
que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características [é] a possibilidade de 
ser questionada e de se transformar. Deve permitir, ainda, a compreensão de que os modelos na ciência 
servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos 
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inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que 
procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação. Elementos da história e da 
filosofia da Biologia tornam possível aos alunos a compreensão de que há uma ampla rede de relações entre a 
produção científica e o contexto social, econômico e político. É possível verificar que a formulação, o sucesso 
ou o fracasso das diferentes teorias científicas estão associados a seu momento histórico”  (BRASIL. MEC, 
SEMT, [1999 ou 2000], p. 14). 

 
“A Física percebida enquanto construção histórica, como atividade social humana, emerge da cultura e leva à 
compreensão de que modelos explicativos não são únicos nem finais, tendo se sucedido ao longo dos tempos, 
como o modelo geocêntrico, substituído pelo heliocêntrico, a teoria do calórico pelo conceito de calor como 
energia, ou a sucessão dos vários modelos explicativos para a luz. O surgimento de teorias físicas mantém uma 
relação complexa com o contexto social em que ocorrem. Perceber essas dimensões históricas e sociais 
corresponde também ao reconhecimento da presença de elementos da Física em obras literárias, peças de 
teatro ou obras de arte” (BRASIL. MEC, SEMT, *1999 ou 2000+, p. 27). 

   
“Assim, o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, 
prontos e acabados, mas sim [como] uma construção da mente humana, em contínua mudança. A História da 
Química, como parte do conhecimento socialmente produzido, deve permear todo o ensino de Química, 
possibilitando ao aluno a compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus avanços, 
erros e conflitos. A consciência de que o conhecimento científico é assim dinâmico e mutável ajudará o 
estudante e o professor a terem a necessária visão crítica da ciência. Não se pode simplesmente aceitar a 
ciência como pronta e acabada e os conceitos atualmente aceitos pelos cientistas e ensinados nas escolas 
como “verdade absoluta”” (BRASIL. MEC, SEMT, *1999 ou 2000+, p. 31). 

 
“Explicitamente, disciplinas da área de linguagens e códigos e da área de ciências da natureza e matemática 
devem também tratar de aspectos histórico-geográficos e culturais, ingredientes da área humanista, e, vice 
versa, as ciências humanas devem também tratar de aspectos científico tecnológicos e das linguagens”. 
(BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 15-16). 

 
“Esse exercício histórico daria aos estudantes uma oportunidade de questionar e compreender melhor 
processos sociais, econômicos e culturais passados e contemporâneos e, além disso, auxiliaria a construir uma 
visão das Ciências da Natureza associada a outras dimensões da vida humana” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 
18). 

 
“A História é também história do conhecimento científico-tecnológico e matemático, e ainda história da 
cultura, em todos os sentidos dessa palavra, desde cultura da alimentação, do vestuário e de regras de 
convívio, até cultura literária, artística e humanista” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 18). 

 
“As fases distintas das diferentes especialidades, em termos da história dos conceitos ou de sua interface 
tecnológica, não impedem que a história das ciências seja compreendida como um todo, dando realidade a 
uma compreensão mais ampla da cultura, da política, da economia, no contexto maior da vida humana. Por 
tudo isso, a contextualização sócio cultural das ciências e da tecnologia deve ser vista como uma competência 
geral, que  transcende o domínio específico de cada uma das ciências” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 25). 

 
“O estudo da gravitação é uma excelente oportunidade para discutir temas da astronomia em seus aspectos 
físicos, históricos e filosóficos. A física térmica pode ser estruturada a partir dos princípios da termodinâmica, 
associada às máquinas térmicas e a aspectos econômicos e socais, no contexto da Revolução Industrial” (MEC. 
SEB, 2006, p. 56). 

 
“A discussão de aspectos sociocientíficos articuladamente aos conteúdos químicos e aos contextos é 
fundamental, pois propicia que os alunos compreendam o mundo social em que estão inseridos e desenvolvam 
a capacidade de tomada de decisão com maior responsabilidade, na qualidade de cidadão, sobre questões 
relativas à Química e à Tecnologia, e desenvolvam também atitudes e valores comprometidos com a cidadania 
planetária em busca da preservação ambiental e da diminuição das desigualdades econômicas, sociais, 
culturais e étnicas” (MEC. SEB, 2006, p. 119). 
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“Assim, é preciso que a abordagem dos conceitos e dos conteúdos de Química seja coerente com a visão 
atualizada desses, contemplando avanços tanto no conhecimento químico quanto nas concepções da Química 
como ciência, sua historicidade e suas implicações sociais, sendo essencial a busca sistemática de novas 
referências e de novas e diversificadas fontes de informação” (MEC. SEB, 2006, p. 111). 
 
“Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e 
social da humanidade. [...] H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso 
comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas” (MEC. INEP, 2009). 

 
“Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências e aplicá-los em diferentes 
contextos. [...] H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para 
diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental” (MEC. INEP, 2009). 
 

OS TRECHOS ABAIXO SE REFEREM A PARECERES EMITIDOS POR ESPECIALISTAS DO PNLD, SOBRE 
LIVROS ANALISADOS: 
 
“A História da Ciência é contemplada em praticamente todas as unidades da coleção, geralmente em pequenos 
textos biográficos ou cronológicos, inseridos em boxes ao longo do capítulo. Em menor frequência, aparece, 
logo na introdução do capítulo, no sentido de melhor contextualizar o assunto” (BRASIL, 2015, p. 39). 
 
“São abordados, em alguns vídeos e infográficos, dados históricos relacionados a cientistas proeminentes, 
ideias e fatos associados a eles, assim como alguma complementação de leituras que podem contribuir para 
que estudantes percebam a ciência como uma construção humana” (BRASIL, 2015, p. 40). 
 
“A contextualização é também alcançada pela presença de situações cotidianas e de aplicações tecnológicas 
dos conteúdos e textos de História da Ciência, que buscam equilibrar uma abordagem mais interna à própria 
Física a outra que traz aspectos sociais do desenvolvimento da Ciência” (BRASIL, 2015, p. 42). 
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Atividade 4 
Realize a leitura dos recortes selecionados de livros didáticos do Ensino Médio sobre o conteúdo 

“pressão atmosférica”.  
O que você percebe sobre as características da História da Ciência contida nesses materiais em termos 

de pressupostos historiográficos? Que visões sobre a Natureza da Ciência esses materiais deixam transparecer? 

Em que medida esses trechos atendem às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção 

didática da HFC? Verifique se há indícios de eventuais fragilidades: São citadas situações ou problemas que 

fomentaram o desenvolvimento do conceito científico? Ao citar o atual conhecimento científico são 

apresentadas visões científicas precedentes? O conhecimento científico parece ter se estabelecido a partir de 

uma única descoberta pontual ou foi desenvolvido coletivamente? Há algum registro de controvérsias?  
Realize a leitura da seção “(Breve) Contextualização Histórica”, apresentada no artigo “Pressão 

atmosférica e natureza da ciência: uma sequência didática englobando fontes primárias” (FONSECA 

et al., 2017), publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. 
Em seguida, retorne aos recortes selecionados de livros didáticos sobre o conteúdo “pressão 

atmosférica”. O que você nota? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5 - Quarta etapa 

 

5.1 Ponto de contato  

A seguir apresentamos a atividade proposta para a quarta etapa de curso.   

 

5.2 À guisa de orientação  

 
 
Nesta etapa, em atividade individual, os participantes devem analisar trechos, previamente 

selecionados, de livros didáticos do Ensino Médio que tratam especificamente do conceito de pressão 
atmosférica. 

A atividade proposta contém dois itens. O primeiro propõe uma aproximação inicial ao 
material didático a partir da fundamentação teórica desenvolvida nas atividades anteriores. O objetivo 
é observar, no tocante a esse tópico físico específico, eventuais referências à História da Ciência. 
Deverão ser identificadas as características da História da Ciência contida nesses materiais tendo em 
vista os pressupostos historiográficos aos quais se alinham. Devem-se observar possíveis visões 
sobre a Natureza da Ciência que esses materiais deixam transparecer. Deverá, ainda, ser discutida a 
adequação dos textos didáticos relativos a esse tópico físico específico às indicações do PNLD e da 
legislação educacional para a inserção didática da HFC. 

Mesmo que ainda não estejam a par de informações históricas a respeito do desenvolvimento 
do conceito científico “pressão atmosférica”, os professores em formação podem perceber indícios de 
eventuais fragilidades nos trechos dos materiais didáticos. Os seguintes questionamentos buscam 
evidenciar lacunas significativas e podem mediar a discussão coletiva:  
 

São citadas quais situações ou problemas fomentaram o desenvolvimento do conceito 
científico? 

Ao citar o atual conhecimento científico são apresentadas visões científicas precedentes? 

O conhecimento científico parece ter se estabelecido a partir de uma única descoberta pontual 
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ou foi desenvolvido coletivamente? Há algum registro de controvérsias?   

Quadro 2 - Questões gerais de subsidio para a atividade 4. 
 
O segundo item dessa atividade propõe um aprofundamento na possibilidade de leitura dos 

mesmos trechos de materiais didáticos, dessa vez, à luz de uma breve contextualização histórica 
sobre o desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica. Eventuais fragilidades e distorções nas 
referências históricas apresentadas pelos materiais didáticos deverão ser notadas pelos professores 
em formação.  

Sugere-se que, em seguida à realização dos dois itens da atividade individual, os cursistas 
sejam estimulados a compartilharem suas conclusões em discussão coletiva. O direcionamento 
dessa discussão tenciona a percepção de eventuais inadequações e insuficiências nos materiais 
didáticos. Busca-se sensibilizar o docente acerca da necessidade de recorrer a materiais 
complementares aos livros didáticos, de forma que sua atuação em sala de aula atenda à legislação 
educacional, se alinhando a perspectivas atuais acerca da inserção didática da HFC.  

A narrativa histórica sugerida para leitura no item b da Atividade 4 é um material preliminar de 
aproximação do cursista em relação ao conteúdo histórico específico. Funciona também como 
introdução à Quinta Etapa, na qual o contato com as fontes primárias permite avançar e aprofundar a 
visão histórica.  

 
 
 

5.3 Interação-discussão:  

Fragilidades, lacunas e distorções históricas nos trechos de livros didáticos 

 
A grande maioria dos livros didáticos, em sua abordagem de conteúdos científicos, se limita a 

apresentar conceitos prontos, acabados, isolados e livres de controvérsias, distorcendo o 
desenvolvimento histórico dos mesmos. Acabam corroborando visões simplistas da ciência e 
reforçam a ideia de que as atuais “verdades descobertas” não devem ser questionadas.  

Parecem não interessar para o contexto educacional concepções científicas já descartadas. 
Essas não costumam ser mencionadas em livros didáticos, e, quando o são, recebem tratamento 
pejorativo. São distorcidas ou, em muitos casos, anacronicamente, apresentadas como um mero 
estágio primitivo inicial da teoria moderna supostamente evoluída. Implicitamente, propaga-se a ideia 
de que as teorias do passado já foram colocadas à prova e exaustivamente questionadas, o que 
justificaria o seu desprezo.  

Análises do conteúdo histórico têm revelado distorções e inadequações históricas fazendo 
parte da composição de livros didáticos. O conteúdo histórico se restringe, muitas vezes, à 
apresentação de boxes de cunho apologético aos pesquisadores (hagiografias) e, em muitos casos, 
ocorrem simplificações grosseiras do desenvolvimento histórico dos conceitos físicos. Esses 
materiais, em sua maioria, apresentam nomes, data de nascimento e falecimento, nacionalidade dos 
cientistas. Por outro lado, pouco se referem ao estudo e à dedicação às pesquisas 
(BATISTA;MOHR;FERRARI, 2007). Alguns materiais são fartamente preenchidos com narrativas 
distorcidas e simplificadas, características da pseudo-história. Em relação à imagem do cientista 
presente na pseudo-história Pagliarini e Silva declaram: 
 

Em sua grande maioria, os cientistas exercem um papel heróico dentro destes mitos. Essa 
grandiosidade com que a figura do cientista é tratada dentro de certo episódio histórico faz uma 
alusão àqueles personagens literários que não exibem falhas em seu caráter bem como o fato 
de nunca cometerem erros. Outro notável item nessas caricaturas dos cientistas é que 
descobertas científicas que ocorreram gradualmente e contaram com a colaboração do 
trabalho árduo de várias pessoas são creditadas pura e simplesmente a uma única pessoa. 
Além do mais, normalmente essas descobertas vêm acompanhadas de uma data precisa, 
dando a impressão de que ocorreram num determinado dia ou ano após um único momento de 
introspecção dos cientistas transformando-os em super–humanos (PAGLIARINI, SILVA, 2006, 
p. 4). 
 

A pseudo-história reforça visões ingênuas da ciência, desprezando o caráter social do 
desenvolvimento científico (GIL-PÉREZ et al., 2001). Em alguns materiais, o cientista é apresentado 
como alguém tão distante da realidade cotidiana que parece viver em outro mundo. É um ser dotado 
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de “uma obstinação acima do normal que o faria esquecer de tudo, inclusive de suas necessidades 
básicas.” (PAGLIARINI, SILVA, 2006, p. 6). 

Narrativas como o Eureka de Arquimedes ou a maçã de Newton, dentre outras, ajudam a 
difundir concepções empírico - indutivistas e a-teóricas da ciência. Nessa visão, acredita-se no papel 
“neutro” da observação e da experimentação. Não se leva em a influência do contexto prévio, das 
perspectivas do pesquisador (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 129).  

Há muitos materiais com baixa qualidade: “O problema não é quantidade é qualidade” 
(MARTINS, 2006, p. XXVIII). Escritores improvisados juntam várias informações, muitas vezes 
produzidas por outros escritores improvisados, e de forma descompromissada confeccionam seus 
trabalhos. Propagam visões ingênuas sobre a natureza da ciência: a ciência é feita por grandes 
gênios, o método científico é infalível, a ciência produz verdades absolutas (MARTINS, 2006, p. 
XXVIII). 

É possível perceber em trabalhos como o de Gil-Pérez e outros (2001) que mesmo depois de 
publicações de grande importância que discutem sobre a História da Ciência no Ensino, ainda se 
observa facilmente em vários materiais, inclusive livros didáticos, a presença de pseudo–história, ou a 
quase história, requerendo do professor habilidades para lidar com este tipo de material. 

Pesquisadores têm concluído que livros didáticos analisados se mostram ineficientes quanto 
à inserção didática da História da Ciência. Professores, para trabalharem essa abordagem, devem 
recorrer a outros materiais (BATISTA; MOHR; FERRARI, 2007, p. 8). O contato com elementos 
históricos do desenvolvimento dos conceitos permite ao educador identificar concepções científicas 
do passado que guardam alguma semelhança com visões sustentadas por nossos alunos. Assim, o 
professor pode encontrar elementos que inspiram a problematização de concepções alternativas 
sustentadas pelos estudantes. 

Autores que defendem o uso da História da Ciência no ensino destacam a importância de 
conhecimento adequado por parte de quem se propõe a usá-la, pois esta, quando utilizada de forma 
inadequada, pode reforçar visões simplistas a respeito da natureza da ciência (PAGLIARINI, SILVA, 
2006; OLIVEIRA; SILVA, 2011). Não há uma defesa de que os conteúdos científicos, apresentados 
nos livros didáticos de Física, sejam substituídos pela sua história, mas esta deve fazer parte do 
currículo de forma a contextualizá-los efetivamente (MATTHEWS, 1995). 
  

  
 

5.4. Recortes de livros didáticos – o conteúdo pressão 
atmosférica  

 

“Quem, pela primeira vez, percebeu que o ar exercia pressão e propôs uma experiência para medir a pressão 
atmosférica foi o físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (TORRES et al., 2010, p. 154). 
 
“O primeiro experimento para medir a pressão atmosférica foi elaborado por um discípulo de Galileu, o físico 
italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (OLIVEIRA et al., 2011, p. 247). 
 
“O físico italiano Torricelli (Contemporâneo e amigo de Galileu) foi a primeira pessoa a fazer uma experiência 
para medir o valor da pressão atmosférica” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 94). 
 
“Isso pode ser feito repetindo-se um experimento realizado pelo matemático e físico italiano Evangelista 
Torricelli, em 1643” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198).  
 
“Ao bombear água de poços através de bombas aspirantes, verifica-se que ela sobe dentro do tubo até uma 
altura de aproximadamente 10,3m, e não mais que isso. Durante muito tempo esse fato ficou sem explicação. 
No século XVII, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência *...+”. (PARANÁ, 1999, p. 402-
403). 
 
“Galileu Galilei, em 1638, no livro ‘Duas novas ciências’, apresentou a ideia de um limite para a compreensão 
da existência o vácuo. Em sua hipótese, esse limite estaria relacionado à altura máxima atingida por uma 
coluna de água. Galileu parece ter-se interessado pelo assunto depois de um jardineiro ter dito a ele ser 
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impossível elevar uma coluna de água acima de uma altura de 18 braças (aproximadamente 10 m). Galileu 
observou que, de fato, não era possível *...+”. (SANT’ANNA et al. , 2013, p. 211- 212).  
 
“*...+ verificou que a coluna de mercúrio atingia a altura de 76 cm, restando o vazio acima do mercúrio, região 
essa denominada câmara barométrica” (FERRARO et al., 2009, p. 428)”. 
 
“A parte superior ficou vazia, isto é, criou-se ali um vácuo. Na realidade, esse vazio não é perfeito, pois um 
pouco de mercúrio evaporava, preenchendo o espaço. Mas a pressão desse vapor é tão pequena que podemos 
admitir que nessa região há um vazio “aproximado”, sendo a pressão ali quase nula (Px = 0)” (SAMPAIO; 
CALÇADA, 2008, p. 198).  
 
“Por mais de vinte séculos, acreditou-se que a natureza teria horror ao vácuo. No século IV a.C., Aristóteles 
afirmou que a existência do vazio seria impossível e, ao longo da Idade Média, essa ideia transformou-se em 
dogma, verdade inquestionável. Nesse período da história da humanidade, a menção a existência do vazio era 
considerada um grave erro. Galileu Galilei, em 1638, no livro Duas novas ciências, apresentou a ideia de um 
limite para a compreensão da existência o vácuo” (SANT’ANNA et al., 2013, p. 211- 212).  
 
“*...+ Vincenzo Viviani (1622-1703), físico e matemático italiano, encheu boa parte de um tubo de cerca de 1 m 
com mercúrio líquido (Hg), tampou-o e em seguida colocou-o invertido dentro de uma cuba também contendo 
mercúrio. Após destampar o tubo, o nível do mercúrio dentro do tubo desceu e estabilizou-se a uma altura de 
76 cm [...]. Torricelli e Viviane notaram também que a altura da coluna de mercúrio que se mantinha no tubo 
dependia da altitude em que a experiência fosse realizada” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299). 
 
“*...+ afirmou que a medida da pressão atmosférica, ao nível do mar, equivalia a 76 cm de mercúrio. *...+ 
percebeu que a altura do mercúrio no tubo podia variar ligeiramente de um dia para o outro, o que 
evidenciava pequenas mudanças na própria pressão atmosférica. *...+” (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 
136). 
 
“Durante muito tempo esse fato *funcionamento das bombas aspirantes] ficou sem explicação. No século XVII, 
Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência *...+” (PARANÁ, 1999, p. 402-403). 
 
“Ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna liquida desceu, estacionando a uma altura de 76 cm 
acima do nível do mercúrio no recipiente [...]. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, [...], atuando na 
superfície do líquido no recipiente, equilibrava a coluna de mercúrio. Portanto, o valor da pressão atmosférica 
equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 cm de altura” (MÁXIMO, ALVARENGA, 2003, p. 
94). 
 
“O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), contemporâneo e amigo de Galileu, realizou uma famosa 
experiência que, além de demonstrar que a pressão atmosférica existe realmente, permitiu a determinação do 
seu valor. [...]. Torricelli verificou que a coluna líquida descia, até estacionar a uma altura de cerca de 76 cm 
acima do nível do mercúrio no recipiente. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, pa, atuando na 
superfície do líquido no recipiente, conseguia equilibrar a coluna de mercúrio. Observe que, acima do 
mercúrio, no tubo, temos vazio *...+” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 239). 
 
“*...+ 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). 
 
“Verificou que, no local em que fez o experimento, a coluna de mercúrio desceu até se manter a 76 cm do nível 
de mercúrio no recipiente. Concluiu, daí, que a pressão exercida pelo ar, isto é, a pressão atmosférica no ponto 
A (  ), equivalia à pressão exercida no ponto B (  ) por uma coluna de mercúrio com 76 cm de altura”  
(TORRES et al., 2010, p. 154). 
 
“Torricelli concluiu da experiência que a pressão do ar sobre a superfície livre do mercúrio no recipiente era 
igual a pressão dos 76 cm de mercúrio contidos no tubo” (FERRARO et al.; 2009, p. 428). 
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“Torricelli mediu a altura da coluna de mercúrio no tubo e encontrou 76 cm. Considerou, então, tal valor como 
a medida da pressão atmosférica ao nível do mar” (SANT’ANNA et al, 2010, p. 318). 
 
“Outra consequência importante desse experimento é a descoberta de que o ar tem um peso cujo valor pode 
ser determinado” (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 136).  
 
“*...+ idealizou um experimento *experimento de Torricelli+ muito simples e engenhoso” (GONÇALVES FILHO; 
TOSCANO, 2013, p. 135). 
 
“Torricelli interpretou esse resultado afirmando que o que mantinha a coluna nessa altura era a pressão 
atmosférica” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198). 
 
“Com a realização desse experimento, Torricelli e Viviane comprovaram que o ar tem peso, inventaram o 
barômetro (medidor da pressão atmosférica) e fizeram cair por terra a afirmação de Aristóteles de que a 
natureza ‘tem horror ao vácuo’- a tal ‘horror’ nos referiremos mais adiante.” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299). 
 
“Em sua época *de von Guericke+ a ideia de Aristóteles de que a natureza tem ‘horror ao vácuo’ ainda 
prevalecia” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p. 304).  
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6 - Quinta etapa 

 

6.1 À guisa de orientação – Parte 1: leitura e reflexão individual 

 
Nesta etapa, as fontes primárias da História da Ciência são utilizadas na formação docente 

como recurso didático. Busca-se contribuir com fundamentos para que o professor em formação se 
prepare para a inserção da História e Filosofia da Ciência no ensino básico. Especificamente, busca-
se promover a percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico do conceito de 
pressão atmosférica, os quais remetem diretamente a questionamentos sobre a Natureza da Ciência. 

Esses objetivos envolvem o estudo de textos históricos originais relacionados aos debates 
sobre o vazio. Pretende-se estimular a percepção docente de que as fontes primárias podem ser 
recursos importantes para a reflexão em busca de elementos históricos.  

Para possibilitar uma compreensão mais aprofundada das fontes, foi realizada na etapa 
anterior a leitura prévia de uma narrativa histórico-pedagógica sobre o desenvolvimento do conceito 
de pressão atmosférica, apresentada em artigo acadêmico recente (FONSECA et al, 2017, p. 71-74). 

Nesta quinta etapa, os professores em formação recebem cópias das seguintes fontes 
primárias: 

 

 Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci em 11/06/1644  

 Texto “Novas experiências sobre o vácuo” de Blaise Pascal 

 Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, em 22/09/1648 

 Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 

Quadro 3 – Fontes primárias para a atividade 5. 
 

Os cursistas recebem também questionários específicos elaborados com o intuito de mediar a 
leitura e a interpretação de cada um dos documentos históricos. Os questionários colaboram para 
que sejam trazidos à tona elementos específicos relacionados ao desenvolvimento do conceito de 
pressão atmosférica, como a controvérsia a respeito do horror ao vazio e a ruptura em relação a uma 
tradição interpretativa para determinados fenômenos cotidianos. Trazem, ainda, questionamentos 
direcionados à problematização de visões simplistas sobre o trabalho científico, como o empirismo-
indutivismo, bem como outras discussões relacionadas à Natureza da Ciência. Permitem que nos 
acerquemos de uma percepção da ciência como empreendimento humano, coletivo, ciência como 
busca de solução para problemas estabelecidos em determinado contexto, mutabilidade do 
conhecimento e inexistência de uma metodologia rígida padrão. Essas temáticas devem ser 
discutidas de forma contextualizada a partir dos documentos históricos.  

Em atividade individual e não presencial, os participantes têm a oportunidade de refletir 
individualmente sobre o conteúdo desses documentos e respondem aos questionários.  
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6.2  Ponto de contato  

6.2.1 Fonte Primária: Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci em 11/06/1644 

 
Figura 1 – Evangelista Torricelli (1608-1647) 

 
Firenze, 11 de junho de 1644. 
Muito ilustre Senhor e mestre caríssimo.  

Enviei algumas semanas atrás demonstrações minhas sobre o espaço da cicloide ao Sr. Antonio 
Nardi, pedindo-lhe que, depois de havê-las visto, enviasse-as diretamente a V.S ou então ao Sr. Magiotti. Já 
lhe anunciei que estava sendo feita alguma experiência filosófica sobre o vácuo, não simplesmente para fazer 
o vácuo, mas para fazer um instrumento que mostrasse as mudanças do ar - ora mais pesado e grosso ora 
mais leve e sutil. 

Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, mas com esforço e com 
repugnância da Natureza; ainda não conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem esforço e sem 
resistência da Natureza. Eu pensava assim: se encontrasse alguma causa evidente que explicasse essa 
resistência que se sente ao tentar fazer o vácuo, parecer-me-ia inútil tentar atribuir ao vácuo esse efeito que 
claramente é devido a outra razão; e, fazendo certos cálculos facílimos, encontro que a causa admitida por 
mim (ou seja, o peso do ar) deveria por si só ser mais notável do que ela o é ao se tentar (produzir) o vácuo. 
Digo isso para que algum filósofo, vendo-se incapaz de fugir a essa confissão de que a gravidade do ar explica 
a repugnância sentida ao se fazer o vácuo, não dissesse que aceita o efeito do peso do ar mas persistisse em 
afirmar que a Natureza também contribui para a repugnância ao vácuo. 

Vivemos submersos no fundo de um abismo do elemento ar, o qual, por experiências indubitáveis, 
sabe-se que pesa; e tanto que, a essa grande vizinhança da superfície da Terra, pesa aproximadamente 1/400 
do peso da água. Os autores observaram, depois do crepúsculo, que o ar cheio de vapores e visível se eleva a 
cerca de cinquenta ou cinquenta e quatro milhas acima de nós; mas não creio (que seja) tanto, pois mostrarei 
que o vácuo deveria fazer uma resistência muito maior do que a que faz, se bem que se deve admitir a seu 
favor que o peso determinado por Galileo se aplica ao ar baixíssimo onde se movem os homens e os animais, 
mas que, acima dos cumes das altas montanhas, o ar começa a ser puríssimo e de peso muito inferior a 1/400 
do peso da água. 

Fizemos muitos vasos de vidro como indicados A e B, grossos e com o pescoço com comprimento de duas 
braças; (sendo) esses preenchidos de mercúrio, depois fechados pela boca com um dedo e invertidos em um 
vaso C no qual havia mercúrio, via-se que eles se esvaziavam e que nada acontecia ao vaso que se esvaziava; 
no entanto, o pescoço AD ficava sempre cheio até a altura de uma braça e um quarto e mais uma polegada". 
Para mostrar que o vaso estava perfeitamente vazio, preenchia-se o vasilhame com água sobreposta (ao 
mercúrio) até D; e, erguendo o vaso pouco a pouco, via-se, quando a boca do vaso chegava à água, que o 
mercúrio descia do pescoço e ele se enchia de água, com ímpeto horrível, totalmente, até a marca E. 
Raciocinava-se: enquanto o vaso AE estava vazio e o mercúrio se sustentava - embora pesadíssimo - no 
pescoço AC, essa força que dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se acreditou 
até agora, era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa matéria extremamente rarefeita; mas eu mantenho 
que é externa e que a força vem de fora. Sobre a superfície do líquido que está na bacia gravita a altura de 
cinquenta milhas de ar; devemos nos maravilhar se no vidro CE, onde o mercúrio não tem tendência nem 
repugnância, pois nada existe aí, ele entre e se eleve tanto que se equilibre com a gravidade do ar externo, que 
o empurra? Também a água em um vaso semelhante mas muito mais longo subirá até quase dezoito braças, 
isto é, tanto mais em relação ao mercúrio quanto o mercúrio é mais pesado do que a água, para equilibrar-se 
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 com a mesma causa que empurra um e outro. O raciocínio era confirmado pela experiência feita ao mesmo 
tempo com o vaso A e com o tubo B nos quais o mercúrio parava sempre na mesma horizontal AB - sinal 
quase seguro de que a força não estava dentro; pois o vaso AE teria mais força, onde havia mais matéria 
rarefeita e atrativa, e muito mais poderosa pela maior rarefação, do que aquela do pequeníssimo espaço B. 

  
 
 

Figura 2 – Esquema do tubo descrito na carta 

Tentei, portanto, com esse princípio, 
explicar todo tipo de repugnância 
sentida nos vários efeitos atribuídos ao 
vácuo, não tendo, até agora, 
encontrado nada que não dê certo. Sei 
que surgirão muitas objeções a V.S., 
mas espero também que as superará 
pensando. Minha principal intenção, 
no entanto, não teve sucesso - a de 
conhecer quando o ar é mais grosso e 
pesado e quando é mais sutil e leve 
com o instrumento EC, pois o nível 
AB se altera por uma outra causa (que 
eu não poderia acreditar), ou seja, pelo 
calor e frio - e muito sensivelmente, 
como se o vaso AE estivesse cheio de 
ar!  
 Firenze, 11 de junho de 1644. 
Sou muitíssimo devedor e obrigado a 
vossa muito ilustre senhoria, V. 
Torricelli. 
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1) Que tipo de documento é esse? 
2) Quem o escreve? Quando? Para quem escreve? 
3) Com que objetivo foi escrito? Que informações sobre o contexto transparecem? 
4) Que personagens são citados? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? 
5) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele 

espera? 
6) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 
7) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  
8) Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, 

imaginação, etc.) ?  
9) Em certo trecho logo no início do documento, o autor dá indicação de experimentos que conhece. 

Localize esse trecho e tente interpretá-lo. 
10) Localize no documento histórico possíveis referências ao “horror ao vazio”.  O autor demonstra 

concordar com essa hipótese? Explique. 
11) No documento, o autor relata e ilustra um experimento para “mostrar que o tubo estava completamente 

vazio”. Identifique o experimento em questão e explique o argumento utilizado pelo autor.   
12) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. 

Localize e interprete trechos correspondentes a esse aspecto. 
13) Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento 

de Torricelli. Esse seria óbvio e evidente, portanto. O que se pode dizer sobre isso? Para refletir, considere 

os objetivos do autor na investigação citada na questão 3 e as visões opiniões da época, expressas na questão 

12. 
14) O autor expressa sua opinião em relação à sustentação da coluna de mercúrio. Que opinião ele tem? 

Segundo o documento histórico, essa seria a opinião comum na época?  
15) O autor cita uma interpretação que relacionava o vazio à sustentação da coluna de mercúrio. Tente 

explicá-la com base no documento histórico. O autor concordava com essa interpretação? 
16) Em certos trechos da fonte primária, o autor justifica mais detalhadamente a sua opinião sobre a 

sustentação da coluna de mercúrio e recorre a Galileu. Identifique esse trecho, tente interpretá-lo e explique-

o com suas palavras.  
17) Para apoiar a ideia de que a sustentação da coluna de mercúrio não se devia a algo interno, o autor cita 

dois argumentos: a) utilização de água no lugar de mercúrio; b) comparação entre tubos de formatos 

diferentes. Localize no documento histórico esses trechos e tente explicar os argumentos do autor: O que 

significavam esses argumentos? Por que ele os usou? 
18) Verifique com atenção os termos usados pelo autor e as intenções que permeiam os procedimentos 

adotados por ele. Segundo o documento histórico, era possível descartar definitivamente que a sustentação 

do mercúrio se devia a qualquer fator interno?  Explique.  
19) Em relação à atmosfera, quais seriam as intenções do autor? Ele demonstra sucesso? Dificuldades?  
20) Considere o conteúdo do documento analisado. Compare-o a informações relatadas em livros didáticos: 

Torricelli realizou seu experimento famoso para medir a coluna de mercúrio e, consequentemente, a pressão 

atmosférica. O alto do tubo estava vazio.  

6.2.2 Questionário sobre a Fonte Primária - Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci 

em 11/06/1644 
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6.2.3 Fonte Primária: Novas experiências sobre o vácuo 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 3 – Folha de rosto do texto “Novas experiências sobre o vácuo” 
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NOVAS EXPERIÊNCIAS SOBRE O VÁCUO, FEITAS EM TUBOS, SERINGAS, FOLES E SIFOES 
DE VÁRIOS COMPRIMENTOS E FORMAS: COM DIVERSOS LÍQUIDOS, COMO MERCÚRIO, 
ÁGUA, VINHO, OLÉO, AR, ETC. 
COM UM DISCURSO SOBRE O MESMO ASSUNTO. ONDE SE MOSTRA QUE UM VASO, POR 
MAIOR QUE POSSA SER, PODE SER TORNADO VAZIO DE TODAS AS MATERIAS 
CONHECIDAS E PERCEPTIVEIS DA NATUREZA. E QUE FORÇA É NECESSÁRIA PARA FAZER 
ENTRAR ESSE VAZIO. 
DEDICADO AO SENHOR PASCAL, CONSELHEIRO DO REI EM SEUS CONSELHOS DE 
ESTADO E PRIVADOS. 
POR SEU FILHO B.P. 
SENDO O CONJUNTO UM RESUMO ANTECIPADO DE UM TRATADO MAIOR SOBRE O 
MESMO ASSUNTO      
AO LEITOR 

Meu caro leitor, como algumas considerações me impediram de apresentar atualmente um Tratado 
completo onde descrevi grande quantidade de novas experiências que fiz sobre o vácuo e as consequências 
que daí tirei, desejei fazer uma descrição das principais neste resumo onde vereis antecipadamente o plano da 
obra toda. Tal foi a ocasião dessas experiências: Há cerca de quatro anos, na Itália, provou-se que um tubo de 
vidro de quatro pés, do qual uma extremidade está aberta e a outra hermeticamente selada, estando 
preenchido por mercúrio, depois tampando-se a abertura com o dedo ou de outra forma e dispondo-se o tubo 
perpendicularmente ao horizonte, com a abertura tampada para baixo e mergulhada dois ou três dedos no 
mercúrio contido em um recipiente cheio pela metade de mercúrio e a outra metade de água: se a abertura é 
destampada permanecendo sempre mergulhada no mercúrio do vaso, o mercúrio do tubo desce parcialmente, 
deixando no alto do tubo um espaço aparentemente vazio, ficando a parte de baixo do mesmo tubo cheia do 
mesmo mercúrio até certa altura. E se o tubo é erguido um pouco até que sua abertura, que antes penetrava 
no mercúrio do vaso, saindo desse mercúrio, chega à região da água, o mercúrio do tubo sobe até o topo, com 
a água: e esses dois líquidos se misturam no tubo: mas por fim todo o mercúrio cai e o tubo fica todo cheio de 
água.  

Tendo essa experiência sido remetida de Roma ao Rev. Pe. Mersenne, Mínimo de Paris, ele a 
divulgou na França no ano de 1644, para admiração de todos os sábios e curiosos, tornando-se famosa em 
todos os lugares por sua comunicação; eu a conheci pelo Sr. Petit, Intendente das Fortificações e muito 
versado em todas as belas artes, que a recebera do próprio Rev. Mersenne. Realizamo-la juntos em Rouen, o 
acima citado Sr. Petit e eu o, do mesmo modo como ela havia sido feita na Itália, encontrando ponto por 
ponto aquilo que havia sido enviado daquele país, sem então haver notado nela nada de novo. Depois, 
refletindo por mim mesmo sobre as consequências dessas experiências, confirmou – se - me o pensamento 
que sempre tive de que o vácuo não era uma coisa impossível na Natureza e que ela não lhe fugia com tanto 
horror quanto a maioria imaginava. O que me forçava a pensar isso era o pequeno fundamento que percebia 
na máxima tão aceita, de que a Natureza não suporta o vácuo, que só é apoiada por experiências das quais a 
maior parte é falsa, embora consideradas como muito constantes; e das outras, umas estão longe de contribuir 
para essa prova e mostram que a Natureza tem horror ao excesso de plenitude e não que ela foge do vazio; e 
as mais favoráveis não mostram senão que a Natureza tem horror pelo vazio, não mostrando que ela não 
pode aceitá-lo. 

À fraqueza desse princípio, eu adicionava as observações feitas diariamente da rarefação e 
condensação do ar, que, como alguns provaram, pode ser condensado até a milésima parte do lugar que 
parecia ocupar antes; e que se refaz tanto, que achei necessário ou que houvesse um grande vazio entre suas 
partes, ou que houvesse penetração de dimensões. Mas como ninguém aceitasse isso como prova, acreditei 
que essa experiência da Itália fosse capaz de convencer mesmo aqueles que mais se preocupam com a 
impossibilidade do vazio. 

No entanto, a força da prevenção ainda fez com que fossem encontradas objeções que lhe tirassem a 
crença que merecia. Uns disseram que o topo do tubo estava cheio de espíritos do Mercúrio; outros, de um 
grão de ar imperceptível, rarefeito, outros, de uma matéria que apenas existia em sua imaginação; e todos, 
conspirando para banir o vazio, exerceram à vontade esse poder do espírito, chamado nas Escolas de 
'Sutileza', que, para resolver dificuldades verdadeiras, apenas fornece palavras vãs, sem fundamento. Resolvi-
me portanto a fazer experiências tão convincentes que estivessem à prova de todas as objeções que lhes 
pudessem fazer; e fiz um grande número delas no início deste ano, das quais algumas possuem alguma 
relação com a da Itália e outras lhe estão completamente afastadas, nada tendo de comum com ela; e foram 
tão exatas e tão felizes que mostrei por seu intermédio que um recipiente tão grande quanto possa ser feito 
pode ser tornado vazio de todas as matérias perceptíveis conhecidas na Natureza; e que força é necessária 
para introduzir esse vazio. Foi também assim que testei a altura necessária a um sifão para produzir o efeito 
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 esperado, altura limitada após a qual ele não age mais, contrariamente à opinião tão universalmente aceita no 
mundo durante tantos séculos, como também a pouca força necessária para puxar o pistão de uma seringa, 
sem que o siga matéria nenhuma - e muitas outras coisas que vereis na obra completa, na qual tenho o 
propósito de mostrar que força a Natureza emprega para evitar o vazio e que ela o admite e o suporta 
realmente em um grande espaço, que se torna facilmente vazio de todas as matérias perceptíveis. 

Foi por isso que dividi o Tratado em duas Partes, das quais a primeira compreende a descrição de 
todas minhas experiências, com figuras, e uma recapitulação daquilo que aí se vê, dividida em várias 
máximas. E a segunda, as consequências que daí tirei, divididas em várias proposições, onde mostrei que o 
espaço vazio em aparência, que surgiu nas experiências, é efetivamente vazio de todas as matérias 
perceptíveis conhecidas na Natureza. E na conclusão, forneço meu sentimento sobre o assunto do vácuo e 
respondo às objeções que podem ser feitas. Assim, contento-me em mostrar um grande espaço vazio e deixo 
às pessoas sábias e curiosas o teste daquilo que ocorre em tal espaço; como: se os animais aí vivem; se o vidro 
ar diminui sua refração; e tudo o que aí se pode fazer: não fazendo menção alguma disso nesse Tratado, do 
qual julguei de bom propósito fornecer esse Sumário antecipado, pois, tendo feito essas experiências com 
muitas despesas, esforço e tempo, temi que um outro que não tenha nisso empregado tempo, dinheiro ou 
esforço, antecipando-me, desse ao público coisas que não tivesse visto e que consequentemente não poderia 
descrever com a exatidão e ordem necessárias para deduzi-las como se deve: não havendo ninguém que tenha 
possuído tubos e sifões do comprimento dos meus; e poucos que desejassem dar-se o trabalho necessário para 
tê-los. E como as pessoas honestas possuem, juntamente com a inclinação geral de todos os homens de 
manter suas posses justas, a de recusar a honra que não lhes é devida, aprovareis sem dúvida que me defenda 
igualmente daqueles que quisessem retirar-me algumas das experiência que aqui vos dou e que vos prometo 
no tratado completo, pois são de minha invenção; e daqueles que me atribuíram a da Itália da qual vos falei, 
pois ela não o é. Pois embora a tenha realizado de mais formas do que qualquer outro e com tubos de doze e 
até quinze pés de comprimento, no entanto não falarei dela apenas nesses escritos, pois não sou seu inventor; 
não tendo senão o propósito de fornecer aquelas que me são particulares e de meu próprio gênio. 
RESUMO DA PRIMEIRA PARTE, NA QUAL SÃO DESCRITAS AS EXPERIÊNCIAS. 
Experiências 
1. [Estando] uma seringa de vidro, com um pistão bem justo, mergulhada inteiramente na água, tampando-se 
a abertura com o dedo, de modo que ele toque a parte de baixo do pistão, colocando para isso a mão e o braço 
na água; não se precisa senão de uma força medíocre para retirá-lo [o pistão] e fazer que ele se separe do 
dedo, sem que a água aí entre de forma nenhuma (o que os Filósofos acreditaram não poder ser feito com 
nenhuma força finita): e assim o dedo se sente fortemente puxado e dolorido; e o pistão deixa um espaço 
aparentemente vazio, onde não parece que nenhum corpo tenha conseguido segui-lo, pois está totalmente 
cercado pela água que não pode aí ter acesso, estando a abertura tampada. Se o pistão é puxado mais, o espaço 
aparentemente vazio se torna maior; mas o dedo não sente uma atração maior. E se [a seringa] é tirada quase 
completamente para fora d'água, de modo que aí não fique senão sua abertura e o dedo que a tampa; então, 
tirando o dedo, a água, contra sua natureza, sobe com violência e preenche completamente todo o espaço que 
o pistão havia deixado. 
2. Um fole bem fechado de todos os lados produz o mesmo efeito, com uma preparação semelhante, 
contrariamente ao sentimento dos mesmos Filósofos. 
3. Um tubo de vidro de quarenta e seis pés, do qual uma extremidade está aberta e a outra hermeticamente 
selada, sendo enchido com água - ou preferivelmente vinho bem vermelho, para ser mais visível - depois 
tampado e assim elevado e colocado perpendicularmente ao  horizonte, com a abertura tampada para baixo, 
em um vaso cheio de água, mergulhado dentro cerca de um pé; se a abertura é destampada, o vinho do tubo 
desce até uma certa altura, que é cerca de trinta e dois pés acima da superfície da água do vaso e se esvazia e 
se mistura à água do vaso que tinge sensivelmente; e desunindo-se do topo do vidro, deixa um espaço de 
cerca de treze pés vazio em aparência, onde também não parece que nenhum corpo possa tê-lo substituído. E 
se o tubo é inclinado, como então a altura do vinho do tubo se torna menor por essa inclinação, o vinho torna 
a subir até que retorna à altura de trinta e dois pés; e enfim se é inclinado até a altura de trinta e dois pés, fica 
completamente cheio, sugando de volta tanto de água quanto havia expulsado de vinho - sendo ele visto 
cheio de vinho do topo até treze pés perto da base e cheio de água insensivelmente tingida nos treze pés 
inferiores que restam. 
4. Um sifão escaleno, cuja perna mais longa é de cinquenta pés e a mais curta de quarenta e cinco, sendo 
preenchido de água, estando as duas aberturas tampadas colocadas em dois vasos cheios de água e 
mergulhados cerca de um pé, de modo que o sifão fique perpendicular ao horizonte e a superfície da água de 
um vaso seja cinco pés mais alta do que a superfície da outra; se as duas aberturas são destampadas, estando o 
sifão nesse estado, a perna mais longa não atrai a água da mais curta, nem consequentemente a do vaso onde 
ela está, contrariamente ao sentimento de todos os Filósofos e artesãos: mas a água desce das duas pernas 
para os dois vasos, até a mesma altura que no tubo precedente, contando a altura desde a superfície da água 
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 de cada um dos vasos. Mas tendo inclinado o sifão abaixo da altura de cerca de trinta e um pés, a perna mais 
longa atrai a água que está no vaso da mais curta; e quando se eleva novamente acima dessa altura, isso cessa 
e os dois lados se esvaziam, cada um em seu recipiente; e quando é abaixado, a água da perna mais longa atrai 
a água da mais curta como antes.  
5. Se colocarmos uma corda de cerca de quinze pés com um fio preso à extremidade (a qual foi deixada 
bastante tempo na água, para que, embebendo-se pouco a pouco, o ar que por ventura nela estivesse preso 
saísse) em um tubo de quinze pés, selado em uma extremidade como acima, e cheio de água, de modo que 
não houvesse fora do tubo senão o fio preso, para puxá-la, e colocando-se a abertura dentro de mercúrio; 
quando se puxa a corda pouco a pouco, o mercúrio sobe proporcionalmente, até que a altura do mercúrio 
adicionada a 1/14 da altura que resta da água, seja de 2 pés e 3 polegadas; pois depois, quando se puxa a corda, 
a água deixa o alto do vidro ficando um espaço aparentemente vazio, que se torna tanto maior quanto mais se 
puxa a corda. Inclinando-se o tubo, o mercúrio do vaso aí entra, de modo que se ele for inclinado bastante, 
fica todo preenchido de mercúrio e de água que atinge violentamente o alto do tubo, fazendo o mesmo 
ruidoso estampido como se ela quebrasse o vidro, que de fato corre tal risco. E para se eliminar a suspeita do 
ar que se poderia dizer ter permanecido na corda, faz-se a mesma experiência com uma quantidade de 
pequenos cilindros de madeira, presos uns aos outros com um fio de latão. 
6. Colocando-se no mercúrio uma seringa com um pistão perfeitamente ajustado, de modo que sua abertura 
nele esteja mergulhada pelo menos 1 polegada e que o resto da seringa esteja elevado perpendicularmente 
fora; se o pistão for retirado, a seringa permanecendo nesse estado, o mercúrio entra pela abertura da seringa, 
sobe e permanece unido ao pistão, até que esse se eleve na seringa 2 pés e 3 polegadas. Mas depois dessa 
altura, se o pistão for retirado ainda mais, ele não atrai o mercúrio mais acima, e ele permanecendo sempre a 
essa altura de 2 pés e 3 polegadas, abandona o pistão; de modo que se produz um espaço aparentemente vazio, 
que se torna tanto maior quanto mais ainda se puxa o pistão. É muito provável que a mesma coisa ocorra em 
uma bomba de aspiração; e que a água não suba senão até a altura de 31 pés, que corresponde a 2 pés e 3 
polegadas de mercúrio. E aquilo que é mais notável, é que a seringa pesada nesse estado sem ser retirada do 
mercúrio, nem inclinada de nenhuma forma, pesa assim (embora o espaço aparentemente vazio seja tão 
pequeno quanto se queira) tanto quanto, ao retirar ainda mais o pistão, ele é tornado tão grande quanto se 
queira, e pesa sempre o mesmo que o corpo da seringa juntamente com o mercúrio que ela contém da altura 
de 2 pés e 3 polegadas, sem que houvesse ainda qualquer espaço aparentemente vazio; quer dizer, quando o 
pistão ainda não abandonou o mercúrio da seringa, mas está prestes a se desunir dele se for puxado um pouco 
mais. De modo que o espaço aparentemente vazio, embora todos os corpos que o cerquem tendam a 
preenchê-10, não traz nenhuma mudança em seu peso, e que, apesar da diferença de tamanho que existe entre 
esses espaços, não há nenhuma entre os pesos. 
7. Tendo preenchido um sifão de mercúrio, cuja perna mais longa tem 10 pés, e a outra 9,5, e colocadas as 
duas aberturas em dois recipientes de mercúrio, mergulhadas cerca de 1 polegada cada uma, de modo que a 
superfície do mercúrio de um esteja meio pé mais alto do que a superfície de mercúrio do outro; quando o 
sifão é perpendicular, a perna mais longa não puxa o mercúrio da mais curta; mas o mercúrio, rompendo-se 
no alto, desce em cada uma das pernas e retorna aos recipientes, caindo até a altura ordinária de 2 pés e 3 
polegadas contadas a partir da superfície do mercúrio de cada recipiente. Inclinando-se o sifão, o mercúrio do 
recipiente sobe nas pernas, preenche- as, começando a correr da perna mais curta para a mais longa, e assim 
esvazia-se o recipiente; pois o inclinar dos tubos onde existe esse vazio aparente, quando estão em algum 
líquido, atrai sempre os liquides dos recipientes, se as aberturas dos tubos não estiverem tampadas, ou atrai o 
dedo, se ele estiver fechando essas aberturas. 
8. Preenchendo-se completamente o mesmo sifão com água e também com uma corda, como acima, 
colocando-se também as duas aberturas nos dois mesmos recipientes de mercúrio, quando se puxa a corda 
por uma dessas duas aberturas, o mercúrio sobe dos recipientes em ambas as pernas; de tal forma que 1/14 da 
altura da água de uma das pernas somada à altura do mercúrio que aí subiu é igual a 1/14 da altura da água da 
outra, adicionada à altura do mercúrio que lá subiu; o que acontecerá enquanto esse 1/14 da altura da água, 
adicionado à altura do mercúrio em cada perna, seja igual à altura de 2 pés e 3 polegadas; pois, depois, a água 
quebrar-se-á no alto surgindo um aparente vazio. Dessas experiências e de muitas outras descritas no livro 
completo, onde são vistos tubos de todos os comprimentos, grossuras e figuras, preenchidos de diferentes 
líquidos, mergulhados de formas diferentes em liquidas diferentes, transportados um nos outros, pesados de 
diferentes formas e onde são observadas as diferentes atrações sentidas pelo dedo que fecha os tubos onde 
está o aparente vazio, são claramente deduzidas essas máximas: 
Máximas 
1. Que todos os corpos sentem repugnância por se separarem uns dos outros e permitir em seu intervalo esse 
vazio; ou seja, que a natureza tem horror a esse vazio aparente. 
2. Que esse horror ou essa repugnância que todos os corpos possuem não é maior para permitir um grande 
vazio aparente do que um pequeno, quer dizer, para afastar-se um grande intervalo do que um pequeno. 
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 3. Que a força desse horror é limitada, sendo semelhante àquela com a qual a água de uma certa altura, que é 
cerca de 31 pés, tende a correr para baixo. 
4. Que os corpos que limitam esse vazio aparente possuem a tendência a preenchê-lo. 
5. Que essa tendência não é mais forte para preencher um grande vazio aparente do que um pequeno. 
6. Que a força dessa tendência é limitada, sendo sempre semelhante àquela com a qual a água de uma certa 
altura, que é cerca de 31 pés, tende a correr para baixo. 
7. Que uma força maior do que aquela com a qual a água da altura de 31 pés tende a correr para baixo, por 
menos que seja, é suficiente para permitir esse vazio aparente, e até tão grande quanto se queira; quer dizer, 
para desunir os corpos por um intervalo tão grande quanto se queira, desde que não exista nenhum outro 
obstáculo à sua separação, nem a seu afastamento, além do horror que a natureza tem por esse vazio 
aparente. 
De modo que respondo às objeções que podem ser feitas, das quais eis as principais. 
Objeções: 
1. Que essa proposição, de que um espaço é vazio, repugna ao senso comum. 
2. Que essa proposição, que a natureza tem horror ao vácuo e no entanto o permite, 
acusa-a de Impotente ou é auto - contraditória. 
3. Que muitas experiências, até mesmo diárias, mostram que a natureza não pode admitir o vácuo. 
4. Que uma matéria imperceptível, inaudita e incógnita a todos os sentidos preenche 
esse espaço. 
5. Que sendo a luz ou um acidente ou uma substância, não é possível que ela se sustente no vácuo, se ela for 
um acidente; e que ela preenche o espaço aparentemente vazio, se ela for uma substância. 
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1. Observe a capa original desse trabalho. Que aspectos visualmente chamam a sua atenção? Que tipo de 

material escrito parece ser?  
2. Na versão disponibilizada, logo no início há uma tradução de parte do conteúdo da capa. O que o título do 

trabalho indica sobre os seus objetivos? Quem o escreve? Qual a condição social do autor? Para que 

público deve ter sido escrito? 
3. Destaque alguns pontos do texto que chamaram a sua atenção. Justifique. 
4. Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar. 
5. O autor relata uma experiência realizada quatro anos antes, na Itália, que se tornou “famosa em todos os 

lugares”. Localize esse relato e tente interpretá-lo. Qual o objetivo dessa experiência, segundo a 

descrição? Ele cita quem a realizou? 
6. Essa experiência descrita lembra a você alguma outra sobre a qual já ouviu falar (por que)? 
7. Em certo trecho, o autor indica como tomou conhecimento sobre essa experiência famosa. Como isso 

ocorreu? Que personagens são citados nessa passagem? Quem são ou parecem ser?  
8. O que o próprio autor realizou em relação a essa experiência? Que conclusões sobre isso ele apresenta?  
9. O autor expressa sua opinião em relação à existência do vazio.  
Que opinião ele tem? O autor cita argumentos usados na época a respeito dessa questão. Que visão ele tinha 

sobre esses argumentos? Os argumentos citados eram de natureza teórica ou empírica?  A posição do autor parece 

ser a usual na época? 
10. No texto há indícios sobre a expectativa do autor em relação ao impacto que deveria ser causado pelo 

“experimento da Itália”. Que expectativa era essa?  Essa reação de fato ocorreu? Explique recorrendo a passagens 

do texto. 
11. Como a reação da comunidade científica em relação ao experimento da Itália despertou a motivação do 

autor? O que ele resolveu fazer? A que conclusão chegou?  
12. O autor divide o trabalho escrito em duas partes. Quais seriam essas partes? O que contém? 
13. O autor realizou certo número (finito) de experimentos. Considerando esse aspecto, localize no texto as 

seguintes expressões e reflita sobre possíveis extrapolações: “um recipiente tão grande quanto possa ser feito” e 

“vazio de todas as matérias perceptíveis”.  
14. Que imagem de si próprio o autor desse texto parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele espera dos 

leitores em relação ao seu trabalho?  
15. O autor descreve a realização de oito experimentos. Localize essas descrições. Tente explicar o que o autor 

pretendia em cada um desses experimentos. 
16. Ao final da Primeira Parte, no item denominado “Máximas”, o autor se refere ao horror ao vazio. O que 

você pode dizer sobre os comentários do autor nessa seção? 
17. No resumo, Segunda Parte, são citadas proposições e conclusões.  Tente interpretá-las e explicá-las. 
18. O autor apresenta potenciais objeções ao seu trabalho.  Localize-as e tente comentá-las.   
19. Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, 

imaginação, etc.)? 
20. Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento de 

Torricelli. Esse é, portanto, assumido como óbvio e evidente. Comente sobre esse aspecto considerando que o 

experimento de Torricelli é a famosa “experiência da Itália” citada por Pascal. 
21. O experimento de Torricelli costuma ser citado pelos livros didáticos como uma medida da pressão 

atmosférica. No texto analisado, tente localizar referências à pressão atmosférica. O que você pode notar? 

6.2.4 Questionário sobre a Fonte Primária  – Novas experiências sobre o vácuo 
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6.2.5 Fonte Primária: Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, em 22/09/1648. 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Périer e colaboradores realizando o experimento do Puy-de-Dôme a pedido de Pascal. 
 
 

CARTA DO SENHOR PÉRIER AO SENHOR PASCAL, O JOVEM. 
De 22 de setembro de 1648. 
Senhor, 

Enfim fiz a experiência que esperais há tanto tempo. Eu vos teria dado essa satisfação mais cedo; no 
entanto, fui impedido, tanto pelas tarefas que tive em Bourbonnais, quanto por causa de que, pelas neves ou 
neblinas que, desde a minha chegada, cobriram tanto a montanha do Puy-de-Dôme onde eu deveria fazê-la, 
que, mesmo nessa estação que é a mais bela do ano, tive dificuldade em encontrar um dia no qual se pudesse 
ver o cume dessa montanha, que se encontra ordinariamente dentro das nuvens e às vezes acima, embora ao 
mesmo tempo fizesse um bom tempo no campo: de modo que não fui capaz de reunir minha comodidade 
com a da estação antes do dia 19 desse mês. Mas a felicidade com a qual a fiz nesse dia me consolou 
plenamente do pequeno desprazer que me haviam dado tantos atrasos, que não fui capaz de evitar. 

Forneço-vos aqui uma descrição ampla e fiel, onde vereis a precisão e os cuidados que lhe dei, aos 
quais considerei adequado reunir também a presença de pessoas tão sábias quanto acima de qualquer crítica, a 
fim de que a sinceridade de seu testemunho não deixasse nenhuma dúvida da certeza da experiência. 
Relatório da experiência feita pelo Senhor Périer. 

O dia de sábado último, dia 19 desse mês, foi bastante inconstante; no entanto, como o tempo parecia 
bastante belo às cinco horas da manhã e o cume do Puy-de-Dôme se mostrava descoberto, resolvi ir até lá 
para fazer a experiência. Para isso, avisei a várias pessoas de boa condição dessa cidade de Clermont, que me 
haviam solicitado avisá-las sobre o dia em que eu lá iria, das quais algumas são eclesiásticos e outras leigos: 
entre os eclesiásticos estavam o muito reverendo padre Bannier, um dos padres mínimos dessa cidade, que 
várias vezes foi corregedor, quer dizer superior, e o Senhor Mosnier, cônego da igreja catedral dessa cidade; e, 
entre os leigos, os Senhores Ia Ville e Begon, conselheiros na corte das Ajudas e o Senhor La Porte, doutor 
em medicina que a pratica aqui, todas pessoas muito capazes, não apenas em suas profissões, mas também 
em todos os belos conhecimentos, com os quais fiquei maravilhado de executar esse belo trabalho. Nós 
fomos portanto nesse dia, todos juntos, às oito horas da manhã, ao jardim dos Padres Mínimos, que é quase o 
lugar mais baixo da cidade, onde a experiência foi iniciada da maneira seguinte. 
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 Primeiramente, despejei em um recipiente dezesseis libras de mercúrio, que eu havia retificado 
durante os três dias precedentes; e tendo tomado dois tubos de vidro de grossuras semelhantes e cada um 
com comprimento de quatro pés, selados hermeticamente em uma extremidade e abertos na outra, fiz, em 
cada um deles, a experiência ordinária do vazio nesse mesmo recipiente e, tendo aproximado e reunido os 
dois tubos um contra o outro, sem tirá-los para fora de seu recipiente, observou-se que o mercúrio que havia 
permanecido em cada um deles estava no mesmo nível e que havia em cada um deles, acima da superfície do 
vaso, 26 polegadas e 3,5 linhas. Refiz essa mesma experiência nesse mesmo lugar, com os dois mesmos tubos, 
com o mesmo mercúrio e no mesmo recipiente duas outras vezes, encontrando-se sempre que o mercúrio dos 
dois tubos ficava no mesmo nível e à mesma altura que na primeira vez. 

Isso feito, deixei na residência um desses dois tubos em seu recipiente em uma experiência contínua. 
Marquei no vidro a altura do mercúrio e, tendo deixado esse tubo no mesmo lugar, solicitei ao reverendo 
padre Chastin, um dos religiosos da casa, homem tão piedoso quanto capaz e que raciocina muito bem nesses 
assuntos, de ter o trabalho de a (observar, de momento em momento, durante todo o dia, se ocorreria alguma 
mudança. E com o outro tubo e uma parte desse mesmo mercúrio, fui, com todos esses senhores, fazer as 
mesmas experiências no alto do Puy-de-Dôme, que está quinhentas toesas aproximadamente acima dos 
Mínimos, onde se encontrou que não restava mais no tubo senão a altura de 23 polegadas e 2 linhas de 
mercúrio, ao invés que nos Mínimos havia-se encontrado, nesse mesmo tubo, a altura de 26 polegadas e 3,5 
linhas; e, assim, entre as alturas do mercúrio dessas duas experiências, existe uma diferença de 3 polegadas, 
1,5 linha: o que nos maravilhou com admiração e espanto e nos surpreendeu de tal forma que, para nos 
satisfazermos totalmente, quisemos repeti-la. É por isso que eu a fiz ainda cinco outras vezes muito 
exatamente, em diferentes lugares do topo da montanha, tanto em um lugar coberto dentro da pequena 
capela que lã existe, quanto a descoberto, tanto ao abrigo quanto ao vento, tanto no bom tempo quanto 
durante a chuva e a neblina que nos envolviam às vezes, tendo em cada vez expurgado cuidadosamente de ar 
o tubo; sempre se encontrou a mesma altura do mercúrio de 23 polegadas e 2 linhas, que são 3 polegadas 1,5 
linha de diferença em relação a 26 polegadas e 3,5 linhas que haviam sido encontradas nos Mínimos. Isso nos 
satisfez plenamente. 

Depois, descendo a montanha, refiz no caminho a mesma experiência, sempre com o mesmo tubo, o 
mesmo mercúrio e o mesmo vaso, em um lugar chamado A Fonte da Arvore, bastante acima dos Mínimos, 
mas bastante abaixo do cume da montanha; e lá encontrei que a altura do mercúrio que permanecia no tubo 
era de 25 polegadas. Eu a refiz uma segunda vez nesse mesmo lugar e o acima citado Senhor Mosnier teve a 
curiosidade de fazê-la ele mesmo: ele a fez portanto nesse mesmo lugar e encontrou-se sempre a mesma 
altura de 25 polegadas, que é menos do que aquilo que se encontrou nos Mínimos por 1 polegada e 3,5 linhas e 
maior do que aquela que tinhamos acabado de encontrar no alto do Puy-de-Dôme de 1 polegada 10,5 linhas, o 
que aumentou bastante nossa satisfação, vendo a altura do mercúrio diminuir de acordo com a altura dos 
lugares. 

Enfim, tendo retornado aos Mínimos, aí encontrei o recipiente que havia deixado em experiência 
contínua, na mesma altura na qual o havia deixado, de 26 polegadas e 3,5 linhas; o reverendo padre Chastin, 
que havia aí permanecido para observá-la, nos relatou que essa altura não tinha sofrido nenhuma mudança 
durante todo o dia, embora o tempo tenha sido bastante inconstante, às vezes sereno, às vezes chuvoso, às 
vezes cheio de névoa e às vezes ventoso. 

Aí refiz a experiência com o tubo que havia levado ao Puy-de-Dôme e no vaso onde estava o tubo 
em experiência contínua: encontrei que o mercúrio estava no mesmo nível, nesses dois tubos, e à altura de 26 
polegadas, 3,5 linhas, como havia sido encontrado de manhã nesse mesmo tubo e como havia sido observado 
constantemente durante todo o dia no tubo em experiência contínua.  

Eu a repeti ainda pela última vez, não apenas no mesmo tubo que havia levado sobre o Puy-de-
Dôme mas ainda com o mesmo mercúrio e no mesmo recipiente que havia levado e encontrei sempre que o 
mercúrio ficava à mesma altura de 26 polegadas, 3,5 linhas, que havia sido encontrada de manhã. E isso nos 
manteve na certeza da experiência. 

No dia seguinte o reverendíssimo padre de La Mare, padre do oratório e teólogo da igreja catedral 
que havia estado presente ao que havia se passado na manhã do dia precedente nos jardins dos Mínimos, e a 
quem eu havia descrito aquilo que havia acontecido no Puy-de-Dôme, me propôs fazer a mesma experiência 
ao pé e no alto da mais alta das torres da Notre-Dame de Clermont, para verificar se ocorreria uma diferença. 
Para satisfazer a curiosidade de um homem de tão grande mérito e que deu a toda Franca provas de sua 
capacidade, fiz no mesmo dia a experiência ordinária do vazio, em uma casa particular que está no mais alto 
lugar da cidade, elevado acima dos jardins dos Mínimos de seis ou sete toesas e ao nível do pé da torre: nós lá 
encontramos que o mercúrio tem a altura de aproximadamente 26 polegadas e 3 linhas que é cerca de 0,5 linha 
menor do que aquela que havia sido encontrada nos Mínimos. 

Em seguida, eu a fiz no alto da mesma torre, que está 20 toesas acima de sua base e acima dos jardins 
dos Mínimos cerca de 26 ou 27 toesas; aí encontrei o mercúrio à altura de cerca de 26 polegadas e 1 linha que é 
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 cerca de 2 linhas a menos do que aquela que havia sido encontrada ao pé da torre e cerca de 2,5 linhas em 
relação àquela que havia sido encontrada nos Mínimos. 

De modo que, para retomar e comparar as diferentes elevações dos lugares, onde as experiências 
foram feitas, com as diferentes alturas do mercúrio que permaneceu nos tubos, encontra-se: 

Que na experiência feita no lugar mais baixo, o mercúrio permaneceu à altura de 26 polegadas, 3,5 
linhas. 

Naquela que foi em um lugar com uma elevação em relação ao mais baixo de cerca de 27 toesas, o 
mercúrio se encontrou à altura de 26 polegadas e 1 linha. 

Naquela que foi feita em um lugar elevado acima do mais baixo em cerca de 150 toesas, o mercúrio se 
encontrou à altura de 25 polegadas. 

Naquela que foi feita em um lugar cerca de 500 toesas acima do mais baixo, o mercúrio se encontrou 
à altura de 23 polegadas e 2 linhas. 

E, portanto, encontra-se que cerca de 7 toesas de elevação dão uma diferença na altura do mercúrio 
de 0,5 linha. 

Cerca de 27 toesas: 2,5 linhas. 
Cerca de 150 toesas: 15,5 linhas, que correspondem a 1 polegada e 3,5 linhas. 
E cerca de 500 toesas: 37,5 linhas, que correspondem a 3 polegadas e 1,5 linhas. 
Eis realmente tudo aquilo que aconteceu nessa experiência, da qual todos esses senhores que a 

assistiram vos assinarão o relatório quando assim o desejares. 
De resto, tenho a vos dizer que as alturas do mercúrio foram tomadas muito exatamente; mas as dos 

lugares onde as experiências foram feitas, não o foram tão bem. 
Se eu tivesse tido tempo e comodidade, eu as teria medido com mais precisão e até mesmo marcado 

lugares na montanha a cada 100 toesas, em cada um dos quais teria feito a experiência e marcado as 
diferenças que se tivesse encontrado na altura do mercúrio em cada uma dessas estações, para vos dar 
exatamente a diferença que teriam produzido as primeiras 100 toesas, aquelas que teriam dado as segundas 
100 toesas e assim para as outras; o que poderia servir para elaborar uma tabela, por cuja extrapolação aqueles 
que quisessem se dar ao trabalho de fazê-lo poderiam talvez chegar ao perfeito conhecimento do exato 
tamanho do diâmetro de toda a esfera do ar. 

Não perco a esperança de vos enviar algum dia essas diferenças de 100 toesas, tanto para nossa 
satisfação quanto pela utilidade que o público terá por ela. 

Se vos encontrardes algumas obscuridades nessa descrição, eu vo-las poderei esclarecer pessoalmente 
em poucos dias, já que estou para fazer uma pequena viagem a Paris, onde vos assegurarei que sou, 

Senhor, vosso muito humilde e muito afeiçoado servidor, 
Périer. 
De Clermont, 22 de setembro de 1648. 
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6.2.6 Questionário sobre a Fonte Primária  – Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, 
em 22/09/1648 

 

 

  

1. Que tipo de documento é esse? 

2. Quem o escreve? Quando? Para quem?  

3. Com que objetivo o documento foi escrito? O que descreve? O que estavam fazendo?  

4. Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele 

parece esperar do seu interlocutor? Utilize trechos do documento como justificativa em seus 

comentários. 

5. Localize a expressão utilizada pelo autor para se referir a um experimento específico. O que você nota? 

Tente justificar essa expressão. Como esse experimento ficou conhecido historicamente? 

6. Na época, havia uma controvérsia em torno da sustentação da coluna de líquido. Esse efeito podia ser 

explicado de diferentes formas, por exemplo, pela atuação da pressão do ar (causa externa) ou por um 

puxão do vazio, o “horror ao vácuo” (causa interna). Considere essa informação contextual importante. 

Qual seria, então, o objetivo para realizarem todos os procedimentos descritos no documento? O que 

estavam estudando? 

7. Há, então, alguma hipótese tomada pelos participantes como ponto de partida para a idealização dos 

procedimentos?  

8. Como você imagina os locais apontados no texto? Por que foram escolhidos para os procedimentos? 

Explique. 

9. Em relação à metodologia do trabalho realizado, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a 

passo, criatividade, imaginação, atividade coletiva ou individual, etc.)? 

10. Que informações sobre o contexto transparecem no documento?  

11. Que personagens são citados no documento? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? 

Por que o autor apresenta detalhes sobre as ações e informações sobre os participantes? Em sua 

opinião, qual a importância dessas informações? 

12. O que estavam fazendo parece ser importante? Périer demonstra alguma emoção em relação àquele 

trabalho? Como reagiram diante os resultados? Por quê? 

13. Há uma resposta a esse documento? Quem escreve? Os comentários envolvem algum tipo de 

sentimento ou expectativa? A que se referem? 

14. Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

15. Destaque alguns pontos que você não conseguiu compreender.  

16. Considere o conteúdo do documento analisado.  

Compare-o a informações que eventualmente são relatadas em livros didáticos:  

O experimento do Puy-de-Dôme foi realizado por Blaise Pascal.  

Ao realizar o experimento de Torricelli em diferentes altitudes, Pascal mostrou que a pressão 

atmosférica diminui com a altitude.  

17. O que você pode dizer sobre essas afirmações? 
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6.2.7 Fonte Primária: Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 

 

 
 

Figura 5 – Blaise Pascal (1623-1662) 

 
TRATADOS FÍSICOS DE BLAISE PASCAL 
FRAGMENTO DE UM "TRATADO SOBRE O VÁCUO"  

 
O respeito devotado à Antiguidade chegou hoje a um tal ponto, em assuntos nos quais deveria ter 

menos força, que todos seus pensamentos são transformados em oráculos e mesmo suas obscuridades em 
mistérios, [de tal forma] que não se pode mais propor novidades sem perigo e que o texto de um autor é 
suficiente para destruir os argumentos mais fortes ... [lacuna com cerca de 10 linhas] 

Minha intenção não é a de corrigir um vício por outro e de negar toda estima aos antigos, por lhes 
terem concedido demais. Não pretendo banir sua autoridade para colocar em relevo apenas o raciocínio, 
embora se tente estabelecer essa autoridade sozinha, com prejuízo do raciocínio... [lacuna de duas linhas]. 

Para fazer atentamente essa importante distinção, deve-se considerar que algumas dependem apenas 
da memória e são puramente históricas, tendo por único objeto saber o que os autores escreveram; as outras 
dependem apenas do raciocínio e são completamente ocultas. As do primeiro tipo são tão limitadas quanto os 
livros nos quais estão contidas. [lacuna] 

É seguindo essa distinção que se deve regrar de formas diferentes a extensão desse respeito. O 
respeito que se deve ter por... [lacuna]. 

Nos assuntos em que se procura apenas saber o que os autores escreveram, como na História, na 
Geografia, na Jurisprudência, nas Línguas [lacuna] e sobretudo na Teologia [lacuna de uma ou duas 
palavras] e enfim em todos os que possuem por princípio seja o simples fato, instituição divina ou humana, 
deve-se necessariamente recorrer aos livros, pois tudo o que se pode saber sobre isso lá está contido: assim, é 
evidente que se pode ter seu conhecimento completo e que nada se lhe pode adicionar. 

Quando se trata de saber quem foi o primeiro rei dos franceses; em que lugar os geógrafos colocaram 
o primeiro meridiano; que palavras são utilizadas em uma língua morta; e todas as coisas dessa natureza, que 
outros meios senão os livros poderiam nos conduzir? E quem poderá adicionar algo de novo ao que eles nos 
ensinam, já que não se quer saber senão o que eles contêm? Só a autoridade pode nos esclarecer isso. É 
entretanto na Teologia que essa autoridade tem sua maior força, pois aí ela é inseparável da verdade e só a 
conhecemos por aquela - de modo que para dar total certeza sobre os assuntos mais incompreensíveis à razão, 
é suficiente mostrá-los nos livros sagrados (assim como, para mostrar a incerteza das coisas mais 
verossímeis, basta mostrar que elas não estão lá contidas); pois, como seus princípios estão acima da natureza 
e da razão, e, sendo o espírito humano muito fraco para lá chegar por seus próprios esforços, não pode atingir 
essas compreensões elevadas se não for levado até lá por uma força onipotente e sobrenatural. 

O mesmo não ocorre com os assuntos que caem sob os sentidos ou sob o raciocínio: aqui a 
autoridade é inútil; só a razão pode conhecê-los, Elas possuem seus direitos separados: primeiramente, uma 
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 [a autoridade] possuía toda vantagem; aqui, a outra [a razão] reina, por sua vez. Mas como os assuntos deste 
tipo [do domínio da razão] são proporcionais ao alcance do espírito, ele encontra total liberdade de aí 
avançar; sua fecundidade inesgotável produz continuamente e suas invenções podem em conjunto ser 
ininterruptas e infinitas... [lacuna]. 

Assim é que a Geometria, a Aritmética, a Música, a Física, a Medicina, a Arquitetura e todas as 
ciências que estão submetidas à experiência e ao raciocínio devem ser ampliadas para tornar-se perfeitas. Os 
antigos encontraram-nas apenas esboçadas por aqueles que os precederam; e deixá-las-emos àqueles que virão 
depois de nós em um estado mais completo do que aquele em que as recebemos. Como sua perfeição depende 
do tempo e do esforço, é evidente que, mesmo se nosso esforço e nosso tempo nos fornecerem menos do que 
seus trabalhos [dos antigos] isoladamente, no entanto, os dois reunidos devem efetuar juntos mais do que 
cada um em particular. 

O esclarecimento dessa diferença deve fazer-nos lamentar a cegueira daqueles que trazem apenas a 
autoridade como prova nos assuntos físicos, ao invés de raciocínio ou experiências; e horrorizar-nos pela 
malícia dos outros, que empregam apenas o raciocínio na Teologia, ao invés da autoridade da Escritura e dos 
Patriarcas. É preciso estimular a coragem dessas pessoas tímidas que nada ousam inventar em Física e 
confundir a insolência desses temerários que produzem novidades em Teologias. No entanto, tal é a 
infelicidade do século, que são vistas muitas opiniões novas em Teologia, desconhecidas em toda a 
antiguidade, sustentadas com obstinação e recebidas com aplauso; enquanto aquelas que são produzidas na 
Física, embora em pequeno número, parecem dever serem condenadas como falsas caso se choquem, por 
pouco que seja, contra as opiniões herdadas: como se o respeito que se tem pelos antigos filósofos fosse um 
dever e aquele que se dedica aos mais antigos Padres fosse apenas bondade! Deixo às pessoas judiciosas que 
observem a importância desse abuso que perverte a ordem das ciências de modo tão injusto; e creio que 
haverá poucas que não desejem que essa [liberdade] se aplique a outros assuntos, pois as novas invenções 
[em Teologia] são infalivelmente erros em assuntos que se profana impunemente; e são absolutamente 
necessárias para o aperfeiçoamento de tantos outros assuntos, incomparavelmente inferiores que, no entanto, 
não se ousa tocar. 

Distribuamos com maior justiça nossa credulidade e nossa desconfiança e limitemos esse respeito 
que temos pelos antigos. Como a razão o faz nascer, ela deve também dar-lhe uma medida. Consideremos 
que se eles [os antigos] tivessem permanecido nessa restrição que nada ousava adicionar aos conhecimentos 
que receberam, ou se os seus contemporâneos tivessem resistido à recepção das novidades que lhes 
ofereceram, teriam privado a si próprios e à sua posteridade do fruto de suas invenções, Eles se serviram 
daquelas [invenções] que lhes foram legadas apenas como meios para atingir novas; e essa feliz ousadia lhes 
abriu o caminho para grandes coisas; assim, devemos da mesma forma tomar as que nos forneceram e, 
seguindo seu exemplo, transformá-las em meios e não no fim de nosso estudo, procurando ultrapassá-los, 
imitando-os. Haveria algo mais injusto do que tratar nossos antigos com mais restrições do que eles o 
fizeram com os que os precederam e ter por eles esse respeito como inviolável que só mereceram de nós 
porque não tiveram um igual por aqueles que os antecederam?. [lacuna de cinco ou seis linhas]. 

Os segredos da natureza são ocultos, embora ela sempre atue, seus efeitos não são sempre 
descobertos: o tempo os revela de era em era e, embora seja sempre a mesma, não nos é sempre igualmente 
conhecida, As experiências que no – los ensinam multiplicam-se continuamente; e como elas são o único 
principio da Física, as consequências se multiplicam proporcionalmente. Dessa forma pode-se hoje adotar 
outros sentimentos e novas opiniões sem desprezo e sem ingratidão, pois os primeiros conhecimentos que 
eles nos forneceram serviram de degraus para os nossos e por essa vantagem somos-lhes devedores por 
estarmos acima deles; pois, tendo se elevado até um certo grau ao qual nos conduziram, o menor esforço nos 
faz subir mais alto; e com menor esforço e menor glória, encontramo-nos acima deles". por isso que podemos 
descobrir coisas que lhes era impossível perceber. Nossa visão possui maior alcance e, embora eles 
conhecessem tão bem quanto nós tudo o que podiam observar na natureza, não conheciam tanto e vemos 
mais do que eles. 

No entanto, é estranho o modo como são reverenciados seus sentimentos. Torna-se um crime 
contradizê-los e um atentado acrescentar-lhes algo, como se não tivessem deixado mais verdades a serem 
conhecidas. Não seria isso tratar indignamente a razão humana e colocá-la no mesmo nível do instinto dos 
animais, já que se retira sua principal diferença -- que consiste no aumento incessante dos efeitos do 
raciocínio enquanto que o instinto permanece sempre igual? As células das abelhas eram tão bem medidas 
mil anos atrás quanto hoje e cada uma delas forma esse hexágono tão exatamente na primeira vez quanto na 
última. O mesmo ocorre com tudo o: que os animais produzem por esse movimento oculto. A natureza os 
instrui à medida que são pressionados pela necessidade; mas essa ciência frágil se perde com as exigências 
que possuem: como a recebem sem estudo, não possuem a felicidade de conservá-la; e todas as vezes que ela 
lhes é dada, é nova, para eles, pois, como a natureza só tem o objetivo de manter os animais em uma ordem 
de perfeição limitada, inspira-lhes essa ciência necessária, sempre igual, temendo que pereçam; e não permite 
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que nada lhe adicionem, temendo que ultrapassem os limites que lhes prescreveu. O mesmo não ocorre com 
o homem, que só foi produzido para o infinito. Na primeira idade de sua vida, ele é ignorante; mas instrui-se 
incessantemente em seu progresso, pois tira proveito não apenas de sua própria experiência mas também da 
de seus predecessores, pois retém sempre em sua memória os conhecimentos que adquiriu e os dos antigos 
lhe estão sempre presentes nos livros que lhe deixaram. E como conserva esses conhecimentos, pode também 
aumenta-los facilmente; assim, os homens hoje estão de certo modo no mesmo estágio em que estariam esses 
antigos fil6sofos se tivessem podido envelhecer até o presente, adicionando aos conhecimentos que possuíam 
aqueles que seus estudos ter-lhes-iam proporcionado graças a tantos séculos. Por isso, por uma prerrogativa 
particular, não só cada homem avança dia a dia nas ciências, mas também o conjunto dos homens progride 
continuamente à medida que o universo envelhece; pois a mesma coisa que ocorre nas diferentes idades de 
um indivíduo ocorre na sucessão dos homens. Assim, toda a sequência dos homens, no decurso de tantos 
séculos, pode ser considerada como um mesmo homem que sempre permanece e que aprende continuamente. 
Assim se vê quão injustamente respeitamos a antiguidade desses filósofos; pois, assim como a velhice é a 
idade mais distante da infância, quem não percebe que a velhice desse homem universal não deve ser buscada 
nos tempos pr6ximos ao seu nascimento, mas sim nos que lhe estão mais distantes? Os que chamamos de 
'antigos eram na verdade novos em tudo e formavam propriamente a infância da humanidade e, como 
adicionamos a seus conhecimentos a experiência dos séculos que os sucederam, é em nós que pode ser 
encontrada essa antiguidade que reverenciamos nos outros. 

Eles devem ser admirados pelas consequências que souberam extrair corretamente dos poucos 
princípios que possuíam: e devem ser desculpados por aquelas em que lhes faltou mais a felicidade da 
experiência do que a força do raciocínio. 

Não seriam eles desculpáveis pelo que pensaram sobre a Via Láctea quando, não tendo a fraqueza de 
seus olhos recebido ainda o auxilio do artifício, atribuíram essa cor a uma maior solidez dessa parte do céu, 
que refletiria a luz com mais força? Mas não seríamos indesculpáveis por permanecer com a mesma ideia, 
agora que, auxiliados pela vantagem obtida pela luneta de aproximação, ai descobrimos uma infinidade de 
pequenas estrelas, cujo esplendor mais abundante nos fez reconhecer a verdadeira causa dessa brancura? 

Não teriam também direito de dizer que todos os corpos corruptíveis estavam encerrados na esfera 
do céu da Lua, se durante a passagem de tantos séculos não tinham ainda notado corrupções nem gerações 
fora desse espaço? Mas não devemos asseverar o contrário, quando toda a Terra viu sensivelmente cometas 
que se inflamavam e desapareciam bem além dessa esfera?  

Assim é que, sobre o tema do vácuo, tinham o direito de dizer que a natureza não o permite, pois 
todas suas experiências sempre lhes haviam feito observar que ela lhe tinha horror e não podia admiti-lo. 
Mas se as novas experiências lhes fossem conhecidas, talvez chegassem a afirmar aquilo que puderam negar 
enquanto o vácuo ainda não havia aparecido. Ao afirmarem que a natureza não admitia o vácuo, só 
pretenderam falar sobre a natureza no estado em que a conheciam; pois, para afirmá-lo de modo geral, não 
bastaria tê-la visto constantemente nem em cem encontros, nem em mil, nem em qualquer outro número, 
por maior que fosse; pois, se restasse um só caso a examinar, esse único seria suficiente para impedir a 
definição geral; e se um só fosse contrário, esse único... [lacuna de duas linhas], Pois em todos os assuntos 
nos quais a prova consiste em experiências e não em demonstrações não se pode fazer uma asserção universal 
senão pela enumeração geral de todas as partes e de todos os casos diferentes. 

Assim, quando dizemos que o diamante é o mais duro de todos os corpos que conhecemos e não 
podemos nem devemos ai incluir aqueles que não conhecemos; e quando dizemos que o ouro é o mais pesado 
de todos os corpos, seríamos temerários se incluíssemos nessa oposição geral aqueles que não conhecemos 
mas que podem existir na natureza. Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a natureza não 
admitia o vácuo, quiseram dizer que ela não o admitia em todas as experiências que viram; e não poderiam, 
sem temeridade, aí incluir aquelas que não lhes eram conhecidas. Se elas o fossem, sem dúvida teriam tirado 
as mesmas consequências que nós e por sua anuência lhes teria dado a autoridade dessa antiguidade da qual 
hoje se quer fazer o único princípio das ciências. 
Assim, sem contradizê-los, podemos afirmar o contrário do que diziam e, enfim, por maior que seja a força 
dessa antiguidade, a verdade deve sempre vencer, embora descoberta recentemente; pois ela é sempre mais 
antiga do que todas as opiniões que se teve; e imaginar que ela tivesse começado a existir quando começou a 
ser conhecida seria ignorar sua natureza. 
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6.2.8 Questionário sobre a Fonte Primária – Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Que tipo de documento é esse?  

2) Quem o escreve? Para quem deve ter sido escrito? Com que objetivo? 

3) Há alguma informação sobre quando foi escrito? Parece ser recente ou antigo? Justifique. 

4) O que o título indica como tema central do texto?  

5) Observe o momento em que, de fato, o autor entra no tema indicado pelo título.  

O que você nota? Ele o faz imediatamente?  

Você diria que o autor assume uma postura cautelosa ou agressiva ao defender suas ideias? Justifique. 

6) O autor inicialmente prepara o caminho para que a defesa da existência do vazio seja admissível. 

Ele tenta preparar o leitor para receber de bom grado discussões que promoverá com base em 

evidências empíricas.  

Localize no texto elementos que indicam esse procedimento inicial realizado pelo autor. 

7) Em relação aos conhecimentos dos antigos, que atitude o autor demonstra (por exemplo, 

menosprezo, rejeição, franca oposição, respeito, aceitação, etc.)? Justifique sua resposta.  

8) Que informações sobre o contexto transparecem no texto? 

9) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele 

parece esperar? 

10) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

11) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  

12) O autor justifica a visão que os antigos tinham sobre o tema vácuo.  

Como ele faz isso? Que argumentos ele usa nessa explicação? 

13) Por outro lado, ele afirma que os antigos certamente mudariam de opinião devido a certos elementos 

de sua época. 

 O que seriam? Explique o argumento do autor.  

14) Nesse texto, podem transparecer eventuais considerações do autor acerca da convergência de 

opiniões entre os pesquisadores, do papel da observação e do experimento na ciência, da origem do 

conhecimento, etc.  

Localize e comente trechos em que esses aspectos transparecem. 

15) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na 

época. Localize e interprete trechos correspondentes a esse aspecto. 

16) O autor expressa sua opinião em relação à possibilidade de formação do vazio. Que opinião ele 

tem? 

  Segundo o documento histórico, essa seria a opinião comum na época? 

17) O autor desse texto costuma ser relacionado à pressão atmosférica em livros didáticos. Por outro 

lado, não é comum que as discussões sobre o vácuo sejam citadas em livros didáticos e tampouco 

relacionadas a Pascal. 

Nesse sentido, que comentários você pode fazer sobre esses aspectos ao observar o conteúdo desse 

texto? 
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6.3 À guisa de orientação – Parte 2 – Discussão coletiva 

 
Na seção anterior, apresentamos os documentos históricos e os questionários aos quais os 

professores em formação terão acesso. A fim de garantir o momento de leitura e reflexão, as 
considerações individuais dos participantes sobre cada documento histórico devem ser enviadas 
previamente ao ministrante do curso.  

Em seguida, sugere-se uma discussão coletiva com todos os participantes. Recomenda-se 
que a cada encontro presencial um documento histórico seja discutido coletivamente e de modo 
aprofundado, a partir das percepções explicitadas nas respostas aos questionários pelos 
participantes. Na discussão presencial, a mediação deve colaborar para que uma interpretação 
coletiva do documento seja estabelecida a cada encontro.  

 

6.4 Interação-discussão: Física e História nas Fontes Primárias 

 
Para orientação do professor ministrante do curso de formação, apresentamos a seguir 

possibilidades de respostas aos questionários entregues aos participantes. Estão presentes 
exclusivamente na versão do professor ministrante. Não caracterizam uma chave de correção com 
respostas fechadas, mas podem ser úteis para o encaminhamento da interação-discussão coletiva. 
São apontadas considerações potencialmente provenientes dos participantes e, por outro lado, 
indicados aspectos interessantes a serem explorados na mediação, mas que não devem ser 
espontaneamente citados pelos participantes.  

 

6.4.1 Subsídios para discussão sobre a Fonte Primária - Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci em 

11/06/1644 

 

1) Que tipo de documento é esse? 

Este documento é uma carta. 

2) Quem o escreve? Quando? Para quem escreve? 

Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci datada de 11 de junho de 1644. 

3) Com que objetivo foi escrito? Que informações sobre o contexto transparecem? 

A carta foi escrita com a intenção de informar ao destinatário a respeito da construção de um aparelho 

que estava sendo desenvolvido por Torricelli com a intenção de verificar as alterações no ar. Há indícios 

de discussões a respeito de ideias bastante comuns como a de que a natureza ofereceria resistência à 

criação do vazio. 

4) Que personagens são citados? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? 

Torricelli autor da carta era professor de Matemática na Academia Florentina e trabalhava para o grão-

duque da Toscana, Michelangelo Ricci o destinatário foi aluno de Torricelli, o tratamento “Muito ilustre 

Senhor e mestre caríssimo” é porque, Ricci ascendeu a cardeal da igreja, Antonio Nardi, citado como 

alguém que aparentemente revisava ou discutia os assuntos juntamente com Torricelli, era matemático e 

amigo do mesmo, Magiotti também era Matemático e amigo de autor da carta, Galileo, citado como 

aquele que havia determinado o peso do ar, foi professor de Torricelli. 

5) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele espera? 

A imagem que o autor parece tentar transmitir é a de uma pessoa centrada, serena, sincera que se porta 

com humildade, porém, trata os assuntos de forma segura e com conhecimento de causa. Parece estar 

esperando oposição aos seus posicionamentos e assim os apresenta com argumentos sutis e envolvendo 

certo nível de embasamento teórico. 

6) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

Chama-me a atenção o fato de Torricelli afirmar que pretendia “fazer um instrumento que mostrasse as 

mudanças do ar - ora mais pesado e grosso ora mais leve e sutil” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado 

sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 157), isso pode significar que o mesmo estaria tentando 

observar as mudanças de densidade e de composição do ar, não isoladamente, mas se formos analisar essa 

afirmativa a partir de outros documentos, perceberemos que essa definição está intrinsicamente 
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relacionada a algumas concepções essenciais para a compreensão de vários fenômenos físicos, pois pode 

haver nesse texto a intenção de confrontar a concepção de espaço, visto que havia o questionamento da 

possibilidade em produzir o vazio. Se a composição do ar representava a própria matéria e assim a 

estrutura do espaço (que é a composição do todo pelas partes) então, entender o ar poderia significar 

entender o espaço e assim a possibilidade ou impossibilidade da existência do vazio. Essa pequena frase 

meche com o meu imaginário. 

7) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  

“Os autores observaram, depois do crepúsculo, que o ar cheio de vapores e visível se eleva a cerca de 

cinquenta ou cinquenta e quatro milhas acima de nós; mas não creio (que seja) tanto” (PASCAL, Fragmento 

de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 158). Quando o autor afirma o ar cheio de 

vapores, não sei qual o sentido atribuído para ar e para vapor, pois não parecem representar a mesma 

coisa, nem mesmo parecem ser os conceitos atuais, pois hoje não consideramos nem o ar nem o vapor 

visíveis. Outra duvida é, como teria sido feita essa medição da altura da coluna de ar e de seu peso por 

esses autores e por Galileo, respectivamente. 

8) Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, 

imaginação, etc.) ?  

Não há menção alguma a quaisquer roteiros ou direcionamento passo a passo, há sim a explicação de 

como o experimento foi desenvolvido, mas a intenção parece ser de explicar como este foi realizado, para 

que os argumentos sejam aceitos. O experimento é bem sofisticado, a pesar do caráter aparentemente 

simples do aparato, nesse sentido a criatividade exerce papel central, a imaginação possibilitou que estes 

aspectos fossem levados em consideração. 

9) Em certo trecho logo no início do documento, o autor dá indicação de experimentos que conhece. Localize 

esse trecho e tente interpretá-lo. 

“[...] experiência filosófica sobre o vácuo, não simplesmente para fazer o vácuo, mas para fazer um 

instrumento que mostrasse as mudanças do ar” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 157), nesse trecho há indicação de que o autor conhece experimentos sobre o vácuo, e 

que o mesmo não estaria tentando simplesmente cria o vácuo, mas construir um instrumento que 

mostrasse as mudanças do ar.  

10) Localize no documento histórico possíveis referências ao “horror ao vazio”.  O autor demonstra concordar 

com essa hipótese? Explique. 

“Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, mas com esforço e com repugnância da 

Natureza; ainda não conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem esforço e sem resistência da 

Natureza.” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 157). 

Aparentemente o autor demonstra aceitar a hipótese do horror ao vácuo, mas ao longo do texto 

percebemos que a intenção dele era argumentar que esse horror, não seria necessariamente algo nato, mas 

sim que ocorre devido a uma força externa que o mesmo considera ser o peso do ar. 

11) No documento, o autor relata e ilustra um experimento para “mostrar que o tubo estava completamente 

vazio”. Identifique o experimento em questão e explique o argumento utilizado pelo autor.  

"Para mostrar que o vaso estava perfeitamente vazio, preenchia-se o vasilhame com água sobreposta (ao 

mercúrio) até O; e, erguendo o vaso pouco a pouco, via-se, quando a boca do vaso chegava à água, que o 

mercúrio descia do pescoço e ele se enchia de água, com ímpeto horrível, totalmente, até a marca E. 

Raciocinava-se: enquanto o vaso AE estava vazio e o mercúrio se sustentava - embora pesadíssimo - no 

pescoço AC, essa força que dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se acreditou 

até agora, era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa matéria extremamente rarefeita; mas eu mantenho 

que é externa e que a força vem de fora” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 158). O próprio autor explica o seu argumento alegando que se a parte superior do 

pescoço do tubo estivesse cheia de alguma matéria, esta não deveria permitir que a água subisse ao se 

realizar o experimento, considerando a hipótese de que a natureza oferecia horror ao vazio. Considerando 

que o vaso não está vazio, pois a boca do tubo que estava mergulhada no mercúrio antes de entrar ar foi 

submersa em água que a fez subir com ímpeto e também que se a força fosse interna e dependesse do 

vazio, então enquanto maior o vazio maior seria a força de sucção e assim a coluna de mercúrio deveria 

ser maior, o que também não era observado no experimento, visto que ficavam sempre à mesma altura. 

Pois se o vácuo fosse responsável pela sustentação da coluna de mercúrio enquanto maior o vácuo, maior 

seria a coluna. 

12) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. 

Localize e interprete trechos correspondentes a esse aspecto. 

Havia um embate sobre a existência ou não do vazio: “Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; 

outros que pode, mas com esforço e com repugnância da Natureza; ainda não conheço ninguém que haja dito 

que possa ocorrer sem esforço e sem resistência da Natureza.” “[...] essa força que dirige o mercúrio contra 

sua natureza de cair para baixo, conforme se acreditou até agora, era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a 
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essa matéria extremamente rarefeita;” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 157, 158). Torricelli se coloca, muito sutilmente, pois havia afirmado que o consenso 

sobre a repugnância sentida ao tentar criar o vácuo, mas agora se apresenta como alguém que está 

oferecendo uma nova interpretação sobre os fenômenos. “Tentei, portanto, com esse princípio, explicar todo 

tipo de repugnância sentida nos vários efeitos atribuídos ao vácuo, não tendo, até agora, encontrado nada que 

não dê certo. Sei que surgirão muitas objeções a V.S., mas espero também que as superará pensando” 

(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 159). Nesta passagem o 

autor se coloca como alguém que resolveu os problemas interpretativos de sua época, e caso alguém não 

conseguisse interpretar da mesma forma que ele, deveria superar pensando. 

13) Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento de 

Torricelli. Esse seria óbvio e evidente, portanto. O que se pode dizer sobre isso? Para refletir, considere os 

objetivos do autor na investigação citada na questão 3 e as visões opiniões da época, expressas na questão 12. 

O possível “vazio” no alto do tubo, não é óbvio, nem mesmo evidente como geralmente é sugerido pelos 

livros didáticos. A concepção de que poderia haver ali, outras substâncias, mesmo que não fossem 

conhecidas entre os indivíduos, era muito comum, até porque essa a concepção de vazio se relacionava a 

diversas outras ideias como movimento, luz, ondulatória, a própria composição do espaço e a 

possibilidade de existência do éter. 

14) O autor expressa sua opinião em relação à sustentação da coluna de mercúrio. Que opinião ele tem? Segundo 

o documento histórico, essa seria a opinião comum na época?  

Na opinião do autor a sustentação da coluna de mercúrio é possível devido a ação de uma força externa 

que sugere ser o peso do ar, o que não era opinião comum de sua época, por isso a necessidade de 

argumentar apresentando inclusive experimentos para sustentar o seu posicionamento. 

15) O autor cita uma interpretação que relacionava o vazio à sustentação da coluna de mercúrio. Tente explicá-la 

com base no documento histórico. O autor concordava com essa interpretação? 

De acordo com o documento “essa força que dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, 

conforme se acreditou até agora, era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa matéria extremamente 

rarefeita;” sendo portanto, comum o pensamento de que poderia ser o vazio que sustentava a coluna de 

mercúrio. Para o autor, no entanto, “a força vem de fora.” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o 

Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 158). 

16) Em certos trechos da fonte primária, o autor justifica mais detalhadamente a sua opinião sobre a sustentação 

da coluna de mercúrio e recorre a Galileu. Identifique esse trecho, tente interpretá-lo e explique-o com suas 

palavras.  

“Vivemos submersos no fundo de um abismo do elemento ar, o qual, por experiências indubitáveis, sabe-se 

que pesa; e tanto que, a essa grande vizinhança da superfície da Terra, pesa aproximadamente 1/400 do peso 

da água. Os autores observaram, depois do crepúsculo, que o ar cheio de vapores e visível se eleva a cerca de 

cinquenta ou cinquenta e quatro milhas acima de nós; mas não creio (que seja) tanto, pois mostrarei que o 

vácuo deveria fazer uma resistência muito maior do que a que faz, se bem que se deve admitir a seu favor que 

o peso determinado por Galileo se aplica ao ar baixíssimo onde se movem os homens e os animais, mas que, 

acima dos cumes das altas montanhas, o ar começa a ser puríssimo e de peso muito inferior a 1/400 do peso 

da água.” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 157). 

Nesse trecho o autor está defendendo que o ar pesa e que isso faz com que haja a sustentação da coluna de 

mercúrio, assim se estamos submersos em ar (e ele pesa) logo a repugnância ao vazio notada pelos 

filósofos, se dava ao efeito do peso do ar que seria grande, como alguns autores já haviam demonstrado, e 

que mesmo não concordando que seria tanto, havia em favor desses o argumento de Galileu de que o ar se 

torna mais rarefeito em altas altitudes.  

17) Para apoiar a ideia de que a sustentação da coluna de mercúrio não se devia a algo interno, o autor cita dois 

argumentos: a) utilização de água no lugar de mercúrio; b) comparação entre tubos de formatos diferentes. 

Localize no documento histórico esses trechos e tente explicar os argumentos do autor: O que significavam esses 

argumentos? Por que ele os usou? 

O autor menciona que usando água em lugar do mercúrio, a água se eleva a uma altura diretamente 

proporcional ao peso da água em relação ao mercúrio, sugerindo que o peso da coluna de água e da coluna 

de mercúrio seria o mesmo quando ambos se equilibrassem com o ar, assim este seria um indicio de que a 

força de sustentação das colunas, de água e mercúrio, seria externa. Seria como afirmar, o peso da coluna 

de mercúrio é igual ao da de água, que é igual ao peso do ar. O segundo argumento tem haver com a 

possibilidade da força interna ser proveniente de uma “matéria extremamente rarefeita” visto que caso 

esta força se desse a essa matéria, então enquanto maior a quantidade desta matéria, maior seria a força 

interna, o que não foi percebido, visto que mesmo os tubos tendo formatos diferentes, um tendo mais 

espaço na parte superior do que o outro, a coluna de mercúrio se mantinha a mesma em ambos.  
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18) Verifique com atenção os termos usados pelo autor e as intenções que permeiam os procedimentos adotados 

por ele. Segundo o documento histórico, era possível descartar definitivamente que a sustentação do mercúrio se 

devia a qualquer fator interno?  Explique.  

Há uma clara intenção, por parte do autor, em defender o posicionamento de que a causa da sustentação 

da coluna de mercúrio seria externa, porém isso não elimina a hipótese de que a sustentação do mercúrio 

se deve a um fator interno. Sobre a possibilidade de interpretação do experimento Torricelli afirma ser 

“sinal quase seguro de que a força não estava dentro” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” 

apud MARTINS, 1989, p. 158). Observamos que o próprio autor dá brecha para a possibilidade de outras 

interpretações: “Minha principal intenção, no entanto, não teve sucesso - a de conhecer quando o ar é mais 

grosso e pesado e quando é mais sutil e leve com o instrumento EC, pois o nível AB se altera por uma outra 

causa (que eu não poderia acreditar), ou seja, pelo calor e frio - e muito sensivelmente, como se o vaso AE 

estivesse cheio de ar!” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 159). 

19) Em relação à atmosfera, quais seriam as intenções do autor? Ele demonstra sucesso? Dificuldades?  

Em relação à atmosfera o autor diz que pretendia verificar as mudanças do ar, mas não obteve sucesso, 

pois não esperava que as variações de temperatura interferissem no experimento. 

20) Considere o conteúdo do documento analisado. Compare-o a informações relatadas em livros didáticos: 

Torricelli realizou seu experimento famoso para medir a coluna de  

mercúrio e, consequentemente, a pressão atmosférica. O alto do tubo estava vazio.  

Não. Torricelli não realizou seu experimento com a intenção de medir a coluna de mercúrio, a pesar de o 

mesmo ter mencionado que pretendia verificar as mudanças do ar e apresentar argumentos sobre a 

pressão do ar sobre o aparato experimental, tudo indica que o mesmo não estava decidido a medir a 

pressão atmosférica como geralmente sugerem os livros didáticos. 

 

 

6.4.2 - Subsídios para discussão sobre a Fonte Primária – Novas experiências sobre o vácuo 

 

1) Observe a capa original desse trabalho. Que aspectos visualmente chamam a sua atenção? Que tipo de 

material escrito parece ser?  

Este trabalho foi escrito em francês e contém o carimbo da biblioteca imperial. O trabalho é uma 

divulgação da realização de experimentos por uma pessoa chamada B. P., filho de um senhor Pascal. Os 

experimentos, ditos “novos”, seriam sobre o vácuo. O trabalho foi publicado em M. DC. XLVII, ou seja, 

1647. 

2) Na versão disponibilizada, logo no início há uma tradução de parte do conteúdo da capa. O que o título 

do trabalho indica sobre os seus objetivos? Quem o escreve? Qual a condição social do autor? Para que 

público deve ter sido escrito? 

O titulo do trabalho indica que o objetivo seria mostrar “que um vaso, por maior que possa ser, pode ser 

tornado vazio de todas as matérias conhecidas e perceptíveis da natureza. E que força é necessária para 

fazer entrar esse vazio”. O escritor é uma pessoa chamada B. P., filho de um senhor Pascal. O pai do autor 

é identificado como “conselheiro do rei em seus conselhos de estado e privados”. O autor devia ter uma 

condição social privilegiada. [As iniciais devem se referir a Blaise Pascal.] O autor escreveu para a 

comunidade cientifica de sua época. 

3) Destaque alguns pontos do texto que chamaram a sua atenção. Justifique. 

“Depois, refletindo por mim mesmo sobre as consequências dessas experiências, confirmou-se-me o 

pensamento que sempre tive de que o vácuo não era uma coisa impossível na natureza e que ela não lhe fugia 

com tanto horror quanto a maioria imaginava” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” 

apud MARTINS, 1989, p. 56). Nesse trecho, o autor demonstra que antes da realização das experiências 

que irá relatar já mantinha certo pensamento favorável à possibilidade do vazio.  Ele admite que 

sustentava expectativas prévias e que, além disso, refletiu sobre as consequências dessas experiências. 

Esses dois elementos sinalizam uma postura contrária ao empirismo indutivismo: hipóteses orientando a 

pesquisa e resultados interpretados [em geral, é pouco provável que o participante do minicurso faça essa 

consideração]. 

4) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar. 

[Por exemplo] Não compreendo o trecho: “À fraqueza desse princípio, eu adicionava as observações feitas 

diariamente da rarefação e condensação do ar, que, como alguns provaram, pode ser condensado até a 

milésima parte do lugar que parecia ocupar antes e que se refaz tanto, que achei necessário ou que houvesse 

um grande vazio entre suas partes, ou que houvesse penetração de dimensões” (PASCAL, Fragmento de um 

“Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 56). 
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5) O autor relata uma experiência realizada quatro anos antes, na Itália, que se tornou “famosa em todos os 

lugares”. Localize esse relato e tente interpretá-lo. Qual o objetivo dessa experiência, segundo a 

descrição? Ele cita quem a realizou? 

Segundo a descrição, o objetivo dessa experiência seria provar a possibilidade da criação do vazio. Ele não 

cita quem a realizou. 

6) Essa experiência descrita lembra a você alguma outra sobre a qual já ouviu falar (por que)? 

Essa experiência lembra o experimento de Torricelli, comumente descrito nos livros didáticos, por causa 

do uso do mercúrio e do tubo. 

7) Em certo trecho, o autor indica como tomou conhecimento sobre essa experiência famosa. Como isso 

ocorreu? Que personagens são citados nessa passagem? Quem são ou parecem ser?  

O autor indica que tomou conhecimento da experiência através de um senhor o qual chama de “Sr. Petit, 

Intendente das Fortificações e muito versado em todas as belas artes, que a recebera do próprio Rev. 

Mersenne” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 56). O autor 

cita que o “Rev. Pe. Mersenne, Mínimo de Paris, divulgou a experiência na França no ano de 1644, para 

admiração de todos os sábios e curiosos, tornando-se famosa em todos os lugares por sua comunicação” 

(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 56). O autor [Pascal] 

afirma ter realizado a experiência em Rouen, com o Sr. Petit. 

8) O que o próprio autor realizou em relação a essa experiência? Que conclusões sobre isso ele apresenta?  

O autor afirma ter realizado a mesma experiência da Itália, e encontrado os mesmos resultados.  

Como consequência, após reflexão, ele acredita que o vácuo não era impossível na Natureza e que esta não 

tinha tanto horror ao vazio quanto se imaginava. 

9) O autor expressa sua opinião em relação à existência do vazio.  

Que opinião ele tem? O autor cita argumentos usados na época a respeito dessa questão. Que visão ele tinha 

sobre esses argumentos? Os argumentos citados eram de natureza teórica ou empírica?  A posição do autor 

parece ser a usual na época? 

O autor considera que a máxima “a Natureza não suporta o vácuo” é apoiada por experiências de três 

tipos: falsas ou que indicavam que a Natureza tem horror ao excesso de plenitude ou que ela tem algum 

horror ao vazio, mas não que não podia aceitá-lo.  

Ele rejeita esses argumentos empíricos, mas dá a entender que essa máxima tinha grande força na época. 

10) No texto há indícios sobre a expectativa do autor em relação ao impacto que deveria ser causado pelo 

“experimento da Itália”. Que expectativa era essa?  

Essa reação de fato ocorreu? Explique recorrendo a passagens do texto. 

“[...] acreditei que essa experiência da Itália fosse capaz de convencer mesmo aqueles que mais se preocupam 

com a impossibilidade do vazio. No entanto, a força da prevenção ainda fez com que fossem encontradas 

objeções que lhe tirassem a crença que merecia” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 56).  

Nesse trecho percebemos que o autor esperava que o experimento causasse um grande impacto nas 

concepções daqueles que discordavam da possibilidade de existência do vazio. 

Porém, o autor se decepcionou porque a credibilidade ficou aquém de suas expectativas. Os opositores 

apresentaram argumentos contrários à conclusão de que o alto do tubo estava vazio: matéria rarefeita, 

espíritos de Mercúrio, etc. 

Essas considerações sobre o experimento da Itália são desqualificadas pelo autor como “força da 

prevenção”, “palavras vãs, sem fundamento” ou conspiração para “banir o vazio”. Mas esse 

procedimento parecia não bastar para o autor. 

11) Como a reação da comunidade científica em relação ao experimento da Itália despertou a motivação do 

autor? O que ele resolveu fazer? A que conclusão chegou?  

Apesar de tentar desqualificar as considerações contrárias ao experimento da Itália, nota-se que as 

mesmas foram significativas para o autor. 

Diante das expectativas frustradas, ele decidiu fazer outros experimentos. 

Ao apresentá-los tentou induzir o leitor à aceitação, afirmando acreditar que os mesmos estavam “à prova 

de todas as objeções” e eram capazes de convencer os mais céticos. 

12) O autor divide o trabalho escrito em duas partes. Quais seriam essas partes? O que contém? 

Na primeira parte o autor faz um relato dos experimentos realizados, e na segunda, ele apresenta as 

conclusões teria obtido a partir dos experimentos. 

13) O autor realizou certo número (finito) de experimentos. 

Considerando esse aspecto, localize no texto as seguintes expressões e reflita sobre possíveis extrapolações: “um 

recipiente tão grande quanto possa ser feito” e “vazio de todas as matérias perceptíveis”.  
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Essas expressões demonstram que o autor ultrapassou os limites do que poderia concluir a respeito dos 

experimentos, exagerando em suas colocações. Como ele saberia se alguma outra pessoa não conseguiria 

fazer um recipiente maior?  

Como ele poderia assegurar que o tubo estava vazio de todas as matérias perceptíveis? Ele havia feito 

testes para todas as matérias?   

14) Que imagem de si próprio o autor desse texto parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele espera 

dos leitores em relação ao seu trabalho?  

O autor tenta passar a imagem de que se esforçou muito para realizar os experimentos, afirmando que 

gastou muito tempo e dinheiro com a execução dos mesmos. Ele parece esperar que seus leitores aceitem 

os argumentos como convincentes e lhe atribuam o devido reconhecimento. O escritor sentencia a 

impossibilidade de outra reação o uso da expressão “à prova de todas as objeções”, bem como a afirmação 

de que eram capazes de convencer os mais céticos. 

15) O autor descreve a realização de oito experimentos. Localize essas descrições. Tente explicar o que o 

autor pretendia em cada um desses experimentos. 

1º Experimento da seringa de vidro – objetivo de demonstrar que o vazio pode ser formado, ao puxar o 

pistão, sem necessariamente a ação de uma grande força. 

Observa adicionalmente que com o aumento do espaço vazio (pistão puxado ainda mais), o dedo não sente 

uma atração maior. Parece indicar que é possível sim formar um vazio ainda maior, com certa facilidade.  

2º Experimento do fole - tinha o mesmo objetivo do primeiro. 

3º Experimento do tubo de vidro de quarenta e seis pés – objetivo de mostrar que houve formação de 

espaço vazio, tanto que esse pôde ser completamente preenchido. 

4º Experimento do sifão escaleno - mesmo objetivo do caso anterior. 

5º Experimento da corda - objetivo de mostrar que houve formação de espaço vazio, tanto que esse pôde 

ser completamente preenchido. 

6º Experimento da seringa de mercúrio – possibilidade de formação do vazio com força limitada.  

7º Experimento com sifão – formação do vazio, a natureza tem uma tendência limitada de impedir o 

vácuo.  

8º Experimento com sifão – formação de vazio, resistência oferecida pela natureza seria limitada. 

16) Ao final da Primeira Parte, no item denominado “Máximas”, o autor se refere ao horror ao vazio. O que 

você pode dizer sobre os comentários do autor nessa seção? 

Ele considera que o horror ao vazio é limitado.  A natureza não tem mais horror a formar um espaço 

vazio maior do que a formar um vazio menor. 

17) No resumo, Segunda Parte, são citadas proposições e conclusões.  Tente interpretá-las e explicá-las. 

As proposições estão relacionadas às objeções que o autor se propôs a derrubar com seus experimentos: os 

espaços aparentemente vazios estão de fato vazios; não estão cheios de vapores, grãos de ar ou substâncias 

sutis. Não contém nenhuma matéria perceptível aos sentidos. 

18) O autor apresenta potenciais objeções ao seu trabalho.  Localize-as e tente comentá-las.   

1. Que essa proposição, de que um espaço é vazio, repugna ao senso comum. 

Era comum rejeitar a existência do vazio, consequentemente os argumentos favoráveis a ele. 

2. Que essa proposição, que a natureza tem horror ao vácuo e no entanto o permite, acusa-a de Impotente ou 

é auto-contraditória. 

O autor confronta este pensamento afirmando que a natureza oferece certa resistência ao vazio, mas que 

esta é limitada. 

3. Que muitas experiências, até mesmo diárias, mostram que a natureza não pode admitir o vácuo. 

O autor desqualifica este argumento afirmando que a maioria dessas experiências é falsa. Mostram o 

horror limitado ao vazio, mas não a impossibilidade de formação deste.  

4. Que uma matéria imperceptível inaudita e incógnita a todos os sentidos preenche esse espaço. 

O autor tenta desqualificar esse argumento, tratando-o como imaginação ou conspiração para “banir o 

vazio”. [Este argumento era defendido por Descartes. Sendo assim, tratava-se de uma posição defensável e 

influente na época.] 

 5. Que sendo a luz ou um acidente ou uma substância, não é possível que ela se sustente no vácuo, se ela for 

um acidente; e que ela preenche o espaço aparentemente vazio, se ela for uma substância?  

Este argumento foi citado pelo autor, mas não longamente comentado. 

[O registro do argumento realizado pelo autor, mesmo curto, pode ser plenamente evidente para a época. 

O padre Nöel recorre a esse argumento, o qual era bastante forte. Utilizando as categorias de Aristóteles, 

a luz só poderia ser uma substância (um sujeito, uma "coisa') ou um acidente (uma propriedade de uma 

substância). Em quaisquer dos dois casos, a presença de luz no tubo indicaria a existência de uma 

substância dentro do mesmo]. 

19) Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, 

imaginação, etc.)? 
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Não há menção alguma a quaisquer roteiros ou direcionamento passo a passo. 

Há explicações sobre os experimentos (alguns bem sofisticados), mas a intenção parece ser direcionada 

para a apresentação de resultados e argumentos que convençam o leitor. 

Alguns experimentos são bem sofisticados e a argumentação utilizada indica criatividade no 

desenvolvimento dos mesmos. 

[segundo historiadores, alguns não devem ter sido realizados devido a dificuldades para construir 

aparatos nas condições indicadas].  

20) Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento 

de Torricelli. Esse é, portanto, assumido como óbvio e evidente. Comente sobre esse aspecto 

considerando que o experimento de Torricelli é a famosa “experiência da Itália” citada por Pascal. 

O possível “vazio” no alto do tubo, não é óbvio, nem mesmo evidente como geralmente é sugerido pelos 

livros didáticos.  

A concepção de que poderia haver ali outras substâncias, mesmo que não fossem conhecidas entre os 

indivíduos, era muito comum. O posicionamento favorável à hipótese de horror ao vácuo era bem sólido e 

consistente, fato evidenciado pelo empenho de Pascal no sentido de contestar a impossibilidade do vazio na 

Natureza.  

21) O experimento de Torricelli costuma ser citado pelos livros didáticos como uma medida da pressão 

atmosférica. No texto analisado, tente localizar referências à pressão atmosférica. O que você pode 

notar? 

É possível notar que no texto analisado não há referência alguma à pressão atmosférica. O tema discutido 

pelo autor é a possibilidade de existência do vazio. 

 

 

6.4.3 - Subsídios para discussão sobre a Fonte Primária – Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, em 

22/09/1648 

 

1. Que tipo de documento é esse? 

Este documento é uma carta. 

2. Quem o escreve? Quando? Para quem?  

Esta carta foi escrita por um indivíduo de nome Périer, em 22 de setembro de 1648 e foi destinada ao 

senhor Pascal, o “jovem”.  [Florin Périer escreve a seu cunhado Blaise Pascal; notar que ao endereçá-la a 

Blaise Pascal, Périer se refere a Pascal, o “jovem”, para diferenciá-lo do pai, Étienne Pascal; observar que 

o documento não indica o vínculo familiar entre Périer e Pascal]. 

3. Com que objetivo o documento foi escrito? O que descreve? O que estavam fazendo?  

O objetivo da carta é descrever a execução de um experimento (a experiência ordinária do vazio, que pode 

ser identificado como o experimento de Torricelli) em diferentes altitudes da montanha do Puy-de-Dôme. 

Há indicação de que o procedimento foi solicitado por Pascal: “Enfim fiz a experiência que esperais a tanto 

tempo.”; “[...] todos esses senhores que a assistiram vos assinarão o relatório quando assim o desejares” 

(PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 102). O autor relata 

também a realização do experimento em diferentes locais da cidade, alguns mais outros menos elevados.  

4. Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele 

parece esperar do seu interlocutor? Utilize trechos do documento como justificativa em seus 

comentários. 

O autor parece estar tentando transmitir a imagem de alguém esforçado, rigoroso, cuidadoso. Oferece 

justificativas para a não realização do experimento na data prevista: “Eu vos teria dado essa satisfação 

mais cedo; no entanto, fui impedido” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 102). Apresenta vários detalhes dos procedimentos, incluindo rigorosas medições e 

qualificação das testemunhas, além de se desculpar por não haver executado de forma ainda mais rigorosa 

e sistemática as medidas de altitudes. Périer parece esperar que seu interlocutor receba a carta com 

entusiasmo e reconhecimento de seu esforço. Demonstra expectativa de continuidade do estudo e coloca-se 

à disposição para esclarecimentos: “Forneço-vos aqui uma descrição ampla e fiel, onde vereis a precisão e 

os cuidados que lhe dei, aos quais considerei adequado reunir também a presença de pessoas tão sábias 

quanto acima de qualquer crítica, a fim de que a sinceridade de seu testemunho não deixasse nenhuma 

dúvida da certeza da experiência” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 

1989, p. 103). 

5. Localize a expressão utilizada pelo autor para se referir a um experimento específico. O que você nota? 

Tente justificar essa expressão. Como esse experimento ficou conhecido historicamente? 
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Périer se refere à “experiência ordinária do vazio”. Périer não cita o nome de Torricelli, embora o 

experimento tenha sido assim historicamente conhecido. Pode ter havido uma omissão intencional. Isso 

pode indicar a intenção de não promover as ideias desse pesquisador, caso a primazia do experimento 

fosse atribuída a ele na época. Por outro lado, pode ser que esse experimento de fato fosse conhecido na 

época como “experiência ordinária do vazio” e não como “experimento de Torricelli”. 

6. Na época, havia uma controvérsia em torno da sustentação da coluna de líquido. Esse efeito podia ser 

explicado de diferentes formas, por exemplo, pela atuação da pressão do ar (causa externa) ou por um 

puxão do vazio, o “horror ao vácuo” (causa interna). Considere essa informação contextual importante. 

Qual seria, então, o objetivo para realizarem todos os procedimentos descritos no documento? O que 

estavam estudando? 

Meses antes, Pascal havia escrito a Périer: “Imaginei uma (experiência) que sozinha poderá ser suficiente 

para nos proporcionar a luz que procuramos [...]. [...] se ocorrer que a altura do mercúrio é menor no alto 

da montanha [...] seguir-se-à necessariamente que o peso e a pressão do ar são a única causa dessa 

suspensão do mercúrio e não o horror ao vácuo” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” 

apud MARTINS, 1989, p. 101). Os procedimentos descritos teriam a intenção de resolver a seguinte 

dúvida: a sustentação da coluna de mercúrio se devia à pressão do ar (causa externa), a qual se sabia que 

variava de acordo com a altitude? Pascal considerava que o experimento solicitado a Périer seria decisivo 

para a controvérsia. 

7. Há, então, alguma hipótese tomada pelos participantes como ponto de partida para a idealização dos 

procedimentos?  

A realização do experimento toma como ponto de partida que a pressão do ar depende da altitude. Assim, 

caso fosse sustentada pela pressão do ar, a coluna de mercúrio deveria diminuir à medida que o 

experimento fosse realizado em altitudes maiores. 

8. Como você imagina os locais apontados no texto? Por que foram escolhidos para os procedimentos? 

Explique. 

O local citado no texto é uma região montanhosa, que foi escolhido por possibilitar a realização do 

experimento em diferentes altitudes.  

9. Em relação à metodologia do trabalho realizado, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a 

passo, criatividade, imaginação, atividade coletiva ou individual, etc.)? 

Na realização do trabalho percebe-se planejamento, mas não um roteiro fixo. Há criatividade e 

imaginação, no sentido de continuar estudos sobre o ar. O trabalho foi desenvolvido através de muita 

cooperação, desde a solicitação de Pascal a Périer até a participação de diversos personagens que 

participaram ativamente ou testemunharam os efeitos.   

10. Que informações sobre o contexto transparecem no documento?  

Podemos perceber, através do documento, a credibilidade das instituições religiosas e de seus membros 

inclusive no que tange ao testemunho de experimentos científicos. Percebe-se o interesse que os assuntos 

científicos despertavam entre essas pessoas e outros habitantes leigos influentes na cidade.  

11. Que personagens são citados no documento? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? 

Por que o autor apresenta detalhes sobre as ações e informações sobre os participantes? Em sua opinião, 

qual a importância dessas informações? 

Os personagens citados no texto são: “reverendo padre Bannier, um dos padres mínimos dessa cidade, 

que várias vezes foi corregedor, quer dizer superior, e o Senhor Mosnier, cônego da igreja catedral dessa 

cidade; e, entre os leigos, os Senhores Ia Ville e Begon, conselheiros na corte das Ajudas e o Senhor La 

Porte, doutor em medicina que a pratica aqui, todas pessoas muito capazes, não apenas em suas 

profissões, mas também em todos os belos conhecimentos, com os quais fiquei maravilhado de executar 

esse belo trabalho.” Há menção, ainda, ao “reverendo padre Chastin, um dos religiosos da casa”. Estes 

personagens foram citados como participantes e testemunhas dos procedimentos, o que garantiria 

credibilidade aos resultados. “Forneço-vos aqui uma descrição ampla e fiel, onde vereis a precisão e os 

cuidados que lhe dei, aos quais considerei adequado reunir também a presença de pessoas tão sábias quanto 

acima de qualquer crítica, a fim de que a sinceridade de seu testemunho não deixasse nenhuma dúvida da 

certeza da experiência.” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 

103).                            

12. O que estavam fazendo parece ser importante? Périer demonstra alguma emoção em relação àquele 

trabalho? Como reagiram diante os resultados? Por quê? 

Como os procedimentos relatados demandaram tempo, esforço e envolveram figuras importantes da 

sociedade de Clermont, parece que seria algo importante para eles. Os resultados foram significativos 

para o grupo. Ficaram surpresos e admirados com as variações da coluna de mercúrio em função da 

variação da altitude: “o que nos maravilhou com admiração e espanto e nos surpreendeu de tal forma que, 

para nos satisfazermos totalmente, quisemos repeti-la. [...] Isso nos satisfez plenamente” (PASCAL, 

Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 103, 104). A satisfação plena diante 
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dos resultados se referia à consideração de que esses colocariam fim à controvérsia sobre a sustentação da 

coluna de mercúrio, o que era esperado por Pascal.  Em relação ao trabalho, as emoções expressas por 

Périer sinalizam empolgação e satisfação: “Mas a felicidade com a qual a fiz nesse dia me consolou 

plenamente [...]”;“[...] com os quais [participantes do experimento] fiquei maravilhado de executar esse belo 

trabalho” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 103). 

13. Há uma resposta a esse documento? Quem escreve? Os comentários envolvem algum tipo de 

sentimento ou expectativa? A que se referem? 

Sim. Pascal responde que o relatório esclareceu todas as suas dificuldades. Suas expectativas foram 

atingidas, isto é, teria sido possível esclarecer que a coluna de mercúrio era sustentada pela pressão do ar. 

Como consequência disso, o experimento ordinário do vazio poderia, por exemplo, ser usado para saber se 

dois locais distantes estavam a uma mesma altitude. 

14. Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

É perceptível a preocupação que Périer tem em repetir os experimentos por várias vezes e de forma que 

demonstra rigor.  

15. Destaque alguns pontos que você não conseguiu compreender.  

Durante a leitura surgem algumas dificuldades de interpretação como por exemplo compreender as 

unidades de medidas usadas. 

16. Considere o conteúdo do documento analisado.  

Compare-o a informações que eventualmente são relatadas em livros didáticos:  

● O experimento do Puy-de-Dôme foi realizado por Blaise Pascal.  

● Ao realizar o experimento de Torricelli em diferentes altitudes, Pascal mostrou que a pressão 

atmosférica diminui com a altitude.  

O que você pode dizer sobre essas afirmações? 

O livro didático, em geral, se restringe demais a oferecer um relato histórico descontextualizado e acaba 

cometendo alguns equívocos como os apresentados nesses tópicos. Apesar do experimento do Puy-de-

Dôme ter sido solicitado por Blaise Pascal, afirmar que foi este quem o realizou é no mínimo fazer um 

relato distorcido da realidade. Afirmar que este experimento mostrou que a pressão atmosférica diminui 

com a altitude, significa negar o contexto histórico de controvérsias a respeito da sustentação da coluna de 

mercúrio. Já se supunha que a pressão atmosférica se comportava dessa forma e esse foi o ponto de 

partida para a sugestão do procedimento realizado na subida do Puy-de-Dôme. O interesse era resolver a 

controvérsia em torno da sustentação da coluna do mercúrio: horror ao vazio ou atuação da pressão do 

ar? Essa controvérsia não costuma ser registrada pelos livros didáticos. 

 

6.4.4 - Subsídios para discussão sobre a Fonte Primária – – Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 

 
1) Que tipo de documento é esse?  

É um texto de objetivo metodológico, no qual Pascal argumenta sobre o seu direito de discordar dos 

"antigos". 

2) Quem o escreve? Para quem deve ter sido escrito? Com que objetivo? 

O escritor é Blaise Pascal, que escreveu uma autodefesa, com objetivo de criticar aos que se opunham ao 

seu primeiro trabalho, que resistiam às suas ideias por serem contrárias aos escritores antigos. 

3) Há alguma informação sobre quando foi escrito? Parece ser recente ou antigo? Justifique. 

De acordo com o tradutor a provável data de autoria é 1651, mas indica que pode ter sido alguma data 

logo depois de 1647. Mesmo com a dúvida quanto a precisão da data de escrita, percebe-se, através do 

contexto, que o texto não parece ser recente, pois trata a música como ciência, o que não é comum nos dias 

de hoje.  

4) O que o título indica como tema central do texto?  

O título “Fragmento de um Tratado sobre o vácuo” indica que o tema central do texto seria o vácuo. 

5) Observe o momento em que, de fato, o autor entra no tema indicado pelo título.  

O que você nota? Ele o faz imediatamente?  

Você diria que o autor assume uma postura cautelosa ou agressiva ao defender suas ideias? Justifique. 

O autor só entra no tema, indicado no titulo como central, no penúltimo paragrafo do texto, assumindo 

assim uma postura extremamente cautelosa em relação à defesa de suas ideias. 

Observa-se que a ênfase do texto foi questionar a autoridade dos antigos, para fazer com que as ideias 

contrárias que insistiam em persistir através da força da autoridade, pudessem ser questionadas, 

contraditas e até rejeitadas. Porém, a cautela do autor é tanta, que um indício desse cuidado está expresso 

na abertura do último parágrafo em que o mesmo afirma “Assim, sem contradizê-los, podemos afirmar o 
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contrário do que diziam”, ora como se afirma o contrário, sem contradizer? O autor, devido sua cautela, 

formulou um argumento bem arranjado para defender que isso é possível.  

6) O autor inicialmente prepara o caminho para que a defesa da existência do vazio seja admissível. Ele 

tenta preparar o leitor para receber de bom grado discussões que promoverá com base em evidências 

empíricas.  

Localize no texto elementos que indicam esse procedimento inicial realizado pelo autor. 

O autor desenvolve uma sequência lógica que propõe separar alguns tipos de ciência como dependentes da 

autoridade dos antigos e outras como se essa autoridade não pudesse ter tanta força, neste caso devendo-

se fazer uso da razão e da experimentação. “O mesmo não ocorre com os assuntos que caem sob os sentidos 

ou sob o raciocínio: aqui a autoridade é inútil; só a razão pode conhecê-los, Elas possuem seus direitos 

separados: primeiramente, uma [a autoridade] possuía toda vantagem; aqui, a outra [a razão] reina, por sua 

vez. Mas como os assuntos deste tipo [do domínio da razão] são proporcionais ao alcance do espírito, ele 

encontra total liberdade de aí avançar; sua fecundidade inesgotável produz continuamente e suas invenções 

podem em conjunto ser ininterruptas e infinitas... [lacuna]”. (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o 

Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 50).   
7) Em relação aos conhecimentos dos antigos, que atitude o autor demonstra (por exemplo, menosprezo, 

rejeição, franca oposição, respeito, aceitação, etc.)? Justifique sua resposta.  

Sendo o objetivo principal do texto, questionar a autoridade dos antigos, o autor posiciona-se de forma 

contrária aos antigos, porém, como já foi discutido, ele tem muita cautela em apresentar esta oposição e 

ainda classifica os temas em que se pode, em sua opinião, questionar os antigos, e os que não seriam 

passivos de oposição, como apresentado do item anterior. Portanto, o posicionamento do autor é de 

respeito aos antigos para se conquistar a admiração dos contemporâneos e assim rejeitar os argumentos 

das autoridades. 

8) Que informações sobre o contexto transparecem no texto? 

O contexto é de influência da religião nas discussões, há indícios de que os assuntos sobre religião 

deveriam ser tratados com respeito e cautela, enquanto que, na opinião de Pascal, os assuntos ligados ao 

conhecimento da natureza deveriam ser mais bem discutidos sem a interferência da reverência pelas 

autoridades. “[...] novas invenções [em Teologia] são infalivelmente erros em assuntos que se profana 

impunemente; e são absolutamente necessárias para o aperfeiçoamento de tantos outros assuntos, 

incomparavelmente inferiores que, no entanto, não se ousa tocar” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado 

sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 50). Esse paralelo indica que o autor estaria enfrentado 

oposição às suas ideias, por apresentar novidades contrárias às dos antigos, mas não gostaria de ser 

confundido com alguém que defende que os escritos antigos, no campo da teologia, deveriam ser 

desprezados. Assim, Pascal atribui aos seus opositores a falta de discernimento quanto aos tipos de 

assuntos em que se está discutindo.  

9) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele 

parece esperar? 

O autor parece tentar transmitir a imagem de alguém que é cauteloso em relação aos assuntos religiosos, 

que respeita os antigos e que estuda os assuntos, no que se refere ao conhecimento da natureza, com base 

no empirismo. Ele parece esperar que seus leitores aceitem suas considerações, como argumentos 

empíricos, como sendo a verdade e assim acreditem plenamente em suas considerações.  

10) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

Do texto destaca-se uma frase interessante para discutir sobre NdC: “Os segredos da natureza são ocultos, 

embora ela sempre atue, seus efeitos não são sempre descobertos: o tempo os revela de era em era e, 

embora seja sempre a mesma, não nos é sempre igualmente conhecida, As experiências que no-los 

ensinam multiplicam-se continuamente; e como elas são o único principio da Física, as consequências se 

multiplicam proporcionalmente.” Esse trecho demonstra que Pascal acreditava na experiência como fonte 

do conhecimento, revela que ele acreditava que os segredos da natureza são ocultos e são as experiências 

quem nos ensinam ou revelam esses segredos. Neste texto percebemos que Pascal acreditava, assim como 

todo empirista, que a experiência é o único princípio da Física, essa é uma visão deformada de NdC, de 

que há um método único na ciência. Sobre quando ele fala da descoberta dos efeitos da natureza na 

experiência, se refere a “verdades a serem conhecidas”, o que significa a crença em verdades absolutas e 

universais, essa é mais uma visão equivocada a respeito do conhecimento científico. A frase “Não nos é 

sempre igualmente conhecida” – não parece traduzir a possibilidade de diferentes interpretações, mas sim 

de uma revelação que se dá aos poucos. Conhecer, para Pascal, é quase sinônimo de observar na natureza, 

o que traduz uma postura fortemente empirista, como a apresentada neste trecho: “Nossa visão possui 

maior alcance e, embora eles conhecessem tão bem quanto nós tudo o que podiam observar na natureza, não 

conheciam tanto e vemos mais do que eles” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 52). 

11) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  
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No trecho abaixo há alguns pontos, desconhecidos, que não são explicados pelo autor: “Não teriam também 

direito de dizer que todos os corpos corruptíveis estavam encerrados na esfera do céu da Lua, se durante a 

passagem de tantos séculos não tinham ainda notado corrupções nem gerações fora desse espaço? Mas não 

devemos asseverar o contrário, quando toda a Terra viu sensivelmente cometas que se inflamavam e 

desapareciam bem além dessa esfera?” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 53) Essa teoria, aparentemente, de que a lua tem um céu em formato esférico, e esta 

outra, que fala de corrupções e gerações nesse espaço, para mim são tão desconhecidas, que nem ao menos 

consigo elaborar um questionamento viável à compreensão desse fenômeno. 

12) O autor justifica a visão que os antigos tinham sobre o tema vácuo.  

Como ele faz isso? Que argumentos ele usa nessa explicação? 

“Assim é que, sobre o tema do vácuo, tinham o direito de dizer que a natureza não o permite, pois todas suas 

experiências sempre lhes haviam feito observar que ela lhe tinha horror e não podia admiti-lo. Mas se as 

novas experiências lhes fossem conhecidas, talvez chegassem a afirmar aquilo que puderam negar enquanto 

o vácuo ainda não havia aparecido” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud 

MARTINS, 1989, p. 53). Na opinião do autor, os antigos só não acreditavam na existência do vazio por 

nunca tê-lo visto em seus experimentos, mas que agora bastariam as novas experiências para que todos 

fossem convencidos de que o vazio existe e aqueles que, mesmo vendo, se negassem a aceitar a ideia, 

seriam imperdoáveis por rejeitar a verdade dos fatos.  

13) Por outro lado, ele afirma que os antigos certamente mudariam de opinião devido a certos elementos de 

sua época. O que seriam? Explique o argumento do autor.  

“Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a natureza não admitia o vácuo, quiseram dizer que 

ela não o admitia em todas as experiências que viram; e não poderiam, sem temeridade, aí incluir aquelas que 

não lhes eram conhecidas. Se elas o fossem, sem dúvida teriam tirado as mesmas consequências que nós e por 

sua anuência lhes teria dado a autoridade dessa antiguidade da qual hoje se quer fazer o único princípio das 

ciências” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 53). O autor 

demonstra acreditar que a experiência é a fonte do conhecimento na física, assim se os antigos tivessem 

visto os novos experimentos “formando o vazio” mudariam sua opinião. 

14) Nesse texto, podem transparecer eventuais considerações do autor acerca da convergência de opiniões 

entre os pesquisadores, do papel da observação e do experimento na ciência, da origem do 

conhecimento, etc. Localize e comente trechos em que esses aspectos transparecem. 

Sobre a convergência de opiniões entre os pesquisadores de certa forma Pascal, defende os antigos para 

reforçar a sua própria posição, ele reforça a ideia de respeito limitado à autoridade dos antigos e a 

necessidade de imitar o comportamento deles próprios no sentido de avançar em relação ao que 

receberam. Os antigos partiram de um esboço deixado por seus antecessores e era preciso seguir adiante 

em sua época, deixando algo mais completo. O texto de Pascal reconhece esforço e cooperação na ciência. 

Parece prever certa possibilidade de ruptura em relação ao conhecimento mais antigo, embora esse seja 

reconhecido como ponto de partida, degraus que servem de apoio. Pascal se refere a buscar o apoio nos 

antigos, transformando-os em meios e não em fim dos estudos. Pascal demonstra acreditar na observação 

como fonte do conhecimento, ele demonstra acreditar que os segredos da natureza são ocultos e são as 

experiências quem nos ensinam ou revelam esses segredos. Pascal acreditava, assim como todo empirista, 

que a experiência é o único princípio da Física, transmitindo a impressão de que há um método único na 

ciência.  

15) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. 

Localize e interprete trechos correspondentes a esse aspecto. 

“Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a natureza não admitia o vácuo, quiseram dizer que 

ela não o admitia em todas as experiências que viram; e não poderiam, sem temeridade, aí incluir aquelas que 

não lhes eram conhecidas. Se elas o fossem, sem dúvida teriam tirado as mesmas consequências que nós e por 

sua anuência lhes teria dado a autoridade dessa antiguidade da qual hoje se quer fazer o único princípio das 

ciências” (PASCAL, Fragmento de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 53). Através 

do texto percebemos que no contexto da época, ao menos uma boa parte dos estudiosos, defendiam os 

argumentos registrados nos escritos antigos sobre a inexistência do vazio, pois no paragrafo acima, Pascal 

afirma que os antigos asseguraram que a natureza não admitia o vazio e já no final do parágrafo ele 

critica seus contemporâneo por quererem fazer com que autoridade da antiguidade seja o único principio 

da ciência. 

16) O autor expressa sua opinião em relação à possibilidade de formação do vazio. Que opinião ele tem? 

  Segundo o documento histórico, essa seria a opinião comum na época? 

Neste documento há indícios de que a opinião do autor seria favorável à existência do vazio, por mais que 

ele não tenha se debruçado sobre o assunto, todos os seus argumentos estão apontando para a contradição 

dos antigos que negaram o vazio. Assim, em função das refutações às oposições enfrentadas por ele, 

percebemos que o pensamento do autor não era muito comum em sua época. 
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17) O autor desse texto costuma ser relacionado à pressão atmosférica em livros didáticos. Por outro lado, não é 

comum que as discussões sobre o vácuo sejam citadas em livros didáticos e tampouco relacionadas a Pascal. 

Nesse sentido, que comentários você pode fazer sobre esses aspectos ao observar o conteúdo desse texto? 
O conteúdo desse texto não faz qualquer menção ao tema pressão atmosférica, como já foi mencionado 

anteriormente, o título se propõe a tratar sobre a existência do vazio, o que na prática percebemos que 

não aconteceu, visto que o autor teve que se expressar de forma tão cautelosa que o assunto da autoridade 

dos antigos protagonizou todo o texto. Isso é indicio de que o centro da discussão do autor era a existência 

do vazio, e que a rejeição que essa proposta sofria fomentou a produção de trabalhos como este. Assim os 

livros didáticos se limitam a fazer um relato anacrônico da história do desenvolvimento do conceito. 

 

 

    6.5 Interação-discussão: Finalização - As Fontes Primárias como recurso para o professor 

 
Acreditamos que a essa altura seja possível reconhecer o potencial da História da Ciência 

para o ensino de Física, bem como compreender a que tipo de História da Ciência (características 
historiográficas) se referem os documentos educacionais. É importante que os professores se deem 
conta de que a compreensão desses elementos faz parte de suas necessidades formativas 
(MARTINS, 2001; GIL PEREZ, 2001; VIDEIRA, 2007; FORATO, 2012; GUERRA, 2014).  

Para que a inserção didática da História e Filosofia da Ciência alcance os objetivos expressos 
na legislação educacional brasileira atual, o educador deve estar preparado para examinar de forma 
crítica livros didáticos e iniciativas de divulgação científica a fim de reconhecer exemplos de história 
anacrônica, whig, linear ou meramente cronológica. Adicionalmente, acreditamos que para os 
participantes desse curso de formação deva ser perceptível que dentre as dificuldades para inserção 
didática da História e Filosofia da Ciência estão eventuais limitações, inadequações ou insuficiência 
dos livros didáticos que costumam estar à disposição dos professores.  

Esses elementos devem ser retomados na abertura dessa reflexão coletiva que conclui o 
minicurso. 

Finalizando o minicurso, é estabelecida discussão de forma a enfatizar como o contato do 
professor com os documentos históricos permite aprofundar a compreensão de elementos do 
desenvolvimento histórico do conhecimento científico focalizado, bem como acercar-se de modo 
contextualizado de visões mais sofisticadas acerca da Natureza da Ciência.  

 
● Que informações foram trazidas pelas fontes primárias em discussão?  

● De que modo essas informações se contrapõem ao que os livros didáticos trazem ou, 

ainda, completam lacunas deixadas pelos materiais didáticos? 

● Que elementos relacionados ao modo como a ciência de desenvolve foram 

percebidos nas discussões? Essas percepções se contrapõem às visões sobre a 

Natureza da Ciência trazidas pelos livros didáticos?  

● Que contribuições subjacentes ao trabalho com as fontes primárias podem colaborar 

para uma inserção didática da História e Filosofia da Ciência alinhada às 

recomendações expressas na legislação educacional? 

● Para o professor, que contribuições podem advir a partir do contato com as fontes 
históricas, em termos de informação e de postura didática? 

 
As fontes primárias podem se constituir como recursos importantes para o professor a fim de 

superar o frágil conteúdo histórico usualmente notado nos livros didáticos (informações históricas 
esparsas, conhecimento descontextualizado, equívocos históricos, anacronismos e omissão de 
controvérsias científicas).  

Particularmente, o desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica não aconteceu da 
forma comumente encontrada nos livros didáticos. Elementos que veem à tona na discussão dos 
documentos históricos originais trazem uma história mais rica. As fontes primárias podem ser 
recursos importantes para a reflexão do docente em busca de informações históricas que atendam à 
legislação educacional vigente.  

A discussão dos episódios históricos permite abordar de forma contextualizada a temática 
Natureza da Ciência, colaborando com a conscientização docente a respeito de posturas filosóficas 
simplistas (como o empirismo-indutivismo), as quais podem ter reflexos indesejáveis na atuação 
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didática. Contribui com elementos que permitem, por exemplo, que o professor reflita acerca de suas 
próprias visões acerca do papel do experimento na ciência e, consequentemente, sua utilização 
didática. 
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Apresentação 

 
O presente material contempla uma sequência de cinco etapas concebidas à luz de 

elementos considerados parte das necessidades formativas do professor de Física. 

Busca-se trazer fundamentos para a inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino e, 
especificamente, promover a percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico do 
conceito de Pressão Atmosférica. Esses objetivos envolvem o estudo de tradução de textos históricos 
originais relacionados aos debates sobre o vazio. Pretende-se estimular a percepção de que as 
fontes primárias podem ser recursos importantes para a reflexão do docente em busca de 
informações históricas. Ao longo das atividades, aborda-se de forma contextualizada a temática 
Natureza da Ciência, colaborando com a conscientização docente a respeito de posturas filosóficas 
simplistas (como o empirismo-indutivismo), as quais podem ter reflexo negativo na atuação didática. 
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Etapa Objetivo Atividade 

Primeira 
Problematizar alguns aspectos dogmáticos eventualmente presentes 
no ensino tradicional, mais especificamente, elementos relacionados a 
visões simplistas sobre a Natureza da Ciência. 

Listar alguns possíveis aspectos 
dogmáticos do ensino tradicional. 
Relacioná-los a visões simplistas de 
Natureza da Ciência. 

Segunda 

 
Apresentar aspectos dos fundamentos historiográficos da HC e 
relacioná-los a visões sobre a ciência. 
Estimular a percepção crítica desses elementos em livros didáticos. 
 
 

Exposição-dialogada elencando 
características da historiografia da 
ciência de forma relacionada a visões de 
ciência. 
Análise de características 
historiográficas e visões de ciência que 
permeiam recortes de livros didáticos do 
Ensino Médio. 

Terceira 

Identificar mudanças sofridas pela historiografia da ciência nas 
últimas décadas. 
Perceber possíveis implicações destas transformações nas 
referências à HC em documentos educacionais brasileiros. 

 

Exposição dialogada: breve caracterização 
de como os historiadores da ciência 
escreveram ao longo da trajetória de 
consolidação da HC. 
Observação de eventuais repercussões 
dessas transformações nas indicações 
relativas à HC em trechos de documentos 
educacionais brasileiros. 

Quarta 
Perceber indícios de eventuais fragilidades nos materiais didáticos: 
tipo de HC, promoção de visões simplistas de NdC e inadequação à 
legislação brasileira. 

Análise individual de trechos de livros 
didáticos do Ensino Médio sobre o 
conceito de pressão atmosférica. 
 

Quinta 

Estimular a percepção de que as fontes primárias podem ser recursos 
importantes para a reflexão do docente em busca de elementos 
históricos. 
Estimular a reflexão sobre a Natureza da Ciência a partir do contato 
com episódios históricos trazidos à tona pela leitura das fontes 
primárias, levando o professor em formação ao questionamento de 
eventuais visões simplistas como o empirismo-indutivismo. Por meio 
do contato com as fontes primárias, promover a percepção da ciência 
como empreendimento humano, coletivo, de busca de solução para 
problemas estabelecidos em determinado contexto. 
Contribuir para uma postura crítica do professor em formação no que 
diz respeito às visões de ciência trazidas pelas alusões à HC 
presentes em livros didáticos 

Leitura individual dos textos de fontes 
primárias relacionados ao 
desenvolvimento do conceito de pressão 
atmosférica. 
Resposta a questionários sobre os 
mesmos. 
Discussão de documentos históricos 
selecionados com ênfase a promover a 
percepção de aspectos do 
desenvolvimento do conceito físico, bem 
como promover o questionamento 
contextualizado de visões simplistas 
sobre a ciência.  
 

Quadro 1 – Resumo da sequência didática. 
 

2- Primeira etapa 

2.1 Ponto de contato 
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Atividade 1 

Faça uma lista do que você considera como sendo características do ensino tradicional no 

que diz respeito aos seguintes aspectos: dinâmica em sala de aula, papel da experimentação, 

caracterização dos conteúdos científicos no livro didático (provados, verdadeiros, provisórios, etc.), 

presença de História da Ciência, referências a como o cientista trabalha e outros aspectos. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

2.2 Interação-discussão: 

Ensino dogmático e visões de ciência 

 
É possível que você tenha adicionado à sua lista algum item relacionado ao aspecto 

dogmático do ensino tradicional. Essa tendência pedagógica considera o conhecimento científico 
como “verdade” inquestionável. De acordo com essa concepção, o conhecimento verdadeiro, 
“descoberto” pelos cientistas, é transmitido pelo professor que é detentor do conhecimento.  

Destaca-se a importância atribuída às autoridades como o professor, o livro didático e a 
ciência, nessa perspectiva de ensino-aprendizagem, sendo os dois primeiros, considerados elos, 
entre o aluno e a ciência. O professor e o livro didático, nessa abordagem, são considerados 
detentores do saber e possuem a autoridade necessária para afirmar com convicção o que seria a 
verdade científica por ter sido comprovada empiricamente.  

No ensino dogmático o conhecimento científico passado pelo professor deve ser absorvido 
pelo aprendiz. Considera-se que não é difícil aprender, bastando para isso, que o aluno se esforce 
quanto à observação do objeto de conhecimento disponibilizado. Se todos os alunos dedicarem o 
mesmo esforço, aprenderão igualmente. Diferenças culturais e eventuais concepções prévias 
sustentadas pelos estudantes a respeito dos fenômenos não são consideradas. 

Nessa abordagem acredita-se que aprender é um processo de acúmulo de informações pelo 
aluno-receptor. A experimentação, quando presente nesse tipo de abordagem, costuma se resumir à 
reprodução de roteiros fechados. Tem como finalidade a comprovação de leis ou, ainda, a 
visualização concreta de conceitos em demonstrações realizadas pelo professor. 

Os produtos prontos da ciência são o foco central de apresentação ao aluno-receptor. O 
processo de construção da ciência é considerado pouco relevante se comparado às conclusões 
científicas a serem apreendidas. Há pouca ou nenhuma menção a ideias que atualmente não são 
aceitas pela ciência, mas que fizeram parte do conhecimento científico em outras épocas. Eventuais 
controvérsias ou fragilidades da ciência são omitidas. Apenas seus aspectos positivos são 
destacados. Assim, o processo de construção do conhecimento costuma ser omitido ou ainda 
distorcido, caso seja conveniente a fim de que o aluno aprenda com mais rapidez e facilidade, não 
questionando as conclusões científicas. 

Considerando essa caracterização, podemos refletir sobre questões importantes: Que visões 
sobre a própria ciência estão implícitas nessa perspectiva?  

O ensino dogmático se relaciona a uma visão de senso comum sobre a ciência. 
Historicamente, as origens dessa visão popular remontam a uma concepção de ciência denominada 
empirismo-indutivismo. De acordo com essa concepção, o conhecimento científico verdadeiro decorre 
da utilização de um método científico único, seguro, objetivo e eficiente. Esse conjunto de regras a 
serem aplicadas linearmente começa por observações neutras, isto é, observações que devem ser 
feitas sem ideias prévias ou diretrizes teóricas. As descobertas científicas irrefutáveis são extraídas 
de dados experimentais e observacionais: há a obtenção de proposições gerais a partir de casos 
particulares. Não há espaço para imaginação e criatividade na ciência. 



9 

 

Atualmente consideramos que, se por um lado, não há uma visão única, correta, sobre a 
ciência, por outro, visões simplistas sobre a ciência como o empirismo-indutivismo devem ser 
questionadas. 

Os experimentos falam por si ou são interpretados pelo pesquisador? As observações são 
mesmo neutras ou ocorrem à luz de hipóteses e especulações prévias? Será que os pesquisadores 
aplicam mecanicamente uma sequência rígida e linear de passos metodológicos? Há “o” método 
científico, isto é, uma “receita” única para fazer ciência? O conhecimento científico é, de fato, 
verdadeiro? As verdades científicas são irrevogáveis? Como poderia ser a ciência neutra, livre da 
imaginação e criatividade se os cientistas são seres humanos, sujeitos às mesmas influências que 
permeiam outros integrantes da sociedade?  

Os questionamentos citados anteriormente fomentam visões mais complexas e sofisticadas 
sobre a ciência e levam a reflexões sobre os próprios alicerces do ensino tradicional/dogmático. 

 
 
O ensino tradicional/dogmático desconsidera que as ideias e conceitos em cada indivíduo se 

relacionam formando cadeias complexas de sentido e significado, que estão intimamente associadas 
às suas diversas concepções e vivências. Apresentar supostas “verdades científicas inquestionáveis” 
está mais próximo de ensinar “crenças científicas”, dissociadas do desenvolvimento de um 
pensamento crítico e coerente. 

 

 

 

Se os cientistas não aplicam um roteiro metodológico rígido em suas 
pesquisas...  

Seria razoável submeter os estudantes a roteiros experimentais 
fechados, sem espaço para criatividade e imaginação? 

 

 

Se a observação na ciência ocorre à luz da “carga” teórica e 
especulações prévias do pesquisador...  

Seria razoável considerar que todos aprendem da mesma forma 
independentemente de suas vivências culturais e concepções 
prévias?  

 

 

Se na ciência conceitos científicos não emergem por conta própria 
de dados experimentais, mas são interpretados pelos 
pesquisadores...  

Seria razoável conceber que ao realizar uma demonstração 
experimental em sala de aula o aluno visualiza de forma concreta 
conceitos como calor, vácuo, energia, etc.? 
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3 - Segunda etapa 

 
Na etapa anterior, citou-se como característica do dogmatismo, presente no ensino 

tradicional, a ênfase aos produtos da ciência apresentados como verdades prontas, em detrimento do 
processo de construção do conhecimento científico. 

Ao iniciar a segunda etapa, dando início à fundamentação teórica para a inserção didática da 
História da Ciência, serão elencadas características da historiografia da ciência de forma a relacioná-
las a visões de ciência. O objetivo dessa segunda etapa é, inicialmente, apresentar aspectos desses 
fundamentos historiográficos, relacionando-os a visões simplistas sobre a ciência, discutidas na etapa 
anterior. Deverão ser discutidas características historiográficas tais como o anacronismo, o 
diacronismo, a História Whig, a hagiografia, a História Pedigree, o internalismo e o externalismo. 
Serão retomados alguns elementos da etapa anterior de modo a haver um entrelaçamento entre as 
discussões previamente realizadas. 
 

3.1 Interação-discussão: 

História da Ciência em materiais didáticos 

 
Em geral, no contexto didático, há pouca presença da História da Ciência e essa não parece 

ter um papel didático relevante. É um elemento acessório ou “decorativo” que comunga de algumas 
características: anacronismo, História Whig, hagiografia, História Pedigree, internalismo, etc.  

A História da Ciência em materiais didáticos geralmente se restringe a algumas informações 
históricas, como breves referências ocasionais a grandes descobertas e gênios da ciência, indicações 
de datas de nascimento e morte de alguns cientistas mais famosos. É uma História da Ciência do tipo 
hagiografia, dedicada a engrandecer a importância dos cientistas, destacando seus aspectos 
positivos, virtudes, conquistas e vitórias. É comum a História da Ciência chamada “Pedigree”, que se 
preocupa em destacar precursores ou pais dos conhecimentos científicos. Relembrando as 
discussões realizadas na etapa anterior, podemos dizer que essas características do conteúdo 
histórico em livros didáticos colaboram para uma visão de ciência individualista e elitista.  

Há pouca ou nenhuma referência ao contexto social, político e econômico relacionado ao 
“surgimento” desses produtos da ciência. Costuma haver em materiais didáticos uma História da 
Ciência de caráter internalista, centralizada nos aspectos internos da ciência. Os pesquisadores 
parecem seres isolados, que produzem conhecimento de forma alheia a esses contextos.  

A utilização didática de uma História da Ciência estritamente internalista pode colaborar para 
uma visão de ciência neutra. Por outro lado, não costumamos encontrar nos livros didáticos uma 
História da Ciência externalista, que ao levar em conta outros contextos poderia questionar o papel e 
a ação da própria ciência.  

A pouca História da Ciência contida em materiais didáticos costuma transmitir a impressão de 
que as descobertas na ciência surgem repentinamente em datas pontuais específicas pelas mãos de 
poucos indivíduos. A indicação de elementos históricos acentuando essas características se interliga 
a uma visão empirista-indutivista da ciência. Os produtos da ciência não parecem relacionados a 
problemas que impulsionaram seu desenvolvimento na História. Paradoxalmente, portanto, tem-se, 
assim, uma História da Ciência que colabora para uma visão de ciência a-problemática. 

As sequências de capítulos de livros didáticos compõem, geralmente, séries de registros 
internos sobre a ciência, correspondendo a uma cronologia linear e progressiva de fatos científicos. 
Rupturas na ciência não costumam ser citadas. Tem-se, assim, a ênfase em uma ciência que se 
desenvolve linearmente por acumulação.  
Conhecimentos aceitos em outras épocas não costumam ser citados. Ou, se citados, não costumam 
ser contextualizados adequadamente, isto é, de forma diacrônica, desprezando as visões de mundo 
nas quais se inseriam. Tem-se uma História da Ciência Whig, anacrônica. De forma inadequada, as 
teorias científicas do passado são julgadas à luz de conhecimentos atualmente aceitos. Há uma 
História da Ciência “presentista”. Assim, por exemplo, transmite-se a ideia de que seriam tolices 
ingênuas propostas complexas do passado como o calórico, a força impressa e o horror ao vazio. 
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3.2 Ponto de contato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 Trechos de livros didáticos do ensino médio sobre conteúdos científicos variados 

 

Os recortes apresentados a seguir foram reunidos para análise pelos grupos. A escolha 
desses recortes ocorreu em função de sua relevância e representatividade em relação aos pontos 
que se deseja explorar, a partir de trabalhos acadêmicos dedicados ao exame de livros didáticos. 
 

3.3.1 RECORTES PARA O GRUPO 1 

 

“Até a Idade Média, os homens acreditavam que um movimento só poderia ser mantido se existisse uma força. 
Era um raciocínio incorreto, segundo o qual o estado natural de um corpo era somente o repouso. Mas o 
italiano Galileu Galilei (1564- 1642) introduziu a ideia de que o estado natural de uma partícula não era apenas 
o repouso, mas também o MRU. Segundo esse sábio, uma partícula, por si só, não altera sua velocidade 
vetorial, ou seja, sob força resultante nula, não modifica seu estado de repouso ou de MRU. Essa ideia, 
apresentada por Galileu, é a lei conhecida como princípio da inércia ou 1ª lei de Newton, pois foi reestudada 
pelo inglês Isaac Newton (1642-1727)” (SHIGEKIYO et al., 1993, apud PAGLIARINI, 2007, p. 64). 
 
“Depois de várias experiências malsucedidas, Pasteur e seus colaboradores descobriram que as lagartas sadias 
ficavam doentes depois de comer as fezes ou os cadáveres de lagartas afetadas pela doença [...] Os 
pesquisadores concluíram que esses glóbulos microscópicos eram micro-organismos parasitas, responsáveis 
pela doença.” (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 48, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 119). 
 
“Proust concluiu que a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando 
sua origem. Em outras palavras, uma certa substância composta, seja obtida de fontes naturais ou produzida 
em laboratório, sempre é formada pelos mesmos elementos químicos numa mesma proporção, em massa. 
Essa generalização ficou conhecida como Lei das Proporções Constantes, ou Lei de Proust.” (PERUZZO; CANTO, 
2003, p. 48, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 299). 
 
“Os cientistas, cada qual com os métodos de pesquisa da época e do lugar, observam sistematicamente os 
fenômenos da natureza, tomam dados sobre as grandezas físicas envolvidas e induzem as leis ou princípios. 

Atividade 2 

Analise cada um dos trechos de livros didáticos do Ensino Médio relacionados a conteúdos científicos 

variados apresentados a seguir.  

Identifique em cada trecho, possíveis características historiográficas: hagiografia, anacronismo, 

diacronismo, internalismo, externalismo, História Whig, História Pedigree.  

Que imagens sobre a ciência estão explícitas ou implícitas nos trechos que você analisou? Explique. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________ 
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Eles procuram estabelecer regras gerais para as explicações dos acontecimentos naturais” (SHIGEKIYO et al., 
1993, apud PAGLIARINI, 2007, p. 65). 
 
“O grande físico e matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642) desempenhou um papel fundamental no 
desenvolvimento do pensamento científico moderno, ao participar ativamente do confronto entre a liberdade 
de espírito e as forças retrógradas que buscavam impedir o progresso da ciência. Defendendo a ideia de que a 
Terra não poderia ser o centro do Universo e que na verdade deveria estar girando em torno do Sol, Galileu ao 
mesmo tempo estabeleceu um fato científico de grande repercussão e colocou em xeque a estrutura de poder 
existente na época, representada pela Igreja Católica. [...] Galileu Galilei tem, portanto, dupla importância: por 
suas descobertas científicas, básicas para a evolução do conhecimento humano, e por sua coragem em abalar o 
poder dominante que obstava o progresso da ciência” (FERRARO  et  al., 1996, apud PAGLIARINI, 2007, p. 67). 
 
“Logo após a publicação do livro A origem das espécies pelo naturalista inglês Charles Darwin, em 1859, seu 
colega, Thomas H. Huxley, também um naturalista inglês, questionou-o quanto ao título e propósito da obra: 
Mas, em primeiro lugar, o que é uma espécie? *...+ Darwin respondeu: “Nenhuma definição de espécie 
conseguiu, ainda, satisfazer a todos os naturalistas, embora todos eles saibam vagamente o que se quer dizer 
quando se fala em espécie”. (AMABIS; MARTHO, 2010c, p. 23, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 119). 
 
“O mundo científico habituou-se a ver o físico francês Henri Becquerel e o casal franco-polonês Pierre e Marie 
Curie como os primeiros desbravadores do mundo das partículas radioativas. Isso é verdade em parte – sem as 
experiências e observações deles e de outros físicos, apresentadas a partir de 1896 na Academia de Ciências de 
Paris, não haveria oportunidade para novas descobertas e hipóteses. Mas foi o trabalho teórico de dois físicos, 
Ernest Rutherford, da Nova Zelândia, e Frederic Soddy, da Inglaterra, que efetivamente explicou como ocorrem 
as atividades radioativas. Entre novembro de 1902 e maio de 1903, eles publicaram uma serie de cinco artigos 
em que apresentavam a hipótese de que a radioatividade está associada a fenômenos atômicos de 
desintegração *...+.” (BIANCHI; ALBRECHT; MAIA, 2005, p. 78, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 300). 
 
“Historiadores e cientistas são unânimes em afirmar que Isaac Newton (1642-1727) representou a luz que 
iluminou definitivamente o pensamento científico moderno. Dotado de uma notável intuição, que lhe permitiu 
estabelecer a Lei da Gravitação Universal – que explica os movimentos dos astros – a partir da simples queda 
de uma maçã, o genial matemático inglês inventou o cálculo diferencial e integral, para que seus princípios não 
fossem meras suposições” (FERRARO et al., 1996, p. 166, apud PAGLIARINI, 2007, p. 67). 
 
“O cientista inglês John Joseph Thomson, elaborando melhor as experiências feitas com tubos catódicos, foi 
capaz de concluir, em 1887, que os raios catódicos são, na verdade, constituídos pelo fluxo de partículas 
menores que o átomo e dotadas de carga elétrica negativa. Estava descoberta a partícula que chamamos de 
elétron. Após essa descoberta, estava provado que o átomo não é indivisível como imaginavam os filósofos 
gregos ou como sugeria o modelo de Dalton”. (PERUZZO; CANTO, 2003, p. 65, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 
300 - 301). 
 
“*...+ o estudo científico  dos  movimentos  dos  corpos  deve-se  a  Galileu  Galilei  (1564-1642), que introduziu 
em Física o  método experimental. Este consiste em observar os fenômenos, medir suas grandezas e 
estabelecer as leis físicas que os regem”. (FERRARO et al., 1996, apud PAGLIARINI, 2007, p. 68). 
 
“Em 1711, o francês Louis Joblot (1645-1723) realizou um experimento no qual distribuiu, em frascos 
cuidadosamente limpos, caldo nutritivo preparado à base de carne e previamente fervido, de modo a matar 
todos os micro-organismos eventualmente presentes [...] Após alguns dias Joblot observou os caldos dos 
frascos ao microscópio, num dos frascos destapados, havia grande quantidade de micro-organismos, ausentes 
no caldo dos frascos tapados. Com esse experimento, o cientista francês acreditou ter resolvido o problema da 
origem dos seres microscópicos. Ele concluiu que os micro-organismos surgiam a partir de “sementes” 
provenientes do ar e não pela transformação espontânea da matéria inanimada constituinte do caldo 
nutritivo”. (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 45, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 117). 
 
“O famoso político e cientista americano, Benjamin Franklin, após realizar um grande número de observações 
experimentais, constatou que, quando dois corpos são atritados um contra o outro, se um deles se eletrizar 
positivamente, o outro, necessariamente, irá adquirir carga elétrica negativa. [...] Procurando uma explicação 
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para este fato, Franklin formulou uma teoria, segundo a qual os fenômenos elétricos eram produzidos pela 
existência de um fluido elétrico que estaria presente em todos os corpos. Em um corpo não eletrizado (corpo 
neutro) este fluido existiria em ‘quantidade normal’”. (LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINI, 2007, p. 71). 
 
“A concepção dos alquimistas de um universo vivo e compreendido por meio de signos e símbolos começa a 
romper-se no século XVII, dando lugar a uma interpretação quantitativa e mecanicista do mundo e da matéria. 
A interpretação quantitativa foi possível graças ao aprimoramento de instrumentos de medida, como a 
balança. A interpretação mecanicista baseava-se na ideia de que os fenômenos naturais são regidos por leis 
que podem ser formuladas matematicamente. Essa concepção de mundo rejeita qualquer interpretação 
abstrata ou subjetiva dos fenômenos *...+”. (NÓBREGA; SILVA; SILVA, 2005, p. 15, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 
301). 
 
Listagem dos livros didáticos citados nesses extratos: 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia das células. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. v. 
1. (a) 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia dos organismos. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2010. v. 2. (c) 
BIANCHI, J. C. A.; ALBRECHT, C. H.; MAIA, D. J. Universo da química: ensino médio. São Paulo: 
FTD, 2005. 
FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T.; SANTOS, J. I. C. Aulas de Física – volume 1. São Paulo: 
Atual, 1996. 
LUZ, A. M. R.; ÁLVARES, B. A. Curso de Física – volume 3.São Paulo: Scipione, 2006.  
NÓBREGA, O. S.; SILVA, E. R.; SILVA, R. H. Química. São Paulo: Ática, 2005. 
PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química geral e inorgânica. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2003. v. 1. 
SHIGEKIYO, C. T.; YAMAMOTO, K.; FUKE, L. P.  Alicerces da Física – volume 1. São  
Paulo: Saraiva, 1993. 
 
Trabalhos acadêmicos consultados: 
FIORESE, J. Z; DELIZOICOV, N. C. Livros Didáticos de Biologia e a História da Ciência. Roteiro. 
Joaçaba. v. 40, n. 1, p. 101-126. 
PAGLIARINI, C. R. Uma análise da história e filosofia da ciência presente em livros didáticos de 
física para o ensino médio. São Carlos. 2007. 115f. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-
Graduação em Ciências – Física Básica. Área de Concentração: Ensino de Física) – Instituto de 
Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. 
PORTO, P. A. VIDAL, P. H. O. História da Ciência nos Livros Didáticos de Química do PNLEM 2007. 
Ciência & Educação. v. 18, n. 2, p. 291-308. 2012. 
 
 

 

3.3.2 RECORTES PARA O GRUPO 2 

 

“Quando dois corpos eram atritados entre si, haveria transferência de parte do fluido elétrico de um para o 
outro. O corpo que recebesse fluido ficaria eletrizado positivamente e aquele que perdesse ficaria eletrizado 
negativamente. Desta maneira, segundo as ideias de Franklin, não haveria criação nem destruição de carga 
elétrica, mas apenas transferência de eletricidade de um corpo para outro, isto é, a quantidade total de fluido 
elétrico permaneceria constante. Atualmente sabemos que a teoria de Franklin era, pelo menos, parcialmente 
correta. De acordo com as descobertas realizadas neste século, sabe-se que realmente o processo de 
eletrização consiste na transferência de carga elétrica entre os corpos que se atritam. Entretanto, esta 
transferência não é feita através do fluido elétrico imaginado por Franklin, mas, sim, pela passagem de elétrons 
de um corpo para outro” (LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINI, 2007, p. 72). 
 
“*...+ denominada pangênese, cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produziria partículas 
hereditárias chamadas de gêmulas, estas migrariam para o sêmen do macho e da fêmea e seriam transmitidas 
aos descendentes no momento da concepção. O novo ser seria elaborado a partir das gêmulas recebidas dos 
genitores, o que explicaria as semelhanças entre pais e filhos”. (AMABIS; MARTHO, 2010b, p. 17, apud FIORESE; 
DELIZOICOV, 2015, p. 116 -117). 
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“Durante uma tempestade, Franklin empinou um papagaio de papel na tentativa de transferir a eletricidade, 
que ele acreditava existir nas nuvens, para alguns aparelhos de seu laboratório. Ligando a linha do papagaio a 
estes aparelhos, Franklin verificou que eles adquiriam carga elétrica, comprovando que as nuvens realmente 
estavam eletrizadas” (LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINI, 2007, p. 72). 
 
“Planck e outros cientistas de sua época tiveram dificuldades em aceitar a teoria quântica, que mudava 
completamente a maneira de ver os fenômenos em escala atômica. Essa teoria, no entanto, abriria um novo 
caminho para entender o átomo, com a proposta de Niels Bohr de um modelo para o átomo.” (MORTIMER; 
MACHADO, 2005, p. 104, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 301). 
 
“*...+ Galileu fundamentava suas conclusões em experiências e observações cuidadosas, aliadas a um raciocínio 
lógico. Este modo de proceder constitui a base do método experimental, introduzido por ele no estudo dos 
fenômenos naturais, sendo por isto considerado o precursor da grande revolução verificada na Física a partir 
do século XVII.” (ÁLVARES & LUZ, 1992, apud PAGLIARINI, 2007, p. 73). 
 
“As diferenças entre os diversos sistemas de medida criavam obstáculos na comunicação científica. Por essa 
razão, no século XVII, cientistas europeus mostravam a importância de um sistema de medidas que fosse 
adotado pelas diversas nações. Por recomendação da Academia Francesa de Ciências, em 1799 adotou-se 
como unidade de comprimento o metro, cuja definição estabeleceu que equivaleria à décima milionésima 
parte da distância do pólo Norte ao equador, pelo meridiano que passa por Paris.” (BIANCHI; ALBRECHT; MAIA, 
2005, p. 137, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 303). 
 
“É possível o movimento de um corpo em linha reta, com velocidade constante, sem a ação da força? A 
concepção aristotélica (Aristóteles, 384-322 a.C.) do Universo, onde a ideia de que um movimento retilíneo 
com velocidade constante só pode ser mantido pela ação de uma força constante, permaneceu durante quase 
2000 anos. Foi somente no século XVII, através da introdução de métodos experimentais na Física, que Galileu 
provou o contrário” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 74). 
 
“Em 1932, o cientista James Chadwick provou que no núcleo, além de prótons (que são positivos), existem 
também partículas sem carga elétrica, que por esse motivo foram denominadas nêutrons – confirmando-se 
assim a existência da terceira partícula subatômica. De certa maneira, os nêutrons “isolam” os prótons, 
evitando suas repulsões e o consequente ‘desmoronamento’ do núcleo”. (FELTRE, 2000, p. 89, apud PORTO; 
VIDAL, 2012, p. 302). 
 
“Os experimentos do pesquisador francês Louis Pasteur, que sepultaram a ideia de que seres vivos podiam 
surgir por geração espontânea; e a teoria evolucionista do cientista Charles Darwin, segundo a qual os 
primeiros seres vivos surgiram num passado remoto e desde então evoluíram, originando a variedade de seres 
atuais”. (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 43, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 114). 
 
“Ao observar a queda de um corpo, se você é dotado de espírito crítico poderá perguntar: Por que o corpo cai? 
Há mais de dois séculos atrás, ao observar uma maçã cair, Isaac Newton respondeu a esta pergunta, afirmando 
que era devido à força de atração exercida pela Terra. Eis a linha de pensamento de Newton: 

4. A força centrípeta que mantém a Lua em órbita em torno da Terra é do mesmo tipo que faz o corpo 
cair. 

5. De acordo com o Princípio de Ação e Reação um corpo que cai devido à força atrativa da Terra, 
também exerce uma força atrativa sobre a Terra; a Terra não se move porque a sua massa é muito 
maior que a do corpo. Analogamente, se a Terra exerce uma força atrativa sobre a Lua, esta também 
exerce uma força sobre a Terra; neste caso a Lua não se precipita sobre a Terra por causa de sua 
inércia de movimento. 

6. Todos os corpos materiais atraem-se com força do mesmo tipo, chamadas Forças Gravitacionais. A 
reunião destas conclusões permitiu ao genial Newton estabelecer a expressão matemática da força 
gravitacional e constitui a Lei da Gravitação Universal, sintetizada na frase: Dois corpos quaisquer 
atraem-se com forças diretamente proporcionais ao produto de suas massas e ao inverso do quadrado 
da distância que os separa” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 74). 
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“As propostas para a existência dessas partículas *prótons, nêutrons e elétrons+ foram sendo elaboradas na 
tentativa de explicar resultados de experimentos feitos ao longo do século XIX e início do século XX. Em 1911, 
já se conhecia a existência de elétrons e prótons, mas não se tinha uma ideia precisa sobre como essas 
partículas se distribuíam no átomo. Como resultado dos experimentos realizados desde 1909 por Geiger e 
Marsden, sob a sua supervisão, Rutherford foi capaz de elaborar esse novo modelo para o átomo, introduzindo 
ideias que seriam preservadas em modelos posteriores – a existência do núcleo atômico e da eletrosfera. Os 
esforços desses pesquisadores resultaram no desenvolvimento de métodos mais modernos de contagens de 
partículas radioativas, que culminaram no desenvolvimento do contador Geiger, que recebeu esse nome em 
homenagem ao aluno de Rutherford”. (MORTIMER; MACHADO, 2005, p. 95-96, grifos nossos, apud PORTO; 
VIDAL, 2012, p. 302 - 303). 
 
“A partir do século XVII, sábios notáveis como Galileu (1564-1642) e Isaac Newton (1642-1727) deram grande 
impulso à Física através da introdução, por Galileu, de métodos experimentais na ciência, considerados uma 
das conquistas mais importantes do pensamento humano. [...] No momento, muito mais do que a exatidão da 
sua resposta, é importante que se desenvolva em você o hábito de observar, indagar, analisar, e interpretar os 
fatos” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 75). 
 
“O trabalho de Newton não encerrou o estudo da mecânica. Apesar de suas leis possibilitarem a descrição de 
sistemas mecânicos, muito ainda havia por fazer. A utilização do cálculo diferencial e integral na mecânica 
como conhecemos hoje, as leis de conservação e a descrição do movimento de corpos rígidos foram 
desenvolvidos principalmente por Joseph Lagrange (1736-1813), Pierre de Laplace (1749-1827), Leonhard Euler 
(1707-1783), Jean d’Alembert (1717-1783) e Williams Hamilton (1805-1865) entre outros. A contribuição 
desses cientistas permitiu que as leis de Newton fossem utilizadas para sistemas mais complexos, 
possibilitando descrever os sistemas mecânicos em termos de leis de conservação. As equações de Euler-
Lagrange, apresentadas em 1788, e as de Hamilton, publicadas em 1835, permitem uma solução de problemas 
que seria praticamente impossível usando-se as leis de Newton diretamente. As equações de Hamilton 
descrevem a mecânica sob o ponto de vista das leis de conservação, que têm validade bem mais ampla que as 
leis de Newton. Hoje sabemos que as leis de Newton não podem ser aplicadas em situações de velocidades 
próximas à velocidade da luz (devemos usar a teoria da relatividade); nem tampouco para distâncias de ordem 
interatômica (para o que devemos usar a teoria quântica). Os princípios de conservação da quantidade de 
movimento e da conservação da energia, inicialmente obtidos das leis de Newton, continuam válidos nessas 
situações (CABRAL & LAGO, 2002a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 78). 
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3.3.3 RECORTES PARA O GRUPO 3 

 

“Há cerca de 2.500 anos, alguns sábios gregos deram um passo fundamental para o surgimento e o 
desenvolvimento da ciência ao fazer uma distinção entre o estudo da natureza e as questões religiosas. Nasceu 
assim o pensamento naturalista, que tentava explicar os fenômenos naturais com base em fatos e processos da 
própria natureza, e não em termos místicos e sobrenaturais, como se costumava fazer nas sociedades antigas. 
O pensamento naturalista desenvolveu-se entre os séculos VII e IV a.C. em Jônia [...] Os filósofos jônios foram 
os primeiros a valorizar explicações naturais para os fenômenos físicos, tendo por base a observação dos fatos 
e o pensamento racional. Admite-se que Tales de Mileto (624-548 a.C.) foi um dos fundadores desse tipo de 
filosofia da natureza, que ficou conhecida como ciência grega”. (AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 19, apud 
FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p.113 - 114). 
 
“O objetivo da ciência é compreender a natureza. Precisamos de uma metodologia para organizar as 
informações. O método científico é um conjunto de procedimentos aceitos e utilizados pelos cientistas; é um 
método de investigação que permite organizar os conhecimentos em forma de leis, fazer previsões e descrever 
o que ocorre na natureza. Essas leis são escritas de uma forma precisa e coerente, de modo a não deixar 
nenhuma dúvida sobre o que se está descrevendo, para que todos possam entendê-las. As leis estabelecem 
relações entre grandezas que possam ser medidas, permitindo fazer previsões e estabelecer relações de causa 
e efeito. As observações de um fenômeno podem ser feitas de forma qualitativa, pela qual se descreve o 
fenômeno apenas com palavras, e de forma quantitativa, em que se descreve o fenômeno através de uma série 
de medidas de suas características. As medidas permitem descrever os fenômenos em forma de leis, que são 
escritas em linguagem matemática” (CABRAL & LAGO, 2002a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 79). 
 
“Os filósofos da antiga Grécia divergiam quanto às explicações para a hereditariedade. Alcmeon de Crotona, 
um discípulo de Pitágoras de Samos [...], acreditava que homens e mulheres tinham sêmen e que este 
originava no cérebro. Segundo ele o sexo das crianças era determinado pela preponderância do sêmen de um 
dos pais, ocorrendo hermafroditismo se os estivessem em igual proporção”. (AMABIS; MARTHO, 2010b, p. 17, 
apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 116). 
 
“Conta a lenda que num belo dia de sol, ‘detonado’ de tanto pensar, Isaac Newton se refugiou debaixo de uma 
enorme macieira, quando, de repente, uma maçã alvejou sua valiosa cabeça. Então, num momento de ira: - 
‘Filha da ...! Ei, espere aí!!! É isso!!! É a lei da gravidade!!!’ Bem, não se sabe ao certo se foi isto que realmente 
aconteceu; porém, a importância das leis de Newton hoje em dia é indiscutível” (FREITAS & CENCIC, 2002, apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 81). 
 
“O desenvolvimento da Biologia na primeira metade do século XX revelou a necessidade de separar os seres 
vivos em novos reinos. Em 1937, o biólogo francês Edouard Chatton (1883- 1947) chamou a atenção para o 
fato de as bactérias apresentarem células procarióticas, isto é, sem núcleo nem organelas membranosas, 
enquanto todos os outros seres vivos possuem células eucarióticas. Essa diferença levou alguns biólogos a 
propor a separação das bactérias em um reino exclusivo o qual denominaram Monera, termo utilizado 
anteriormente para designar uma das divisões do reino Protista, proposto por Haeckel em 1866”. (AMABIS; 
MARTHO, 2010c, p. 37, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 116). 
 
“*...+ Sofreram violenta oposição na época de cientistas britânicos, como Robert Hooke. A oposição foi tão forte 
que Newton só publicou sua obra Opticks em 1704, depois da morte de Hooke. Mais tarde, no início do século 
XIX, opuseram-se a ela também os alemães Schelling, filósofo, para quem a obra de Newton era uma falácia 
baseada na experimentação, e Göthe, poeta e filósofo, que consumiu anos de sua vida propondo uma teoria 
alternativa para as cores” (GASPAR, 2000b, apud PAGLIARINI, 2007, p. 83). 
 
“*...+ à medida que o ser humano aprofunda o seu conhecimento da natureza, torna-se necessário aprimorar o 
saber científico, o que exige contínua atualização e reformulação dessa forma de conhecimento. Por essa 
razão, a ciência não tem verdades definitivas ou dogmas. Todas as teorias e leis e todos os princípios científicos 
são provisórios, valem durante algum tempo e em determinadas condições” (GASPAR, 2000b, apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 84). 
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“*...+ talvez fôssemos tentados a concluir que só as previsões científicas merecem crédito, o que seria um 
equívoco. A ciência tem métodos para a busca do conhecimento que exigem contínuo aprimoramento, mas 
esse processo não garante que ela chega a algo que se possa chamar de verdade. [...] Hoje, a única certeza é 
que em ciência não há certezas. Por isso o ser humano utiliza também outras formas de conhecimento, segue 
suas intuições, seus profetas, seus mitos, suas religiões. No entanto, desconhecer a ciência é desconhecer 
grande parcela de todas as conquistas do ser humano desde o seu surgimento neste planeta” (GASPAR, 2000b, 
apud PAGLIARINI, 2007, p. 84). 
 
“Dizer que uma afirmação está errada do ponto de vista da física não significa que ela contraria a natureza, 
como algumas pessoas ingenuamente pensam. Significa apenas que essa afirmação não está de acordo com as 
ideias da física, homologadas por essas associações. Se alguém disser que ‘a luz é formada por jatos de micro 
estrelas’, essa afirmação não será aceita por essas associações; será considerada não-científica e contrária às 
leis da física. O que não quer dizer que a luz não possa ser formada por ‘jatos de micro estrelas’, mas que essa 
não é a concepção atual dos físicos para a natureza da luz” (GASPAR, 2000b, apud PAGLIARINI, 2007, p. 84-85). 
 
“*...+ embora seja comum falar em um método científico, composto de uma série de procedimentos que 
possibilitariam novas descobertas, é pouco provável que alguma descoberta científica o tenha seguido com 
rigor. A ideia de que hipóteses e teorias surjam da observação dos fatos ou da experimentação não é 
verdadeira. Que fatos? Que experiências? A seleção de determinados fatos ou a realização de determinadas 
experiências indicam que, na verdade, as hipóteses e as teorias a investigar já existem. Em outras palavras, as 
experiências são feitas ou os fatos são observados em razão de alguma hipótese teórica previamente 
formulada. Dessa forma, uma nova teoria pode dar a um fato cientificamente corriqueiro, como um eclipse 
solar, uma importância excepcional. É o caso do eclipse solar que, em 1919, trouxe dezenas de cientistas de 
todo o mundo a Sobral, cidade do Ceará, local privilegiado para a observação daquele eclipse. O objetivo era 
verificar se a luz sofre atração gravitacional, fenômeno chamado na época de desvio de Einstein, previsto na 
sua então recém-formulada Teoria da Relatividade Geral. [...] Esse desvio de luz ao passar junto ao Sol já havia 
ocorrido centenas de vezes, em todos os eclipses solares anteriores, mas nunca havia sido observado, até uma 
previsão teórica dirigir a atenção para ele. Não é a observação que origina a teoria, mas, como o próprio 
Einstein dizia, ‘é a teoria que decide o que deve ser observado’ (GASPAR, 2000b, apud PAGLIARINI, 2007, p. 
85).  
 
“Para entender melhor os dois tipos de eletricidade e seus respectivos sinais, vamos retomar a experiência que 
Franklin realizou neste sentido. Ele esfregou um bastão de vidro com um pedaço de seda e pendurou o bastão 
com um fio, de tal forma que pudesse oscilar. Convencionou que a carga elétrica adquirida pelo bastão seria 
positiva (+) e pela seda, negativa (–). [...] Além de confirmar os estudos de Du Fay, o resultado dessa 
experiência se tornou um dos princípios da eletrostática: Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem; cargas 
elétricas de sinais opostos de atraem” (PARANÁ, 1994, apud PAGLIARINI, 2007, p. 86). 
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3.3.4 RECORTES PARA O GRUPO 4 

 
“Galileu (e certamente outros pensadores da época) não se contentava com essas explicações nem com a 
simples observação dos fenômenos. Procurava sempre fundamentar suas teorias através de experiências: 
observava e quantificava, para obter uma relação que descrevesse o fenômeno. A partir daí, buscando 
compreender os fenômenos da natureza, o homem acabou aprendendo que o Universo pode ser regido por 
leis físicas, expressas em linguagem matemática” (PARANÁ, 1994, apud PAGLIARINI, 2007, p. 87).  
 
“*...+ com Galileu Galilei chegamos, no século XVII, à descoberta do método científico, que rompeu 
definitivamente com o pensamento aristotélico. A revolução científica daí decorrente fez surgir uma nova 
realidade, levando o homem a mudar a imagem que ele tinha de si próprio e do mundo” (PARANÁ, 1994, apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 87, 88). 
 
“O físico e matemático Arquimedes (287 a.C – 212 a.C) sabia que a massa específica de uma substância permite 
identificá-la. E usou esse conhecimento para desvendar uma farsa na cidade de Siracusa. Conta-se que o rei da 
cidade,  Hierão  II,  encomendou a  um  ourives  uma  coroa  de ouro  puro  e,  suspeitando  do  produto  que  
recebera,  pediu  a  Arquimedes  que descobrisse se haviam misturado prata à coroa. Arquimedes pensou em 
determinar a massa específica da coroa e compará-la com a do ouro, mas encontrou uma grande dificuldade: 
como calcular o volume de uma coroa com formato tão irregular? Dizem que a solução foi encontrada quando 
Arquimedes tomava banho. Enquanto mergulhava na água de sua banheira, o matemático notou que o nível da 
água na banheira subia gradativamente. Foi então que achou a solução: mergulhando a coroa na água, o 
aumento de nível permitia calcular seu volume. [...] Contam os historiadores que, ao intuir a solução do 
problema, Arquimedes pulou da banheira e saiu, nu, gritando:  ‘Eureka!  Eureka!’, que significa ‘Achei! Achei!’” 
(TALAVERA, 2005, apud PAGLIARINI, 2007, p. 88, 89). 
 
“A demonstração do Teorema de Newton sobre as forças centrais e as áreas percorridas, nada tem a ver com 
infantis ‘inspirações poéticas’ em torno da queda das maçãs. Baseia-se, isto sim, em análise algébrica 
avançada! Contra o mito do mero observador sagaz e intuitivo, a realidade nos mostra Newton como um 
matemático de grandes qualidades. Ele não só se apoiou em pesquisas anteriores, mas foi capaz de renová-las 
e ampliá-las, usando para isso grande dose de imaginação e criatividade” (TALAVERA, 2005, apud PAGLIARINI, 
2007, p. 90). 
 
“*...+ de fato começou quando, num dia do ano de 1583, na catedral de Pisa, o sábio italiano Galileu Galilei teve 
sua atenção voltada para as oscilações de um lustre preso ao teto por uma corrente. Procurou medir o 
intervalo de tempo decorrido a cada oscilação do lustre e, para tanto, como não possuía relógio, utilizou-se de 
suas próprias pulsações” (ARRUDA & ANJOS, 1993c, apud PAGLIARINI, 2007, p. 94). 
 
“Você teria uma ideia inicial de como descobrir tais leis da natureza? Segundo Lord Kelvin, famoso físico inglês 
do século XIX, ‘quando você puder medir aquilo do que estiver falando e conseguir expressa-lo em números, 
você conhecerá alguma coisa sobre o assunto...” (ARRUDA & ANJOS, 1993c, apud PAGLIARINI, 2007, p. 94). 
 
“Para contornar o problema da propagação da luz no vácuo, que não acontece com o som, Huygens imaginou a 
existência de um meio elástico e imponderável a que deu o nome de éter. [...] Durante praticamente todo o 
século XVIII a teoria corpuscular prevaleceu, principalmente em razão do maior prestígio de Newton no meio 
científico. [...] A partir daí, passou a predominar a teoria ondulatória que foi sendo gradativamente 
aperfeiçoada, até culminar com a teoria ondulatória eletromagnética do físico escocês James Clerk Maxwell 
(1831-1879) que propõe ser a luz constituída pelas denominadas ondas eletromagnéticas. Com essa teoria 
ficou resolvido inclusive o problema da propagação da luz no vácuo, pois essas ondas podem fazê-lo por serem 
geradas por variações de campo elétrico e de campo magnético” (FERRARO et al., 1996, apud PAGLIARINI, 
2007, p. 95, 96). 
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“*...+ a física estuda determinados fenômenos que ocorrem no Universo. O método que utiliza para conhecer 
esses fenômenos é simplificadamente o seguinte: observa repetidas vezes o fenômeno destacando fatos 
notáveis. Utilizando aparelhos de medida, desde o relógio para medir o tempo e a fita métrica para medir 
comprimentos, até instrumentos mais sofisticados, determina a medida das principais grandezas presentes no 
fenômeno. Com essas medidas procura alguma relação existente no fenômeno, tentando descobrir alguma lei 
ou princípio que o rege. Eventualmente essas leis ou princípios são expressos por fórmulas [...]. Em resumo, o 
método da apreensão do conhecimento da Física é o seguinte: a) observação dos fenômenos, b) medida de 
suas grandezas, c) indução ou conclusão de leis ou princípios que regem os fenômenos. Esse método de 
conhecimento é denominado método experimental. Muitas vezes repetimos o fenômeno em laboratórios em 
condições consideradas ideais em relação às condições reais de sua ocorrência. Por exemplo, podemos estudar 
idealmente a lei da queda de um corpo, deixando-o cai em laboratório, num aparelho vertical onde se faz 
vácuo (tubo de Newton); com isso estudamos a queda sem interferência do ar” (FERRARO et al., 1996,  apud 
PAGLIARINI, 2007, p. 96). 
 
“Um dos últimos pesquisadores do mundo antigo a realizar estudos importantes sobre os seres vivos foi o 
médico greco-romano Galeno (130-200 d.C.), que viveu em Roma e atuou como cirurgião de gladiadores. 
Apesar da prática habitual dos cruéis e sangrentos combates nas arenas, os romanos proibiam a dissecação de 
cadáveres; Galeno só tinha oportunidade de observar a anatomia humana nos gladiadores feridos que tratava. 
Grande parte de seus estudos anatômicos fundamentam-se em dissecações de animais, como cachorros, 
ovelhas e macacos. Com base nesses estudos, Galeno escreveu uma extensa obra sobre anatomia e fisiologia 
humanas. Apesar de apresentar vários erros, decorrentes, sobretudo da impossibilidade de estudar 
diretamente o corpo humano, essa obra exerceu influência na Medicina até o século XVI”. (AMABIS; MARTHO, 
2010a, p. 21, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 114 - 115). 
 
“Frequentemente ouvimos falar, de um modo bastante questionável, num método científico, como se 
houvesse um método único e seguro que se aplicasse a todas as ciências. Infelizmente, porém, as coisas não 
são tão simples. Há um ramo da Filosofia, denominado Filosofia da Ciência, que se preocupa em estudar, entre 
outros temas, a questão do método científico, e até agora não há unanimidade entre os filósofos sobre essa 
questão. [...] Tudo indica que há, na realidade, vários métodos; cada ciência tem os seus próprios caminhos na 
busca do conhecimento. Em segundo lugar, não há acordo nem mesmo dentro de uma mesma ciência, como é 
o caso da Física. Fazendo-se um estudo dos caminhos seguidos pelos físicos em um grande número de casos, 
verifica-se que não há uma receita dentro da qual se encaixem todos esses caminhos” (SAMPAIO & CALÇADA, 
2001a, apud PAGLIARINI, 2007, p. 99).  
 
“O filosofo grego Aristóteles [...], foi pioneiro em classificar os seres vivos. Em um de seus trabalhos, ele 
demonstra um visão avançada da classificação biológica ao destacar a importância da organização corporal dos 
animais como critério para dividi-los em grupos, ideia que só foi retomada mais de 2 mil anos depois, por Lineu 
*...+” (AMABIS; MARTHO, 2010c, p. 19, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 115). 
 
“Esse *i. e., o gás carbônico+ foi o primeiro gás a ser isolado e a ter suas propriedades determinadas, o que foi 
feito pelo escocês Joseph Black (1728-1799). Black fez reagir ácido com magnésia (carbonato de magnésio) 
[MgCO3+, obtendo um sal e um gás, o que foi chamado “ar fixo”, uma vez que, de alguma forma, estaria 
“preso” à substância sólida utilizada. Esse gás também foi obtido pelo aquecimento da magnésia. Estudando as 
propriedades do “ar fixo”, Black observou que se tratava de um gás diferente do “ar” já conhecido, pois não 
mantinha a chama de uma vela. Além disso, quando se colocava água de cal (solução de hidróxido de cálcio) 
em um frasco com esse gás, ocorria a formação de um sólido branco. Desse modo, Black também demonstrou 
que o “ar fixo” possuía grande semelhança com o ar expirado pelos seres vivos”. (NÓBREGA; SILVA; SILVA, 
2005, p. 239, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 299). 
 
“Frequentemente estão envolvidos outros fatores, como o acaso. Há inúmeros exemplos de ideias que 
surgiram por acaso, e não por meio de uma busca intencional. [...] Outro aspecto importante a ressaltar refere-
se à terceira fase, na qual o cientista deve fazer a interpretação dos fatos e imaginar uma explicação, isto é, 
imaginar uma hipótese que depois será testada [...] Quando se trata de grandes teorias, que explicam um 
grande número de fatos, não há receita para imaginar a explicação. Como disse Albert Einstein, ‘as explicações 
são livres criações da mente humana’” (SAMPAIO & CALÇADA, 2001a, p. 21, apud PAGLIARINI, 2007, p. 99). 
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“Uma segunda atitude científica importante é estar com o espírito aberto a qualquer nova ideia.  Isso não quer 
dizer que nós vamos aceitar como verdadeira qualquer ideia. Isso não! Nós vamos testá-la. Mas o que não se 
pode fazer é jogar fora a ideia sem testá-la, por puro preconceito. Uma terceira atitude é estar consciente de 
que uma ideia nunca pode ser considerada como definitiva. Mesmo que ela passe por repetidos testes, pode 
ser que um dia seja feito algum tipo de teste pelo qual ela não passe” (SAMPAIO & CALÇADA, 2001a, p. 22, 
apud PAGLIARINI, 2007, p. 100). 
 
Listagem dos livros didáticos citados nesses extratos: 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia das células. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010a. 
v. 1. (a) 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia dos organismos. 3. ed. São Paulo: Moderna, 
2010c. v. 2. (c) 
ARRUDA, M. A. T.; ANJOS, I. G. Física na Escola Atual – volume 3. São Paulo: Atual, 1993c.  
FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T.; SANTOS, J. I. C. Aulas de Física – volume 1. São Paulo: 
Atual, 1996. 
NÓBREGA, O. S.; SILVA, E. R.; SILVA, R. H. Química. São Paulo: Ática, 2005. 
PARANÁ, D. N. Física – volume único. São Paulo: Ática, 1994. 
SAMPAIO, J. L.; CALÇADA, C. S. Universo da Física – volume 1. São Paulo: Atual, 2001a.  
TALAVERA, A. C. Física – volume 4.São Paulo: Nova Geração, 2005. 
 
Trabalhos acadêmicos consultados: 
FIORESE, J. Z; DELIZOICOV, N. C. Livros Didáticos de Biologia e a História da Ciência. Roteiro. 
Joaçaba. v. 40, n. 1, p. 101-126. 
PAGLIARINI, C. R. Uma análise da história e filosofia da ciência presente em livros didáticos de 
física para o ensino médio. São Carlos. 2007. 115f. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-
Graduação em Ciências – Física Básica. Área de Concentração: Ensino de Física) – Instituto de 
Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. 
PORTO, P. A. VIDAL, P. H. O. História da Ciência nos Livros Didáticos de Química do PNLEM 2007. 
Ciência & Educação. v. 18, n. 2, p. 291-308. 2012. 
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4 - Terceira etapa 

 
 
A terceira etapa consta de uma breve síntese das transformações sofridas pela área de 

pesquisa História da Ciência nas últimas décadas, localizando no tempo algumas formas de escrita 
empregadas pelos historiadores da ciência

20
. Esta etapa tem como objetivo identificar as mudanças 

sofridas pela historiografia da História da Ciência nas últimas décadas, e perceber possíveis 
implicações destas transformações nos documentos educacionais brasileiros. 

Retomaremos elementos da atividade anterior (tais como, anacronismo, diacronismo, 
internalismo, externalismo, História Whig, História Pedigree e hagiografia) haverá, portanto, uma 
breve caracterização de como os historiadores da ciência escreveram ao longo da trajetória de 
consolidação dessa área. Dessa forma, poderão ser confrontados pressupostos historiográficos 
atualizados à historiografia da ciência característica do início do século XX  

4.1 Interação-discussão: 

Breve síntese das Transformações na História da Ciência e a implicações didáticas 

 
No início do século XX, ensaiou-se uma tentativa de criar a História da Ciência como área de 

pesquisa profissional. Surgiram cursos para formação de especialistas em História da Ciência. Teve 
início a realização de encontros de pesquisadores e a publicação de trabalhos especializados. Um 
dos protagonistas desses esforços foi o matemático belga George Sarton, que escreveu sua 
monumental obra Introduction to the History of Science, com milhares de páginas. Sarton fundou a 
History of Science Society e o periódico Isis (existente até hoje). 

Os primeiros profissionais da área, como Sarton, consideravam que o conhecimento científico 
evoluía linear e progressivamente. Escreviam um tipo de História da Ciência, posteriormente 
conhecida como História-Pedigree, a qual buscava no passado os precursores, pais da ciência. 
Tinham como foco o registro cronológico das descobertas e vultos da ciência. Preocupavam-se com a 
imagem dos grandes cientistas, suas obras e sucessos. Enfatizavam o perfil da ciência como 
merecedora das vitórias já conquistadas. 

O modelo de História da Ciência produzida era fundamentalmente internalista, isto é, os 
trabalhos dos historiadores da ciência focalizavam o desenvolvimento da ciência sob um ponto de 
vista essencialmente conceitual, interno à própria ciência. Concebiam o cientista como um ser neutro, 
imparcial, alheio à sociedade. 

Uma contraposição ao modelo de História da Ciência característico dos primeiros 
historiadores surgiria no início da década de 1930. Em 1931, no Segundo Congresso Internacional de 
História da Ciência, ocorrido em Londres, levantou-se a discussão sobre a relação entre a ciência e 
os contextos que a circundavam. Em perspectiva externatista, o historiador da ciência Boris Hessen, 
integrante da comitiva soviética, apresentou o trabalho “As raízes sociais e econômicas dos Principia 
de Newton”. A ciência, praticada por seres humanos, era influenciada por contextos diversos como 
social, político, econômico, religioso, etc. Até então essa perspectiva não era considerada na escrita 
da História da Ciência. 

Também na década de 1930 foi questionado certo tipo de História da Ciência, então 
apelidado “História Whig”.  Os historiadores da ciência que escreviam ao estilo Whig retratavam 
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 Essa breve síntese tem como base os seguintes trabalhos, indicados para eventual aprofundamento: 

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria. O que é História da Ciência. São Paulo: Brasiliense, 1995; MARTINS, 

Lilian Al-Chueyr Pereira. História da ciência, objetos, métodos e problemas. Ciência & Educação, v. 11, n. 2: 

305-317, 2005; MARTINS, Roberto de Andrade. Como não escrever sobre História da Física – um Manifesto 

Historiográfico. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 23, n. 1, p. 113 – 129, Março 2001; PRESTES, 

Maria Elice B. O whiggismo proposto por Herbert Butterfield. Boletim de História e Filosofia da Biologia, v. 4, 

p. 2-4, 2010. SOUSA, Rainer Gonçalves. "Anacronismo"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/historia/anacronismo.htm>. Acesso em 28 de marco de 2017.  VIDEIRA, 

Antônio Augusto Passos. Historiografia e história da ciência. Escritos (Fundação Casa de Rui Barbosa), v. 1, 

p. 111-158, 2007.  
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heróis e vilões, sendo esses últimos os proponentes de ideias equivocadas, supostamente 
responsáveis por atrasar a evolução da ciência. 

A História Whig era marcada pelo anacronismo, sendo este: 
 
[...] um desencontro, ou um encontro sem cabimento; onde valores, hábitos, 
crenças de épocas diferentes são tratados como se fossem as mesmas 
coisas. Ele acontece quando se atribui sentimentos, pensamentos e 
comportamentos a períodos históricos distintos (SOUSA, s.d.). 

 
Para a História Whig, a ciência coetânea era o padrão de comparação. O historiador da 

ciência anacronicamente projetava no passado o conhecimento científico do seu próprio presente e 
avaliava os conhecimentos anteriores como certos ou errados. 

Ao longo do século XX, a pesquisa História da Ciência recebeu contribuições de diferentes 
áreas do conhecimento. Aproximou-se das ciências humanas, interagindo com trabalhos de 
sociólogos, antropólogos, historiadores e filósofos. 

A aproximação com as discussões realizadas pelos historiadores trouxe o questionamento ao 
anacronismo. O historiador da ciência não deveria (nem poderia) escapar das visões de sua própria 
época. No entanto, poderia tomá-las como ponto de referência. Poderia estabelecer o diálogo de 
suas expectativas para com o passado sem desconsiderar os próprios valores desse passado. 

As contribuições de filósofos, como Gaston Bachelard e Alexandre Koyré, trouxeram à 
História da Ciência questionamentos sobre a ideia de continuidade no progresso científico. A filosofia 
da ciência de Thomas Kuhn reforçou a proposta de descontinuidade. Rupturas e remodelações 
profundas poderiam ocorrer na ciência. A tese da incomensurabilidade sugeria a dificuldade de 
comparar teorias científicas de períodos distintos. Questionou-se, então, a noção de progresso e 
evolução na ciência. O conhecimento científico não se desenvolveria de forma linear e contínua. Não 
parecia mais sensato escrever grandes cronologias do desenvolvimento progressivo da ciência. 

As novas ideias impulsionaram um leque de possibilidades de investigações, levando a 
indagações sobre os próprios métodos e objetos de estudo da História da Ciência. Os trabalhos de 
historiadores da ciência ficaram cada vez mais específicos, os objetos de estudo mais pontuais.  

A História da Ciência como área de pesquisa se transformou de modo a contribuir para uma 
avaliação mais crítica da própria ciência. Diacronicamente, concebe-se que cada cultura, cada 
comunidade científica e cada época tem seus objetivos, formas de ver o mundo, e critérios de 
verdade que regem sua ciência.  

Foram, portanto, revistos os fundamentos historiográficos característicos dos trabalhos dos 
primeiros historiadores da ciência profissionais. Os trabalhos produzidos atualmente compõem a 
hodierna historiografia da ciência e dizem muito sobre o que a área é: o estudo das expressões de 
conhecimento sobre a natureza de modo contextualizado. É seu objeto de estudo aquilo que em 
alguma época foi proposto ou aceito como ciência (conhecimento sobre a natureza). 

Qual a repercussão de tudo isso para o ensino? 
A literatura acadêmica especializada considera que nem todo tipo de História da Ciência pode 

ser considerado adequado para o ensino de disciplinas científicas. As visões sustentadas pela 
historiografia da ciência atual têm sido ressaltadas em textos de natureza teórica sobre a inserção da 
HFC no Ensino e se alinham a visões mais complexas sobre a Natureza da Ciência.  Segundo 
Forato, Martins e Pietrocola (2012, p. 126): “A elaboração de narrativas históricas e os aspectos 
epistemológicos que elas transmitem podem ser avaliados e orientados pela historiografia atual da 
História da Ciência”. 

 
Considerando os elementos trazidos por essa discussão, surge o seguinte questionamento: 
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4.2 Ponto de contato 

 

 

 

4.3 Recortes de documentos oficiais para a educação básica 
brasileira  
 

 Os recortes apresentados a seguir foram extraídos dos seguintes documentos:  
 

● EDITAIS DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO;  

BRASIL. Guia de Livros Didáticos PNLD 2015. Ensino Médio- Física. Brasília: MEC, 2014. 
BRASIL. PNLD/2017. Edital de convocação para inscrição no processo de avaliação e 
seleção de obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático 2017 – Ensino Médio.  
 

● ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO (CIÊNCIAS DA NATUREZA, 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS); 

BRASIL. Orientações curriculares para o ensino médio. Ciências da natureza, matemática e 
suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 2006.  
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 
Brasília: MEC/SEMTEC, 2000.  
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: 
MEC/SEMTEC, 1999. 

As transformações ocorridas com a historiografia da 
ciência ao longo do século XX têm repercussão nas 

indicações sobre a inserção didática da história da ciência 
expressas em documentos educacionais brasileiros?  

Atividade 3 

Observe os trechos de documentos educacionais contidos logo abaixo: Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias), Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (Ensino Médio), Base Nacional Curricular (Área de Física), recortes de editais recentes do 

Programa Nacional do Livro Didático. 

Identifique as recomendações contidas em termos do papel didático da História da Ciência.  

Comente sobre o tipo de HC recomendado ou citado como inadequado para o contexto educacional. Relacione 

suas observações às características da Historia da Ciência mencionadas anteriormente (internalista, externalista, 

anacrônica, diacrônica, Whig, Hagiográfica, Pedigree, progresso linear, pseudo-história etc.). 

Identifique possíveis indicações que se oponham a visões simplistas sobre a ciência (como o empirismo-

indutivismo, o individualismo, a acumulação linear de conhecimento, etc.). 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 
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● DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO); 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Brasília: MEC/SEMTEC, 
2013.  
 

 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (DOCUMENTO EM CONSTRUÇÃO: ÁREA DE 

FÍSICA); 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2016.  
 

● MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM. 

BRASIL. Matriz de Referência para o ENEM. INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 2009. 

 

“O uso da História da Ciência de forma articulada aos assuntos desenvolvidos, evitando reduzi-la a cronologias, 
biografias de cientistas ou a descobertas isoladas” (BRASIL, 2015, 22).  
 
“Favorece o reconhecimento da ciência como o conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos 
socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade” 
(DCNEM, artigo 5º, item VIII, § 2º); (BRASIL, 2015, p. 20). 
 
“Discute a visão de ciência presente na coleção, contribuindo para a superação de visões de ciência empiristas 
e/ou indutivista” (BRASIL, 2015, 25).  
 
“A História da Ciência é contemplada em praticamente todas as unidades da coleção, geralmente em pequenos 
textos biográficos ou cronológicos, inseridos em boxes ao longo do capítulo. Em menor frequência, aparece, 
logo na introdução do capítulo, no sentido de melhor contextualizar o assunto” (BRASIL, 2015, p. 39). 
 
“São abordados, em alguns vídeos e infográficos, dados históricos relacionados a cientistas proeminentes, 
ideias e fatos associados a eles, assim como alguma complementação de leituras que podem contribuir para 
que estudantes percebam a ciência como uma construção humana” (BRASIL, 2015, p. 40). 
 
“A contextualização é também alcançada pela presença de situações cotidianas e de aplicações tecnológicas 
dos conteúdos e textos de História da Ciência, que buscam equilibrar uma abordagem mais interna à própria 
Física a outra que traz aspectos sociais do desenvolvimento da Ciência” (BRASIL, 2015, p. 42). 
 
“Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma cultura científica efetiva 
[...] 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, parte III, 2000, p. 24). 
 
“O ensino de Ciências da Natureza tem compromisso com uma formação que prepare o sujeito para interagir e 
atuar [...]; a alfabetização e o letramento científicos; a compreensão de como a ciência se constituiu 
historicamente e a quem ela se destina *...+” (BRASIL, 2015, p. 149). 
 
 “Compreender a ciência como um empreendimento humano, construído histórica e socialmente. Apropriar-se 
de conhecimentos das Ciências da Natureza como instrumento de leitura de mundo. [...] Desenvolver senso 
crítico e autonomia intelectual no enfrentamento de problemas e na busca de soluções, visando transformação 
sociais e construção da cidadania. [...] Refletir criticamente sobre valores humanos, éticos e morais 
relacionados com a aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos” (BRASIL, 2016, p. 152-153). 
 
“A Física é uma construção humana e como tal deve ser apresentada. *..+ Saber Física e sobre a Física, contribui 
para entender e posicionar-se criticamente frente a questões tecnocientíficas da atualidade que envolvem 
diversos interesses e grupos sociais (BRASIL, 2016, p. 205). 
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“Um tratamento didático apropriado é a utilização da história e da filosofia da ciência para contextualizar o 
problema, sua origem e as tentativas de solução que levaram à proposição de modelos teóricos, a fim de que o 
aluno tenha noção de que houve um caminho percorrido para se chegar a esse saber” (BRASIL, 2006, p. 50). 
 
“É importante, porém, que esse recurso [História da Ciência] não fique limitado à descrição de fatos ocorridos 
no passado ou à apresentação de biografias *...+” (BRASIL, 2006, p. 86). 
 
“*...+ será excluída a obra que não apresentar, em seu conjunto: *...+ 6. a história da ciência muito além de 
nomes ou datas, explorando o contexto social, cultural, econômico e político em que ocorreu a produção 
científica” (BRASIL, 2017, p. 46). 
 
“Não se deve caracterizar o “fazer ciência” como uma sequência rígida e linear de passos pré-estabelecidos. 
*...+. O caráter coletivo e comunitário da prática da Física é algo que merece ser ressaltado” (BRASIL, 2015, p. 
205). 
 
“Quando os conteúdos disciplinares são apresentados nos livros didáticos, a sequência das transformações 
pelas quais passaram acaba mascarando dificuldades, e eles são mostrados tão simplificados que parece ao 
aluno ser necessário apenas decorar as fórmulas e os principais conceitos, sem a necessidade de perguntar de 
onde vieram esses saberes. Será que Newton expressou a lei da gravitação universal tal como a conhecemos, F 
= GMm/r

2
? Foi essa a forma originalmente proposta por ele?” (BRASIL, 2006, p. 49) 

 
“Dada sua condição *do conhecimento+ de ser produto histórico-cultural, isto é, de ser produzido e elaborado 
pelos homens por meio da interação que travam entre si, no intuito de encontrar respostas aos mais 
diversificados desafios [...] o conhecimento articula-se com os mais variados interesses. [...] a produção, 
elaboração e disseminação do conhecimento não são neutras *...+” (BRASIL, 2013, p. 180). 
 
“*...+ o conhecimento contemporâneo guarda em si a história da sua construção. O estudo de um fenômeno, de 
um problema *...+ está articulado com a realidade em que se insere” (BRASIL, 2013, p. 183). 
 
“*...+ os contextos histórico e social, e também o contexto cultural, se constituem como cenário para a 
construção de sentidos e significados para o conhecimento da Física e das outras ciências” (BRASIL, 2006, p. 
49).  
 
“Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por 
acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a 
transformação da sociedade” (BRASIL. MEC, SEMT, 2000, p. 95, 104). 
 
“Os objetivos explicitamente atribuídos à área de Ciências e Matemática incluem compreender as Ciências da 
Natureza como construções humanas e a relação entre conhecimento científico-tecnológico e a vida social e 
produtiva; objetivos usualmente restritos ao aprendizado das Ciências Humanas. *...+” (BRASIL. MEC, SEMT, 
[1999 ou 2000], p. 11). 
 
“Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida humana em 
diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio. Entender a relação entre o 
desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos 
problemas que se propuser e se propõe solucionar. Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências 
Naturais, na sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 
social. (BRASIL. MEC, SEMT, *1999 ou 2000+, p. 13)”. 
 
“Ao longo da história da humanidade, várias foram as explicações para o surgimento e a diversidade da vida, de 
modo que os modelos científicos conviveram e convivem com outros sistemas explicativos como, por exemplo, 
os de inspiração filosófica ou religiosa. O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza 
viva e dos limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de 
que a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características [é] a possibilidade de 
ser questionada e de se transformar. Deve permitir, ainda, a compreensão de que os modelos na ciência 
servem para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos 
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inferir; que tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que 
procuram sempre manter a realidade observada como critério de legitimação. Elementos da história e da 
filosofia da Biologia tornam possível aos alunos a compreensão de que há uma ampla rede de relações entre a 
produção científica e o contexto social, econômico e político. É possível verificar que a formulação, o sucesso 
ou o fracasso das diferentes teorias científicas estão associados a seu momento histórico”  (BRASIL. MEC, 
SEMT, [1999 ou 2000], p. 14). 

 
“A Física percebida enquanto construção histórica, como atividade social humana, emerge da cultura e leva à 
compreensão de que modelos explicativos não são únicos nem finais, tendo se sucedido ao longo dos tempos, 
como o modelo geocêntrico, substituído pelo heliocêntrico, a teoria do calórico pelo conceito de calor como 
energia, ou a sucessão dos vários modelos explicativos para a luz. O surgimento de teorias físicas mantém uma 
relação complexa com o contexto social em que ocorrem. Perceber essas dimensões históricas e sociais 
corresponde também ao reconhecimento da presença de elementos da Física em obras literárias, peças de 
teatro ou obras de arte” (BRASIL. MEC, SEMT, *1999 ou 2000+, p. 27). 

   
“Assim, o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, 
prontos e acabados, mas sim [como] uma construção da mente humana, em contínua mudança. A História da 
Química, como parte do conhecimento socialmente produzido, deve permear todo o ensino de Química, 
possibilitando ao aluno a compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus avanços, 
erros e conflitos. A consciência de que o conhecimento científico é assim dinâmico e mutável ajudará o 
estudante e o professor a terem a necessária visão crítica da ciência. Não se pode simplesmente aceitar a 
ciência como pronta e acabada e os conceitos atualmente aceitos pelos cientistas e ensinados nas escolas 
como “verdade absoluta”” (BRASIL. MEC, SEMT, *1999 ou 2000+, p. 31). 

 
“Explicitamente, disciplinas da área de linguagens e códigos e da área de ciências da natureza e matemática 
devem também tratar de aspectos histórico-geográficos e culturais, ingredientes da área humanista, e, vice 
versa, as ciências humanas devem também tratar de aspectos científico tecnológicos e das linguagens”. 
(BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 15-16). 

 
“Esse exercício histórico daria aos estudantes uma oportunidade de questionar e compreender melhor 
processos sociais, econômicos e culturais passados e contemporâneos e, além disso, auxiliaria a construir uma 
visão das Ciências da Natureza associada a outras dimensões da vida humana” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 
18). 

 
“A História é também história do conhecimento científico-tecnológico e matemático, e ainda história da 
cultura, em todos os sentidos dessa palavra, desde cultura da alimentação, do vestuário e de regras de 
convívio, até cultura literária, artística e humanista” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 18). 

 
“As fases distintas das diferentes especialidades, em termos da história dos conceitos ou de sua interface 
tecnológica, não impedem que a história das ciências seja compreendida como um todo, dando realidade a 
uma compreensão mais ampla da cultura, da política, da economia, no contexto maior da vida humana. Por 
tudo isso, a contextualização sócio cultural das ciências e da tecnologia deve ser vista como uma competência 
geral, que  transcende o domínio específico de cada uma das ciências” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 25). 

 
“O estudo da gravitação é uma excelente oportunidade para discutir temas da astronomia em seus aspectos 
físicos, históricos e filosóficos. A física térmica pode ser estruturada a partir dos princípios da termodinâmica, 
associada às máquinas térmicas e a aspectos econômicos e socais, no contexto da Revolução Industrial” (MEC. 
SEB, 2006, p. 56). 

 
“A discussão de aspectos sociocientíficos articuladamente aos conteúdos químicos e aos contextos é 
fundamental, pois propicia que os alunos compreendam o mundo social em que estão inseridos e desenvolvam 
a capacidade de tomada de decisão com maior responsabilidade, na qualidade de cidadão, sobre questões 
relativas à Química e à Tecnologia, e desenvolvam também atitudes e valores comprometidos com a cidadania 
planetária em busca da preservação ambiental e da diminuição das desigualdades econômicas, sociais, 
culturais e étnicas” (MEC. SEB, 2006, p. 119). 
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“Assim, é preciso que a abordagem dos conceitos e dos conteúdos de Química seja coerente com a visão 
atualizada desses, contemplando avanços tanto no conhecimento químico quanto nas concepções da Química 
como ciência, sua historicidade e suas implicações sociais, sendo essencial a busca sistemática de novas 
referências e de novas e diversificadas fontes de informação” (MEC. SEB, 2006, p. 111). 
 
“Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como 
construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e 
social da humanidade. [...] H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso 
comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas” (MEC. INEP, 2009). 

 
“Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências e aplicá-los em diferentes 
contextos. [...] H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para 
diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental” (MEC. INEP, 2009). 
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5 - Quarta etapa 

 
O objetivo da atividade é observar, no tocante a esse tópico específico, eventuais referências 

à História da Ciência, as quais são analisadas a partir da fundamentação teórica desenvolvida nas 

atividades anteriores. Esperamos que seja possível identificar as características da História da 

Ciência contidas nesses materiais, tendo em vista os pressupostos historiográficos aos quais se 

alinham. Devem-se observar possíveis visões sobre a Natureza da Ciência que esses materiais 

deixam transparecer. Será discutida a adequação dos textos didáticos relativos a esse tópico físico 

específico às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC. 

Mesmo que ainda não esteja a par de informações históricas a respeito do desenvolvimento 

daquele conceito científico, esperamos que você possa perceber indícios de eventuais fragilidades 

dos trechos dos materiais didáticos. Os seguintes questionamentos buscam evidenciar lacunas 

significativas:  

São citadas quais situações ou problemas fomentaram o desenvolvimento do conceito 
científico? 

Ao citar o atual conhecimento científico são apresentadas visões científicas precedentes? 

O conhecimento científico parece ter se estabelecido a partir de uma única descoberta pontual 
ou foi desenvolvido coletivamente? Há algum registro de controvérsias?   

Quadro 2 - Questões gerais de subsidio para a atividade 4. 
 
O direcionamento dessas discussões tenciona a percepção de eventuais inadequações e 

insuficiências nos materiais didáticos. Busca-se gerar uma sensibilidade acerca da necessidade de 
recorrer a materiais complementares aos livros didáticos, de forma que sua atuação em sala de aula 
atenda à legislação educacional, se alinhando a perspectivas atuais acerca da inserção didática da 
HFC. 

 

5.1 Ponto de Contato 

 

Atividade 4 

a) Realize a leitura dos recortes selecionados de livros didáticos do Ensino Médio sobre o conteúdo 

“pressão atmosférica”.  

O que você percebe sobre as características da História da Ciência contida nesses materiais em 

termos de pressupostos historiográficos? Que visões sobre a Natureza da Ciência que esses materiais 

deixam transparecer? Em que medida esses trechos atendem às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC? Verifique se há indícios de eventuais fragilidades: São 

citadas situações ou problemas fomentaram o desenvolvimento do conceito científico? Ao citar o atual 

conhecimento científico são apresentadas visões científicas precedentes? O conhecimento científico 

parece ter se estabelecido a partir de uma única descoberta pontual ou foi desenvolvido coletivamente? 

Há algum registro de controvérsias?  

b) Realize a leitura da seção “(Breve) Contextualização Histórica”, apresentada no artigo “Pressão 

atmosférica e natureza da ciência: uma sequência didática englobando fontes primárias” 

(FONSECA et al., 2017), publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física. 

Em seguida, retorne aos recortes selecionados de livros didáticos sobre o conteúdo “pressão 

atmosférica”. O que você nota? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5.2 Interação-discussão:  

Fragilidades, lacunas e distorções históricas nos trechos de livros didáticos 

 
A grande maioria dos livros didáticos, em sua abordagem de conteúdos, se limita a 

apresentar conceitos prontos, acabados, isolados e livres de controvérsias distorcendo o seu real 
desenvolvimento, o que acaba corroborando visões simplistas da ciência e reforçam a ideia de que as 
supostas “verdades descobertas” não devem ser questionadas. Por este motivo não interessam as 
opiniões que ficaram no passado. 

As teorias contrárias àquilo que está sendo apresentado como ciência, quando mencionadas, 
são tratadas de forma pejorativa, distorcidas ou em muitos casos, anacronicamente, como um mero 
estágio inicial da teoria moderna supostamente evoluída. 

Intuitivamente, se propaga a ideia de que as teorias do passado já foram colocadas à prova e 
exaustivamente questionadas, o que supostamente justificaria o seu desprezo. Mesmo que 
consideremos esta infame e superficial afirmativa como verdadeira, ainda nos restará como 
educadores, buscar os elementos históricos do desenvolvimento do conceito com a intenção de 
identificarmos concepções possivelmente sustentadas por nossos alunos que se assemelhem às já 
discutidas no passado, tratando-o com o devido respeito. Assim, poderíamos identificar na história o 
porquê daquela teoria ter sido abandonada e, se o argumento que supostamente a desqualificou foi 
realmente convincente, possivelmente assim convencerá também o estudante. 

Não querendo entrar no mérito de essas lacunas serem propositais ou não, buscamos as 
evidenciar em função da necessidade de destacarmos que a complexidade do ato de ensinar se 
assemelha, ao menos em parte, à dimensão equivalente à construção do conhecimento científico.  

Além do mais, análises da História da Ciência têm revelado grande quantidade de distorções 
e inadequações históricas fazendo parte da composição de livros didáticos que se restringem, muitas 
vezes, a apresentar boxes, hagiografias e em muitos casos simplificações grosseiras do 
desenvolvimento de conceitos clássicos da Física. 
 Alguns materiais são fartamente preenchidos com narrativas distorcidas e simplificadas, 
características da pseudo-história. Em relação à imagem do cientista presente na pseudo-história 
Pagliarinie e Silva declaram: 
 

Em sua grande maioria, os cientistas exercem um papel heróico dentro destes mitos. Essa 
grandiosidade com que a figura do cientista é tratada dentro de certo episódio histórico faz uma 
alusão àqueles personagens literários que não exibem falhas em seu caráter bem como o fato 
de nunca cometerem erros. Outro notável item nessas caricaturas dos cientistas é que 
descobertas científicas que ocorreram gradualmente e contaram com a colaboração do 
trabalho árduo de várias pessoas são creditadas pura e simplesmente a uma única pessoa. 
Além do mais, normalmente essas descobertas vêm acompanhadas de uma data precisa, 
dando a impressão de que ocorreram num determinado dia ou ano após um único momento de 
introspecção dos cientistas transformando-os em super–humanos (PAGLIARINIE, SILVA, 
2006, p. 4). 
 

A pseudo-história reforça visões deformadas da ciência, desprezando o caráter social do 
desenvolvimento científico. Não faz sentido a ideia de investigação completamente autônoma no 
contexto científico (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 137). 

Em alguns materiais o perfil de cientista é apresentado como um ser dotado de uma 
capacidade acima das pessoas normais, ou mesmo como alguém que tão distante de nossa 
realidade que parece viver em outro mundo, “e também apresentando uma obstinação acima do 
normal que o faria esquecer de tudo, inclusive de suas necessidades básicas.” (PAGLIARINIE, 
SILVA, 2006, p. 6). 

Narrativas como do mito de Arquimedes, de Newton e a maçã, entre outras ajudam a difundir 
concepções empírico - indutivista e a-teórica. Nessa visão se acredita no papel “neutro” da 
observação e da experimentação, não se leva em consideração a influência do contexto sobre a 
perspectiva do pesquisador (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 129). Essa concepção foi questionada e 
confrontada por pesquisadores como Boris Hessen, Thomas Kuhn, Michael Matthews, dentre outros. 

É possível perceber em trabalhos como o de Gil-Pérez e outros (2001) que mesmo depois de 
publicações de grande importância na História da Ciência, ainda se encontra facilmente em vários 
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materiais, inclusive livros didáticos, a presença de pseudo–história, ou a quase história, requerendo 
do professor habilidades para lidar com este tipo de material. 

Até mesmo os autores que defendem o uso da História da Ciência no ensino, destacaram a 
importância de conhecimento adequado por parte de quem se propõe a usá-la, pois esta, quando 
utilizada de forma inadequada, pode produzir visões deformadas a respeito da natureza da ciência 
(PAGLIARINIE, SILVA, 2006, p. 2). 

Ao considerarmos que em todo ato de ensinar se faz uso de uma história, é importante 
destacarmos que não há aqui uma defesa a que os conteúdos científicos, apresentados nos livros 
didáticos de Física, sejam substituídos pela história, mas que esta deve fazer parte do currículo de 
forma contextualizada (MATTHEWS, 1995, p. 168). 
 O que se têm percebido nesses materiais é que a maioria dos textos apresenta nomes, data 
de nascimento e falecimento, nacionalidade dos cientistas, em contraponto é perceptível que poucos 
textos apresentaram a instituição que estudaram e o período de dedicação às pesquisas (BATISTA, 
MOHR E FERRARI, 2007, p. 7). 

Há muitos materiais com baixa qualidade, diz Martins “O problema não é quantidade é 
qualidade” (MARTINS, 2006, p. XXVIII). Escritores improvisados juntam várias informações, muitas 
vezes produzidas por outros escritores improvisados, reúnem todas essas, e de forma 
descompromissada confeccionam seus trabalhos que jamais serviriam para ensinar a verdadeira 
natureza da ciência. Assim em vez de ajudar, atrapalham, promulgando as ideias de que a ciência é 
feita por grandes gênios, o método científico é infalível, a ciência é a única forma de se chegar à 
verdade absoluta (MARTINS, 2006, p. XXVIII). 

Desta forma, vários pesquisadores têm concluído que os livros didáticos, já analisados, se 
mostraram ineficientes quanto à apresentação correta da História da Ciência, e que para os 
professores trabalharem essa abordagem devem recorrer a outros materiais (BATISTA, MOHR E 
FERRARI, 2007, p. 8).  

 
5.3 Recortes de livros didáticos – o conteúdo pressão 
atmosférica  

 

“Quem, pela primeira vez, percebeu que o ar exercia pressão e propôs uma experiência para medir a pressão 
atmosférica foi o físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (TORRES et al., 2010, p. 154). 
 
“O primeiro experimento para medir a pressão atmosférica foi elaborado por um discípulo de Galileu, o físico 
italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (OLIVEIRA et al., 2011, p. 247). 
 
“O físico italiano Torricelli (Contemporâneo e amigo de Galileu) foi a primeira pessoa a fazer uma experiência 
para medir o valor da pressão atmosférica” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 94). 
 
“Isso pode ser feito repetindo-se um experimento realizado pelo matemático e físico italiano Evangelista 
Torricelli, em 1643” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198).  
 
“Ao bombear água de poços através de bombas aspirantes, verifica-se que ela sobe dentro do tubo até uma 
altura de aproximadamente 10,3m, e não mais que isso. Durante muito tempo esse fato ficou sem explicação. 
No século XVII, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência *...+”. (PARANÁ, 1999, p. 402-
403). 
 
“Galileu Galilei, em 1638, no livro ‘Duas novas ciências’, apresentou a ideia de um limite para a compreensão 
da existência o vácuo. Em sua hipótese, esse limite estaria relacionado à altura máxima atingida por uma 
coluna de água. Galileu parece ter-se interessado pelo assunto depois de um jardineiro ter dito a ele ser 
impossível elevar uma coluna de água acima de uma altura de 18 braças (aproximadamente 10 m). Galileu 
observou que, de fato, não era possível *...+”. (SANT’ANNA et al. , 2013, p. 211- 212).  
 
“*...+ verificou que a coluna de mercúrio atingia a altura de 76 cm, restando o vazio acima do mercúrio, região 
essa denominada câmara barométrica” (FERRARO et al., 2009, p. 428)”. 
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“A parte superior ficou vazia, isto é, criou-se ali um vácuo. Na realidade, esse vazio não é perfeito, pois um 
pouco de mercúrio evaporava, preenchendo o espaço. Mas a pressão desse vapor é tão pequena que podemos 
admitir que nessa região há um vazio “aproximado”, sendo a pressão ali quase nula (Px = 0)” (SAMPAIO; 
CALÇADA, 2008, p. 198).  
 
“Por mais de vinte séculos, acreditou-se que a natureza teria horror ao vácuo. No século IV a.C., Aristóteles 
afirmou que a existência do vazio seria impossível e, ao longo da Idade Média, essa ideia transformou-se em 
dogma, verdade inquestionável. Nesse período da história da humanidade, a menção a existência do vazio era 
considerada um grave erro. Galileu Galilei, em 1638, no livro Duas novas ciências, apresentou a ideia de um 
limite para a compreensão da existência o vácuo” (SANT’ANNA et al., 2013, p. 211- 212).  
 
“*...+ Vincenzo Viviani (1622-1703), físico e matemático italiano, encheu boa parte de um tubo de cerca de 1 m 
com mercúrio líquido (Hg), tampou-o e em seguida colocou-o invertido dentro de uma cuba também contendo 
mercúrio. Após destampar o tubo, o nível do mercúrio dentro do tubo desceu e estabilizou-se a uma altura de 
76 cm [...]. Torricelli e Viviane notaram também que a altura da coluna de mercúrio que se mantinha no tubo 
dependia da altitude em que a experiência fosse realizada” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299). 
 
“*...+ afirmou que a medida da pressão atmosférica, ao nível do mar, equivalia a 76 cm de mercúrio. *...+ 
percebeu que a altura do mercúrio no tubo podia variar ligeiramente de um dia para o outro, o que 
evidenciava pequenas mudanças na própria pressão atmosférica. *...+” (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 
136). 
 
“Durante muito tempo esse fato *funcionamento das bombas aspirantes+ ficou sem explicação. No século XVII, 
Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência *...+” (PARANÁ, 1999, p. 402-403). 
 
“Ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna liquida desceu, estacionando a uma altura de 76 cm 
acima do nível do mercúrio no recipiente [...]. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, [...], atuando na 
superfície do líquido no recipiente, equilibrava a coluna de mercúrio. Portanto, o valor da pressão atmosférica 
equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 cm de altura” (MÁXIMO, ALVARENGA, 2003, p. 
94). 
 
“O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), contemporâneo e amigo de Galileu, realizou uma famosa 
experiência que, além de demonstrar que a pressão atmosférica existe realmente, permitiu a determinação do 
seu valor. [...]. Torricelli verificou que a coluna líquida descia, até estacionar a uma altura de cerca de 76 cm 
acima do nível do mercúrio no recipiente. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, pa, atuando na 
superfície do líquido no recipiente, conseguia equilibrar a coluna de mercúrio. Observe que, acima do 
mercúrio, no tubo, temos vazio *...+” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2011, p. 239). 
 
“*...+ 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). 
 
“Verificou que, no local em que fez o experimento, a coluna de mercúrio desceu até se manter a 76 cm do nível 
de mercúrio no recipiente. Concluiu, daí, que a pressão exercida pelo ar, isto é, a pressão atmosférica no ponto 
A (  ), equivalia à pressão exercida no ponto B (  ) por uma coluna de mercúrio com 76 cm de altura”  
(TORRES et al., 2010, p. 154). 
 
“Torricelli concluiu da experiência que a pressão do ar sobre a superfície livre do mercúrio no recipiente era 
igual a pressão dos 76 cm de mercúrio contidos no tubo” (FERRARO et al.; 2009, p. 428). 
 
“Torricelli mediu a altura da coluna de mercúrio no tubo e encontrou 76 cm. Considerou, então, tal valor como 
a medida da pressão atmosférica ao nível do mar” (SANT’ANNA et al, 2010, p. 318). 
 
“Outra consequência importante desse experimento é a descoberta de que o ar tem um peso cujo valor pode 
ser determinado” (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 136).  
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“*...+ idealizou um experimento *experimento de Torricelli+ muito simples e engenhoso” (GONÇALVES FILHO; 
TOSCANO, 2013, p. 135). 
 
“Torricelli interpretou esse resultado afirmando que o que mantinha a coluna nessa altura era a pressão 
atmosférica” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198). 
 
“Com a realização desse experimento, Torricelli e Viviane comprovaram que o ar tem peso, inventaram o 
barômetro (medidor da pressão atmosférica) e fizeram cair por terra a afirmação de Aristóteles de que a 
natureza ‘tem horror ao vácuo’- a tal ‘horror’ nos referiremos mais adiante.” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299). 
 
“Em sua época *de von Guericke+ a ideia de Aristóteles de que a natureza tem ‘horror ao vácuo’ ainda 
prevalecia” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p. 304).  
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6 - Quinta etapa 

 
Nesta etapa, serão utilizados textos de fontes primárias da História da Ciência com o objetivo 

de oferecer fundamentos para a inserção da História e Filosofia da Ciência no Ensino e, 
especificamente, promover a percepção de aspectos relacionados ao desenvolvimento histórico do 
conceito de Pressão Atmosférica. Esses objetivos envolvem o estudo de textos históricos originais 
relacionados aos debates sobre o vazio. Pretende-se estimular a percepção de que as fontes 
primárias podem ser recursos importantes para a sua reflexão, como docente, em busca de 
elementos históricos.  

Para possibilitar uma compreensão mais aprofundada das fontes, foi realizada na etapa 
anterior a leitura prévia de uma narrativa histórico-pedagógica sobre o desenvolvimento do conceito 
de pressão atmosférica, apresentada em artigo acadêmico recente (FONSECA et al, 2017, p. 71-74). 

Nesta quinta etapa, você deverá ler cópias das fontes primárias listadas abaixo e responder 
aos questionários específicos que estão a seguir: 

 

 Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci em 11/06/1644  

 Texto “Novas experiências sobre o vácuo” de Blaise Pascal 

 Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, em 22/09/1648 

 Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 

Quadro 3 – Fontes primárias para a atividade 5. 
 

Os questionários foram elaborados com o intuito de mediar à leitura e à interpretação de cada 
um dos documentos históricos. Estes questionários colaboram para que sejam trazidos à tona 
elementos específicos relacionados ao desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica, como a 
controvérsia a respeito do horror ao vazio e a ruptura em relação a uma tradição interpretativa para 
determinados fenômenos cotidianos. Trazem, ainda, questionamentos direcionados à 
problematização de visões simplistas sobre o trabalho científico, como o empirismo-indutivismo, bem 
como outras discussões relacionadas à Natureza da Ciência. Promovem a percepção da ciência 
como empreendimento humano, coletivo, ciência como busca de solução para problemas 
estabelecidos em determinado contexto, mutabilidade do conhecimento e inexistência de uma 
metodologia rígida padrão. Essas são temáticas discutidas de forma contextualizada a partir dos 
documentos históricos. Para possibilitar uma compreensão mais aprofundada das fontes 
recomendamos também a leitura prévia da seção “(Breve) Contextualização histórica”, que faz parte 
de artigo recente relacionado à transposição didática desse conteúdo histórico específico (FONSECA 
et al, 2017, p. 71-74). 
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6.1 Ponto de contato  

6.1.1 Fonte Primária: Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci em 11/06/1644 

 
Figura 1 – Evangelista Torricelli (1608-1647) 

 
Firenze, 11 de junho de 1644. 
Muito ilustre Senhor e mestre caríssimo.  

Enviei algumas semanas atrás demonstrações minhas sobre o espaço da cicloide ao Sr. Antonio 
Nardi, pedindo-lhe que, depois de havê-las visto, enviasse-as diretamente a V.S ou então ao Sr. Magiotti. Já 
lhe anunciei que estava sendo feita alguma experiência filosófica sobre o vácuo, não simplesmente para fazer 
o vácuo, mas para fazer um instrumento que mostrasse as mudanças do ar - ora mais pesado e grosso ora 
mais leve e sutil. 

Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, mas com esforço e com 
repugnância da Natureza; ainda não conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem esforço e sem 
resistência da Natureza. Eu pensava assim: se encontrasse alguma causa evidente que explicasse essa 
resistência que se sente ao tentar fazer o vácuo, parecer-me-ia inútil tentar atribuir ao vácuo esse efeito que 
claramente é devido a outra razão; e, fazendo certos cálculos facílimos, encontro que a causa admitida por 
mim (ou seja, o peso do ar) deveria por si só ser mais notável do que ela o é ao se tentar (produzir) o vácuo. 
Digo isso para que algum filósofo, vendo-se incapaz de fugir a essa confissão de que a gravidade do ar explica 
a repugnância sentida ao se fazer o vácuo, não dissesse que aceita o efeito do peso do ar mas persistisse em 
afirmar que a Natureza também contribui para a repugnância ao vácuo. 

Vivemos submersos no fundo de um abismo do elemento ar, o qual, por experiências indubitáveis, 
sabe-se que pesa; e tanto que, a essa grande vizinhança da superfície da Terra, pesa aproximadamente 1/400 
do peso da água. Os autores observaram, depois do crepúsculo, que o ar cheio de vapores e visível se eleva a 
cerca de cinquenta ou cinquenta e quatro milhas acima de nós; mas não creio (que seja) tanto, pois mostrarei 
que o vácuo deveria fazer uma resistência muito maior do que a que faz, se bem que se deve admitir a seu 
favor que o peso determinado por Galileo se aplica ao ar baixíssimo onde se movem os homens e os animais, 
mas que, acima dos cumes das altas montanhas, o ar começa a ser puríssimo e de peso muito inferior a 1/400 
do peso da água. 

Fizemos muitos vasos de vidro como indicados A e B, grossos e com o pescoço com comprimento de 
duas braças; (sendo) esses preenchidos de mercúrio, depois fechados pela boca com um dedo e invertidos em 
um vaso C no qual havia mercúrio, via-se que eles se esvaziavam e que nada acontecia ao vaso que se 
esvaziava; no entanto, o pescoço AD ficava sempre cheio até a altura de uma braça e um quarto e mais uma 
polegada". Para mostrar que o vaso estava perfeitamente vazio, preenchia-se o vasilhame com água 
sobreposta (ao mercúrio) até D; e, erguendo o vaso pouco a pouco, via-se, quando a boca do vaso chegava à 
água, que o mercúrio descia do pescoço e ele se enchia de água, com ímpeto horrível, totalmente, até a marca 
E.Raciocinava-se: enquanto o vaso AE estava vazio e o mercúrio se sustentava - embora pesadíssimo - no 
pescoço AC, essa força que dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se acreditou 
até agora, era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa matéria extremamente rarefeita; mas eu mantenho 
que é externa e que a força vem de fora. Sobre a superfície do líquido que está na bacia gravita a altura de 
cinquenta milhas de ar; devemos nos maravilhar se no vidro CE, onde o mercúrio não tem tendência nem 
repugnância, pois nada existe aí, ele entre e se eleve tanto que se equilibre com a gravidade do ar externo, que 
o empurra? Também a água em um vaso semelhante mas muito mais longo subirá até quase dezoito braças, 
isto é, tanto mais em relação ao mercúrio quanto o mercúrio é mais pesado do que a água, para equilibrar-se 
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com a mesma causa que empurra um e outro. O raciocínio era confirmado pela experiência feita ao mesmo 
tempo com o vaso A e com o tubo B nos quais o mercúrio parava sempre na mesma horizontal AB - sinal 
quase seguro de que a força não estava dentro; pois o vaso AE teria mais força, onde havia mais matéria 
rarefeita e atrativa, e muito mais poderosa pela maior rarefação, do que aquela do pequeníssimo espaço B. 
Tentei, portanto, com esse princípio, explicar todo tipo de repugnância sentida nos vários efeitos atribuídos 
ao vácuo, não tendo, até agora, encontrado nada que não dê certo. Sei que surgirão muitas objeções a V.S., 
mas espero também que as superará pensando. Minha principal intenção, no entanto, não teve sucesso - a de 
conhecer quando o ar é mais grosso e pesado e quando é mais sutil e leve com o instrumento EC, pois o 
nível AB se altera por uma outra causa (que eu não poderia acreditar), ou seja, pelo calor e frio - e muito 
sensivelmente, como se o vaso AE estivesse cheio de ar!  
 Firenze, 11 de junho de 1644. Sou muitíssimo devedor e obrigado a vossa muito ilustre 
senhoria, V. Torricelli. 

 
 
 

 
  

Figura 2 – Esquema do tubo descrito na carta 
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1) Que tipo de documento é esse? 
2) Quem o escreve? Quando? Para quem escreve? 
3) Com que objetivo foi escrito? Que informações sobre o contexto transparecem? 
4) Que personagens são citados? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? 
5) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele espera? 
6) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 
7) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  
8) Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, imaginação, etc.) ?  
9) Em certo trecho logo no início do documento, o autor dá indicação de experimentos que conhece. Localize esse trecho e tente 

interpretá-lo. 
10) Localize no documento histórico possíveis referências ao “horror ao vazio”.  O autor demonstra concordar com essa hipótese? 

Explique. 
11) No documento, o autor relata e ilustra um experimento para “mostrar que o tubo estava completamente vazio”. Identifique o  

experimento em questão e explique o argumento utilizado pelo autor.   
12) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. Localize e interprete 

trechos correspondentes a esse aspecto. 
13) Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento de Torricelli. Esse seria 

óbvio e evidente, portanto. O que se pode dizer sobre isso? Para refletir, considere os objetivos do autor na investigação citada na 

questão 6 e as visões opiniões da época, expressas na questão 7. 
14) O autor expressa sua opinião em relação à sustentação da coluna de mercúrio. Que opinião ele tem? Segundo o documento 

histórico, essa seria a opinião comum na época?  
15) O autor cita uma interpretação que relacionava o vazio à sustentação da coluna de mercúrio. Tente explicá-la com base no 

documento histórico. O autor concordava com essa interpretação? 
16) Em certos trechos da fonte primária, o autor justifica mais detalhadamente a sua opinião sobre a sustentação da coluna de 

mercúrio e recorre a Galileu. Identifique esse trecho, tente interpretá-lo e explique-o com suas palavras.  
17) Para apoiar a ideia de que a sustentação da coluna de mercúrio não se devia a algo interno, o autor cita dois argumentos: a) 

utilização de água no lugar de mercúrio; b) comparação entre tubos de formatos diferentes. Localize no documento histórico esses 

trechos e tente explicar os argumentos do autor: O que significavam esses argumentos? Por que ele os usou? 
18) Verifique com atenção os termos usados pelo autor e as intenções que permeiam os procedimentos adotados por ele. Segundo o 

documento histórico, era possível descartar definitivamente que a sustentação do mercúrio se devia a qualquer fator interno?  

Explique.  
19) Em relação à atmosfera, quais seriam as intenções do autor? Ele demonstra sucesso? Dificuldades?  
20) Considere o conteúdo do documento analisado. Compare-o a informações relatadas em livros didáticos: Torricelli realizou seu 

experimento famoso para medir a coluna de mercúrio e, consequentemente, a pressão atmosférica. O alto do tubo estava vazio.  

6.1.2 Questionário sobre a Fonte Primária - Carta de Evangelista Torricelli a Michelangelo Ricci 

em 11/06/1644 
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6.1.3 Fonte Primária: Novas experiências sobre o vácuo 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3 – Folha de rosto do texto “Novas experiências sobre o vácuo” 
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NOVAS EXPERIÊNCIAS SOBRE O VÁCUO, FEITAS EM TUBOS, SERINGAS, FOLES E SIFOES 
DE VÁRIOS COMPRIMENTOS E FORMAS: COM DIVERSOS LÍQUIDOS, COMO MERCÚRIO, 
ÁGUA, VINHO, OLÉO, AR, ETC. 
COM UM DISCURSO SOBRE O MESMO ASSUNTO. ONDE SE MOSTRA QUE UM VASO, POR 
MAIOR QUE POSSA SER, PODE SER TORNADO VAZIO DE TODAS AS MATERIAS 
CONHECIDAS E PERCEPTIVEIS DA NATUREZA. E QUE FORÇA É NECESSÁRIA PARA FAZER 
ENTRAR ESSE VAZIO. 
DEDICADO AO SENHOR PASCAL, CONSELHEIRO DO REI EM SEUS CONSELHOS DE 
ESTADO E PRIVADOS. 
POR SEU FILHO B.P. 
SENDO O CONJUNTO UM RESUMO ANTECIPADO DE UM TRATADO MAIOR SOBRE O 
MESMO ASSUNTO      
AO LEITOR 

Meu caro leitor, como algumas considerações me impediram de apresentar atualmente um Tratado 
completo onde descrevi grande quantidade de novas experiências que fiz sobre o vácuo e as consequências 
que daí tirei, desejei fazer uma descrição das principais neste resumo onde vereis antecipadamente o plano da 
obra toda. Tal foi a ocasião dessas experiências: Há cerca de quatro anos, na Itália, provou-se que um tubo de 
vidro de quatro pés, do qual uma extremidade está aberta e a outra hermeticamente selada, estando 
preenchido por mercúrio, depois tampando-se a abertura com o dedo ou de outra forma e dispondo-se o tubo 
perpendicularmente ao horizonte, com a abertura tampada para baixo e mergulhada dois ou três dedos no 
mercúrio contido em um recipiente cheio pela metade de mercúrio e a outra metade de água: se a abertura é 
destampada permanecendo sempre mergulhada no mercúrio do vaso, o mercúrio do tubo desce parcialmente, 
deixando no alto do tubo um espaço aparentemente vazio, ficando a parte de baixo do mesmo tubo cheia do 
mesmo mercúrio até certa altura. E se o tubo é erguido um pouco até que sua abertura, que antes penetrava 
no mercúrio do vaso, saindo desse mercúrio, chega à região da água, o mercúrio do tubo sobe até o topo, com 
a água: e esses dois líquidos se misturam no tubo: mas por fim todo o mercúrio cai e o tubo fica todo cheio de 
água.  

Tendo essa experiência sido remetida de Roma ao Rev. Pe. Mersenne, Mínimo de Paris, ele a 
divulgou na França no ano de 1644, para admiração de todos os sábios e curiosos, tornando-se famosa em 
todos os lugares por sua comunicação; eu a conheci pelo Sr. Petit, Intendente das Fortificações e muito 
versado em todas as belas artes, que a recebera do próprio Rev. Mersenne. Realizamo-la juntos em Rouen, o 
acima citado Sr. Petit e eu o, do mesmo modo como ela havia sido feita na Itália, encontrando ponto por 
ponto aquilo que havia sido enviado daquele país, sem então haver notado nela nada de novo. Depois, 
refletindo por mim mesmo sobre as consequências dessas experiências, confirmou – se - me o pensamento 
que sempre tive de que o vácuo não era uma coisa impossível na Natureza e que ela não lhe fugia com tanto 
horror quanto a maioria imaginava. O que me forçava a pensar isso era o pequeno fundamento que percebia 
na máxima tão aceita, de que a Natureza não suporta o vácuo, que só é apoiada por experiências das quais a 
maior parte é falsa, embora consideradas como muito constantes; e das outras, umas estão longe de contribuir 
para essa prova e mostram que a Natureza tem horror ao excesso de plenitude e não que ela foge do vazio; e 
as mais favoráveis não mostram senão que a Natureza tem horror pelo vazio, não mostrando que ela não 
pode aceitá-lo. 

À fraqueza desse princípio, eu adicionava as observações feitas diariamente da rarefação e 
condensação do ar, que, como alguns provaram, pode ser condensado até a milésima parte do lugar que 
parecia ocupar antes; e que se refaz tanto, que achei necessário ou que houvesse um grande vazio entre suas 
partes, ou que houvesse penetração de dimensões. Mas como ninguém aceitasse isso como prova, acreditei 
que essa experiência da Itália fosse capaz de convencer mesmo aqueles que mais se preocupam com a 
impossibilidade do vazio. 

No entanto, a força da prevenção ainda fez com que fossem encontradas objeções que lhe tirassem a 
crença que merecia. Uns disseram que o topo do tubo estava cheio de espíritos do Mercúrio; outros, de um 
grão de ar imperceptível, rarefeito, outros, de uma matéria que apenas existia em sua imaginação; e todos, 
conspirando para banir o vazio, exerceram à vontade esse poder do espírito, chamado nas Escolas de 
'Sutileza', que, para resolver dificuldades verdadeiras, apenas fornece palavras vãs, sem fundamento. Resolvi-
me portanto a fazer experiências tão convincentes que estivessem à prova de todas as objeções que lhes 
pudessem fazer; e fiz um grande número delas no início deste ano, das quais algumas possuem alguma 
relação com a da Itália e outras lhe estão completamente afastadas, nada tendo de comum com ela; e foram 
tão exatas e tão felizes que mostrei por seu intermédio que um recipiente tão grande quanto possa ser feito 
pode ser tornado vazio de todas as matérias perceptíveis conhecidas na Natureza; e que força é necessária 
para introduzir esse vazio. Foi também assim que testei a altura necessária a um sifão para produzir o efeito 
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 esperado, altura limitada após a qual ele não age mais, contrariamente à opinião tão universalmente aceita no 
mundo durante tantos séculos, como também a pouca força necessária para puxar o pistão de uma seringa, 
sem que o siga matéria nenhuma - e muitas outras coisas que vereis na obra completa, na qual tenho o 
propósito de mostrar que força a Natureza emprega para evitar o vazio e que ela o admite e o suporta 
realmente em um grande espaço, que se torna facilmente vazio de todas as matérias perceptíveis. 

Foi por isso que dividi o Tratado em duas Partes, das quais a primeira compreende a descrição de 
todas minhas experiências, com figuras, e uma recapitulação daquilo que aí se vê, dividida em várias 
máximas. E a segunda, as consequências que daí tirei, divididas em várias proposições, onde mostrei que o 
espaço vazio em aparência, que surgiu nas experiências, é efetivamente vazio de todas as matérias 
perceptíveis conhecidas na Natureza. E na conclusão, forneço meu sentimento sobre o assunto do vácuo e 
respondo às objeções que podem ser feitas. Assim, contento-me em mostrar um grande espaço vazio e deixo 
às pessoas sábias e curiosas o teste daquilo que ocorre em tal espaço; como: se os animais aí vivem; se o vidro 
ar diminui sua refração; e tudo o que aí se pode fazer: não fazendo menção alguma disso nesse Tratado, do 
qual julguei de bom propósito fornecer esse Sumário antecipado, pois, tendo feito essas experiências com 
muitas despesas, esforço e tempo, temi que um outro que não tenha nisso empregado tempo, dinheiro ou 
esforço, antecipando-me, desse ao público coisas que não tivesse visto e que consequentemente não poderia 
descrever com a exatidão e ordem necessárias para deduzi-las como se deve: não havendo ninguém que tenha 
possuído tubos e sifões do comprimento dos meus; e poucos que desejassem dar-se o trabalho necessário para 
tê-los. E como as pessoas honestas possuem, juntamente com a inclinação geral de todos os homens de 
manter suas posses justas, a de recusar a honra que não lhes é devida, aprovareis sem dúvida que me defenda 
igualmente daqueles que quisessem retirar-me algumas das experiência que aqui vos dou e que vos prometo 
no tratado completo, pois são de minha invenção; e daqueles que me atribuíram a da Itália da qual vos falei, 
pois ela não o é. Pois embora a tenha realizado de mais formas do que qualquer outro e com tubos de doze e 
até quinze pés de comprimento, no entanto não falarei dela apenas nesses escritos, pois não sou seu inventor; 
não tendo senão o propósito de fornecer aquelas que me são particulares e de meu próprio gênio. 
RESUMO DA PRIMEIRA PARTE, NA QUAL SÃO DESCRITAS AS EXPERIÊNCIAS. 
Experiências 
1. [Estando] uma seringa de vidro, com um pistão bem justo, mergulhada inteiramente na água, tampando-se 
a abertura com o dedo, de modo que ele toque a parte de baixo do pistão, colocando para isso a mão e o braço 
na água; não se precisa senão de uma força medíocre para retirá-lo [o pistão] e fazer que ele se separe do 
dedo, sem que a água aí entre de forma nenhuma (o que os Filósofos acreditaram não poder ser feito com 
nenhuma força finita): e assim o dedo se sente fortemente puxado e dolorido; e o pistão deixa um espaço 
aparentemente vazio, onde não parece que nenhum corpo tenha conseguido segui-lo, pois está totalmente 
cercado pela água que não pode aí ter acesso, estando a abertura tampada. Se o pistão é puxado mais, o espaço 
aparentemente vazio se torna maior; mas o dedo não sente uma atração maior. E se [a seringa] é tirada quase 
completamente para fora d'água, de modo que aí não fique senão sua abertura e o dedo que a tampa; então, 
tirando o dedo, a água, contra sua natureza, sobe com violência e preenche completamente todo o espaço que 
o pistão havia deixado. 
2. Um fole bem fechado de todos os lados produz o mesmo efeito, com uma preparação semelhante, 
contrariamente ao sentimento dos mesmos Filósofos. 
3. Um tubo de vidro de quarenta e seis pés, do qual uma extremidade está aberta e a outra hermeticamente 
selada, sendo enchido com água - ou preferivelmente vinho bem vermelho, para ser mais visível - depois 
tampado e assim elevado e colocado perpendicularmente ao  horizonte, com a abertura tampada para baixo, 
em um vaso cheio de água, mergulhado dentro cerca de um pé; se a abertura é destampada, o vinho do tubo 
desce até uma certa altura, que é cerca de trinta e dois pés acima da superfície da água do vaso e se esvazia e 
se mistura à água do vaso que tinge sensivelmente; e desunindo-se do topo do vidro, deixa um espaço de 
cerca de treze pés vazio em aparência, onde também não parece que nenhum corpo possa tê-lo substituído. E 
se o tubo é inclinado, como então a altura do vinho do tubo se torna menor por essa inclinação, o vinho torna 
a subir até que retorna à altura de trinta e dois pés; e enfim se é inclinado até a altura de trinta e dois pés, fica 
completamente cheio, sugando de volta tanto de água quanto havia expulsado de vinho - sendo ele visto 
cheio de vinho do topo até treze pés perto da base e cheio de água insensivelmente tingida nos treze pés 
inferiores que restam. 
4. Um sifão escaleno, cuja perna mais longa é de cinquenta pés e a mais curta de quarenta e cinco, sendo 
preenchido de água, estando as duas aberturas tampadas colocadas em dois vasos cheios de água e 
mergulhados cerca de um pé, de modo que o sifão fique perpendicular ao horizonte e a superfície da água de 
um vaso seja cinco pés mais alta do que a superfície da outra; se as duas aberturas são destampadas, estando o 
sifão nesse estado, a perna mais longa não atrai a água da mais curta, nem consequentemente a do vaso onde 
ela está, contrariamente ao sentimento de todos os Filósofos e artesãos: mas a água desce das duas pernas 
para os dois vasos, até a mesma altura que no tubo precedente, contando a altura desde a superfície da água 
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 de cada um dos vasos. Mas tendo inclinado o sifão abaixo da altura de cerca de trinta e um pés, a perna mais 
longa atrai a água que está no vaso da mais curta; e quando se eleva novamente acima dessa altura, isso cessa 
e os dois lados se esvaziam, cada um em seu recipiente; e quando é abaixado, a água da perna mais longa atrai 
a água da mais curta como antes.  
5. Se colocarmos uma corda de cerca de quinze pés com um fio preso à extremidade (a qual foi deixada 
bastante tempo na água, para que, embebendo-se pouco a pouco, o ar que por ventura nela estivesse preso 
saísse) em um tubo de quinze pés, selado em uma extremidade como acima, e cheio de água, de modo que 
não houvesse fora do tubo senão o fio preso, para puxá-la, e colocando-se a abertura dentro de mercúrio; 
quando se puxa a corda pouco a pouco, o mercúrio sobe proporcionalmente, até que a altura do mercúrio 
adicionada a 1/14 da altura que resta da água, seja de 2 pés e 3 polegadas; pois depois, quando se puxa a corda, 
a água deixa o alto do vidro ficando um espaço aparentemente vazio, que se torna tanto maior quanto mais se 
puxa a corda. Inclinando-se o tubo, o mercúrio do vaso aí entra, de modo que se ele for inclinado bastante, 
fica todo preenchido de mercúrio e de água que atinge violentamente o alto do tubo, fazendo o mesmo 
ruidoso estampido como se ela quebrasse o vidro, que de fato corre tal risco. E para se eliminar a suspeita do 
ar que se poderia dizer ter permanecido na corda, faz-se a mesma experiência com uma quantidade de 
pequenos cilindros de madeira, presos uns aos outros com um fio de latão. 
6. Colocando-se no mercúrio uma seringa com um pistão perfeitamente ajustado, de modo que sua abertura 
nele esteja mergulhada pelo menos 1 polegada e que o resto da seringa esteja elevado perpendicularmente 
fora; se o pistão for retirado, a seringa permanecendo nesse estado, o mercúrio entra pela abertura da seringa, 
sobe e permanece unido ao pistão, até que esse se eleve na seringa 2 pés e 3 polegadas. Mas depois dessa 
altura, se o pistão for retirado ainda mais, ele não atrai o mercúrio mais acima, e ele permanecendo sempre a 
essa altura de 2 pés e 3 polegadas, abandona o pistão; de modo que se produz um espaço aparentemente vazio, 
que se torna tanto maior quanto mais ainda se puxa o pistão. É muito provável que a mesma coisa ocorra em 
uma bomba de aspiração; e que a água não suba senão até a altura de 31 pés, que corresponde a 2 pés e 3 
polegadas de mercúrio. E aquilo que é mais notável, é que a seringa pesada nesse estado sem ser retirada do 
mercúrio, nem inclinada de nenhuma forma, pesa assim (embora o espaço aparentemente vazio seja tão 
pequeno quanto se queira) tanto quanto, ao retirar ainda mais o pistão, ele é tornado tão grande quanto se 
queira, e pesa sempre o mesmo que o corpo da seringa juntamente com o mercúrio que ela contém da altura 
de 2 pés e 3 polegadas, sem que houvesse ainda qualquer espaço aparentemente vazio; quer dizer, quando o 
pistão ainda não abandonou o mercúrio da seringa, mas está prestes a se desunir dele se for puxado um pouco 
mais. De modo que o espaço aparentemente vazio, embora todos os corpos que o cerquem tendam a 
preenchê-10, não traz nenhuma mudança em seu peso, e que, apesar da diferença de tamanho que existe entre 
esses espaços, não há nenhuma entre os pesos. 
7. Tendo preenchido um sifão de mercúrio, cuja perna mais longa tem 10 pés, e a outra 9,5, e colocadas as 
duas aberturas em dois recipientes de mercúrio, mergulhadas cerca de 1 polegada cada uma, de modo que a 
superfície do mercúrio de um esteja meio pé mais alto do que a superfície de mercúrio do outro; quando o 
sifão é perpendicular, a perna mais longa não puxa o mercúrio da mais curta; mas o mercúrio, rompendo-se 
no alto, desce em cada uma das pernas e retorna aos recipientes, caindo até a altura ordinária de 2 pés e 3 
polegadas contadas a partir da superfície do mercúrio de cada recipiente. Inclinando-se o sifão, o mercúrio do 
recipiente sobe nas pernas, preenche- as, começando a correr da perna mais curta para a mais longa, e assim 
esvazia-se o recipiente; pois o inclinar dos tubos onde existe esse vazio aparente, quando estão em algum 
líquido, atrai sempre os liquides dos recipientes, se as aberturas dos tubos não estiverem tampadas, ou atrai o 
dedo, se ele estiver fechando essas aberturas. 
8. Preenchendo-se completamente o mesmo sifão com água e também com uma corda, como acima, 
colocando-se também as duas aberturas nos dois mesmos recipientes de mercúrio, quando se puxa a corda 
por uma dessas duas aberturas, o mercúrio sobe dos recipientes em ambas as pernas; de tal forma que 1/14 da 
altura da água de uma das pernas somada à altura do mercúrio que aí subiu é igual a 1/14 da altura da água da 
outra, adicionada à altura do mercúrio que lá subiu; o que acontecerá enquanto esse 1/14 da altura da água, 
adicionado à altura do mercúrio em cada perna, seja igual à altura de 2 pés e 3 polegadas; pois, depois, a água 
quebrar-se-á no alto surgindo um aparente vazio. Dessas experiências e de muitas outras descritas no livro 
completo, onde são vistos tubos de todos os comprimentos, grossuras e figuras, preenchidos de diferentes 
líquidos, mergulhados de formas diferentes em liquidas diferentes, transportados um nos outros, pesados de 
diferentes formas e onde são observadas as diferentes atrações sentidas pelo dedo que fecha os tubos onde 
está o aparente vazio, são claramente deduzidas essas máximas: 
 
Máximas 
1. Que todos os corpos sentem repugnância por se separarem uns dos outros e permitir em seu intervalo esse 
vazio; ou seja, que a natureza tem horror a esse vazio aparente. 
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2. Que esse horror ou essa repugnância que todos os corpos possuem não é maior para permitir um grande 
vazio aparente do que um pequeno, quer dizer, para afastar-se um grande intervalo do que um pequeno. 
3. Que a força desse horror é limitada, sendo semelhante àquela com a qual a água de uma certa altura, que é 
cerca de 31 pés, tende a correr para baixo. 
4. Que os corpos que limitam esse vazio aparente possuem a tendência a preenchê-lo. 
5. Que essa tendência não é mais forte para preencher um grande vazio aparente do que um pequeno. 
6. Que a força dessa tendência é limitada, sendo sempre semelhante àquela com a qual a água de uma certa 
altura, que é cerca de 31 pés, tende a correr para baixo. 
7. Que uma força maior do que aquela com a qual a água da altura de 31 pés tende a correr para baixo, por 
menos que seja, é suficiente para permitir esse vazio aparente, e até tão grande quanto se queira; quer dizer, 
para desunir os corpos por um intervalo tão grande quanto se queira, desde que não exista nenhum outro 
obstáculo à sua separação, nem a seu afastamento, além do horror que a natureza tem por esse vazio 
aparente. 
De modo que respondo às objeções que podem ser feitas, das quais eis as principais. 
Objeções: 
1. Que essa proposição, de que um espaço é vazio, repugna ao senso comum. 
2. Que essa proposição, que a natureza tem horror ao vácuo e no entanto o permite, 
acusa-a de Impotente ou é auto - contraditória. 
3. Que muitas experiências, até mesmo diárias, mostram que a natureza não pode admitir o vácuo. 
4. Que uma matéria imperceptível, inaudita e incógnita a todos os sentidos preenche 
esse espaço. 
5. Que sendo a luz ou um acidente ou uma substância, não é possível que ela se sustente no vácuo, se ela for 
um acidente; e que ela preenche o espaço aparentemente vazio, se ela for uma substância. 
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8. Observe a capa original desse trabalho. Que aspectos visualmente chamam a sua atenção? Que tipo de material 

escrito parece ser?  
9. Na versão disponibilizada, logo no início há uma tradução de parte do conteúdo da capa. O que o título do 

trabalho indica sobre os seus objetivos? Quem o escreve? Qual a condição social do autor? Para que público 

deve ter sido escrito? 
10. Destaque alguns pontos do texto que chamaram a sua atenção. Justifique. 
11. Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar. 
12. O autor relata uma experiência realizada quatro anos antes, na Itália, que se tornou “famosa em todos os 

lugares”. Localize esse relato e tente interpretá-lo. Qual o objetivo dessa experiência, segundo a descrição? Ele 

cita quem a realizou? 
13. Essa experiência descrita lembra a você alguma outra sobre a qual já ouviu falar (por que)? 
14. Em certo trecho, o autor indica como tomou conhecimento sobre essa experiência famosa. Como isso ocorreu? 

Que personagens são citados nessa passagem? Quem são ou parecem ser?  
8. O que o próprio autor realizou em relação a essa experiência? Que conclusões sobre isso ele apresenta?  
9. O autor expressa sua opinião em relação à existência do vazio.  
Que opinião ele tem? O autor cita argumentos usados na época a respeito dessa questão. Que visão ele tinha sobre 

esses argumentos? Os argumentos citados eram de natureza teórica ou empírica?  A posição do autor parece ser a usual 

na época? 
10. No texto há indícios sobre a expectativa do autor em relação ao impacto que deveria ser causado pelo 

“experimento da Itália”. Que expectativa era essa?  Essa reação de fato ocorreu? Explique recorrendo a passagens do 

texto. 
11. Como a reação da comunidade científica em relação ao experimento da Itália despertou a motivação do autor? O 

que ele resolveu fazer? A que conclusão chegou?  
12. O autor divide o trabalho escrito em duas partes. Quais seriam essas partes? O que contém? 
13. O autor realizou certo número (finito) de experimentos. Considerando esse aspecto, localize no texto as seguintes 

expressões e reflita sobre possíveis extrapolações: “um recipiente tão grande quanto possa ser feito” e “vazio de todas as 

matérias perceptíveis”.  
14. Que imagem de si próprio o autor desse texto parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele espera dos leitores 

em relação ao seu trabalho?  
15. O autor descreve a realização de oito experimentos. Localize essas descrições. Tente explicar o que o autor 

pretendia em cada um desses experimentos. 
16. Ao final da Primeira Parte, no item denominado “Máximas”, o autor se refere ao horror ao vazio. O que você 

pode dizer sobre os comentários do autor nessa seção? 
17. No resumo, Segunda Parte, são citadas proposições e conclusões.  Tente interpretá-las e explicá-las. 
18. O autor apresenta potenciais objeções ao seu trabalho.  Localize-as e tente comentá-las.   
19. Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, imaginação, 

etc.)? 
20. Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento de 

Torricelli. Esse é, portanto, assumido como óbvio e evidente. Comente sobre esse aspecto considerando que o 

experimento de Torricelli é a famosa “experiência da Itália” citada por Pascal. 
21. O experimento de Torricelli costuma ser citado pelos livros didáticos como uma medida da pressão atmosférica. 

No texto analisado, tente localizar referências à pressão atmosférica. O que você pode notar? 

6.1.4 Questionário sobre a Fonte Primária  – Novas experiências sobre o vácuo 
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6.1.5 Fonte Primária: Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, em 22/09/1648. 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Périer e colaboradores realizando o experimento do Puy-de-Dôme a pedido de Pascal. 
 
 

CARTA DO SENHOR PÉRIER AO SENHOR PASCAL, O JOVEM. 
22 de setembro de 1648. 
Senhor, De 

Enfim fiz a experiência que esperais há tanto tempo. Eu vos teria dado essa satisfação mais cedo; no 
entanto, fui impedido, tanto pelas tarefas que tive em Bourbonnais, quanto por causa de que, pelas neves ou 
neblinas que, desde a minha chegada, cobriram tanto a montanha do Puy-de-Dôme onde eu deveria fazê-la, 
que, mesmo nessa estação que é a mais bela do ano, tive dificuldade em encontrar um dia no qual se pudesse 
ver o cume dessa montanha, que se encontra ordinariamente dentro das nuvens e às vezes acima, embora ao 
mesmo tempo fizesse um bom tempo no campo: de modo que não fui capaz de reunir minha comodidade 
com a da estação antes do dia 19 desse mês. Mas a felicidade com a qual a fiz nesse dia me consolou 
plenamente do pequeno desprazer que me haviam dado tantos atrasos, que não fui capaz de evitar. 

Forneço-vos aqui uma descrição ampla e fiel, onde vereis a precisão e os cuidados que lhe dei, aos 
quais considerei adequado reunir também a presença de pessoas tão sábias quanto acima de qualquer crítica, a 
fim de que a sinceridade de seu testemunho não deixasse nenhuma dúvida da certeza da experiência. 
Relatório da experiência feita pelo Senhor Périer. 

O dia de sábado último, dia 19 desse mês, foi bastante inconstante; no entanto, como o tempo parecia 
bastante belo às cinco horas da manhã e o cume do Puy-de-Dôme se mostrava descoberto, resolvi ir até lá 
para fazer a experiência. Para isso, avisei a várias pessoas de boa condição dessa cidade de Clermont, que me 
haviam solicitado avisá-las sobre o dia em que eu lá iria, das quais algumas são eclesiásticos e outras leigos: 
entre os eclesiásticos estavam o muito reverendo padre Bannier, um dos padres mínimos dessa cidade, que 
várias vezes foi corregedor, quer dizer superior, e o Senhor Mosnier, cônego da igreja catedral dessa cidade; e, 
entre os leigos, os Senhores Ia Ville e Begon, conselheiros na corte das Ajudas e o Senhor La Porte, doutor 
em medicina que a pratica aqui, todas pessoas muito capazes, não apenas em suas profissões, mas também 
em todos os belos conhecimentos, com os quais fiquei maravilhado de executar esse belo trabalho. Nós 
fomos portanto nesse dia, todos juntos, às oito horas da manhã, ao jardim dos Padres Mínimos, que é quase o 
lugar mais baixo da cidade, onde a experiência foi iniciada da maneira seguinte. 
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 Primeiramente, despejei em um recipiente dezesseis libras de mercúrio, que eu havia retificado 
durante os três dias precedentes; e tendo tomado dois tubos de vidro de grossuras semelhantes e cada um 
com comprimento de quatro pés, selados hermeticamente em uma extremidade e abertos na outra, fiz, em 
cada um deles, a experiência ordinária do vazio nesse mesmo recipiente e, tendo aproximado e reunido os 
dois tubos um contra o outro, sem tirá-los para fora de seu recipiente, observou-se que o mercúrio que havia 
permanecido em cada um deles estava no mesmo nível e que havia em cada um deles, acima da superfície do 
vaso, 26 polegadas e 3,5 linhas. Refiz essa mesma experiência nesse mesmo lugar, com os dois mesmos tubos, 
com o mesmo mercúrio e no mesmo recipiente duas outras vezes, encontrando-se sempre que o mercúrio dos 
dois tubos ficava no mesmo nível e à mesma altura que na primeira vez. 

Isso feito, deixei na residência um desses dois tubos em seu recipiente em uma experiência contínua. 
Marquei no vidro a altura do mercúrio e, tendo deixado esse tubo no mesmo lugar, solicitei ao reverendo 
padre Chastin, um dos religiosos da casa, homem tão piedoso quanto capaz e que raciocina muito bem nesses 
assuntos, de ter o trabalho de a (observar, de momento em momento, durante todo o dia, se ocorreria alguma 
mudança. E com o outro tubo e uma parte desse mesmo mercúrio, fui, com todos esses senhores, fazer as 
mesmas experiências no alto do Puy-de-Dôme, que está quinhentas toesas aproximadamente acima dos 
Mínimos, onde se encontrou que não restava mais no tubo senão a altura de 23 polegadas e 2 linhas de 
mercúrio, ao invés que nos Mínimos havia-se encontrado, nesse mesmo tubo, a altura de 26 polegadas e 3,5 
linhas; e, assim, entre as alturas do mercúrio dessas duas experiências, existe uma diferença de 3 polegadas, 
1,5 linha: o que nos maravilhou com admiração e espanto e nos surpreendeu de tal forma que, para nos 
satisfazermos totalmente, quisemos repeti-la. É por isso que eu a fiz ainda cinco outras vezes muito 
exatamente, em diferentes lugares do topo da montanha, tanto em um lugar coberto dentro da pequena 
capela que lã existe, quanto a descoberto, tanto ao abrigo quanto ao vento, tanto no bom tempo quanto 
durante a chuva e a neblina que nos envolviam às vezes, tendo em cada vez expurgado cuidadosamente de ar 
o tubo; sempre se encontrou a mesma altura do mercúrio de 23 polegadas e 2 linhas, que são 3 polegadas 1,5 
linha de diferença em relação a 26 polegadas e 3,5 linhas que haviam sido encontradas nos Mínimos. Isso nos 
satisfez plenamente. 

Depois, descendo a montanha, refiz no caminho a mesma experiência, sempre com o mesmo tubo, o 
mesmo mercúrio e o mesmo vaso, em um lugar chamado A Fonte da Arvore, bastante acima dos Mínimos, 
mas bastante abaixo do cume da montanha; e lá encontrei que a altura do mercúrio que permanecia no tubo 
era de 25 polegadas. Eu a refiz uma segunda vez nesse mesmo lugar e o acima citado Senhor Mosnier teve a 
curiosidade de fazê-la ele mesmo: ele a fez portanto nesse mesmo lugar e encontrou-se sempre a mesma 
altura de 25 polegadas, que é menos do que aquilo que se encontrou nos Mínimos por 1 polegada e 3,5 linhas e 
maior do que aquela que tinhamos acabado de encontrar no alto do Puy-de-Dôme de 1 polegada 10,5 linhas, o 
que aumentou bastante nossa satisfação, vendo a altura do mercúrio diminuir de acordo com a altura dos 
lugares. 

Enfim, tendo retornado aos Mínimos, aí encontrei o recipiente que havia deixado em experiência 
contínua, na mesma altura na qual o havia deixado, de 26 polegadas e 3,5 linhas; o reverendo padre Chastin, 
que havia aí permanecido para observá-la, nos relatou que essa altura não tinha sofrido nenhuma mudança 
durante todo o dia, embora o tempo tenha sido bastante inconstante, às vezes sereno, às vezes chuvoso, às 
vezes cheio de névoa e às vezes ventoso. 

Aí refiz a experiência com o tubo que havia levado ao Puy-de-Dôme e no vaso onde estava o tubo 
em experiência contínua: encontrei que o mercúrio estava no mesmo nível, nesses dois tubos, e à altura de 26 
polegadas, 3,5 linhas, como havia sido encontrado de manhã nesse mesmo tubo e como havia sido observado 
constantemente durante todo o dia no tubo em experiência contínua.  

Eu a repeti ainda pela última vez, não apenas no mesmo tubo que havia levado sobre o Puy-de-
Dôme mas ainda com o mesmo mercúrio e no mesmo recipiente que havia levado e encontrei sempre que o 
mercúrio ficava à mesma altura de 26 polegadas, 3,5 linhas, que havia sido encontrada de manhã. E isso nos 
manteve na certeza da experiência. 

No dia seguinte o reverendíssimo padre de La Mare, padre do oratório e teólogo da igreja catedral 
que havia estado presente ao que havia se passado na manhã do dia precedente nos jardins dos Mínimos, e a 
quem eu havia descrito aquilo que havia acontecido no Puy-de-Dôme, me propôs fazer a mesma experiência 
ao pé e no alto da mais alta das torres da Notre-Dame de Clermont, para verificar se ocorreria uma diferença. 
Para satisfazer a curiosidade de um homem de tão grande mérito e que deu a toda Franca provas de sua 
capacidade, fiz no mesmo dia a experiência ordinária do vazio, em uma casa particular que está no mais alto 
lugar da cidade, elevado acima dos jardins dos Mínimos de seis ou sete toesas e ao nível do pé da torre: nós lá 
encontramos que o mercúrio tem a altura de aproximadamente 26 polegadas e 3 linhas que é cerca de 0,5 linha 
menor do que aquela que havia sido encontrada nos Mínimos. 

Em seguida, eu a fiz no alto da mesma torre, que está 20 toesas acima de sua base e acima dos jardins 
dos Mínimos cerca de 26 ou 27 toesas; aí encontrei o mercúrio à altura de cerca de 26 polegadas e 1 linha que é 
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 cerca de 2 linhas a menos do que aquela que havia sido encontrada ao pé da torre e cerca de 2,5 linhas em 
relação àquela que havia sido encontrada nos Mínimos. 

De modo que, para retomar e comparar as diferentes elevações dos lugares, onde as experiências 
foram feitas, com as diferentes alturas do mercúrio que permaneceu nos tubos, encontra-se: 

Que na experiência feita no lugar mais baixo, o mercúrio permaneceu à altura de 26 polegadas, 3,5 
linhas. 

Naquela que foi em um lugar com uma elevação em relação ao mais baixo de cerca de 27 toesas, o 
mercúrio se encontrou à altura de 26 polegadas e 1 linha. 

Naquela que foi feita em um lugar elevado acima do mais baixo em cerca de 150 toesas, o mercúrio se 
encontrou à altura de 25 polegadas. 

Naquela que foi feita em um lugar cerca de 500 toesas acima do mais baixo, o mercúrio se encontrou 
à altura de 23 polegadas e 2 linhas. 

E, portanto, encontra-se que cerca de 7 toesas de elevação dão uma diferença na altura do mercúrio 
de 0,5 linha. 

Cerca de 27 toesas: 2,5 linhas. 
Cerca de 150 toesas: 15,5 linhas, que correspondem a 1 polegada e 3,5 linhas. 
E cerca de 500 toesas: 37,5 linhas, que correspondem a 3 polegadas e 1,5 linhas. 
Eis realmente tudo aquilo que aconteceu nessa experiência, da qual todos esses senhores que a 

assistiram vos assinarão o relatório quando assim o desejares. 
De resto, tenho a vos dizer que as alturas do mercúrio foram tomadas muito exatamente; mas as dos 

lugares onde as experiências foram feitas, não o foram tão bem. 
Se eu tivesse tido tempo e comodidade, eu as teria medido com mais precisão e até mesmo marcado 

lugares na montanha a cada 100 toesas, em cada um dos quais teria feito a experiência e marcado as 
diferenças que se tivesse encontrado na altura do mercúrio em cada uma dessas estações, para vos dar 
exatamente a diferença que teriam produzido as primeiras 100 toesas, aquelas que teriam dado as segundas 
100 toesas e assim para as outras; o que poderia servir para elaborar uma tabela, por cuja extrapolação aqueles 
que quisessem se dar ao trabalho de fazê-lo poderiam talvez chegar ao perfeito conhecimento do exato 
tamanho do diâmetro de toda a esfera do ar. 

Não perco a esperança de vos enviar algum dia essas diferenças de 100 toesas, tanto para nossa 
satisfação quanto pela utilidade que o público terá por ela. 

Se vos encontrardes algumas obscuridades nessa descrição, eu vo-las poderei esclarecer pessoalmente 
em poucos dias, já que estou para fazer uma pequena viagem a Paris, onde vos assegurarei que sou, 

Senhor, vosso muito humilde e muito afeiçoado servidor, 
Périer. 
De Clermont, 22 de setembro de 1648. 
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6.1.6 Questionário sobre a Fonte Primária  – Carta do senhor Périer ao senhor Pascal, o jovem, 
em 22/09/1648 

 

 

  

18. Que tipo de documento é esse? 

19. Quem o escreve? Quando? Para quem?  

20. Com que objetivo o documento foi escrito? O que descreve? O que estavam fazendo?  

21. Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele 

parece esperar do seu interlocutor? Utilize trechos do documento como justificativa em seus 

comentários. 

22. Localize a expressão utilizada pelo autor para se referir a um experimento específico. O que você nota? 

Tente justificar essa expressão. Como esse experimento ficou conhecido historicamente? 

23. Na época, havia uma controvérsia em torno da sustentação da coluna de líquido. Esse efeito podia ser 

explicado de diferentes formas, por exemplo, pela atuação da pressão do ar (causa externa) ou por um 

puxão do vazio, o “horror ao vácuo” (causa interna). Considere essa informação contextual importante. 

Qual seria, então, o objetivo para realizarem todos os procedimentos descritos no documento? O que 

estavam estudando? 

24. Há, então, alguma hipótese tomada pelos participantes como ponto de partida para a idealização dos 

procedimentos?  

25. Como você imagina os locais apontados no texto? Por que foram escolhidos para os procedimentos? 

Explique. 

26. Em relação à metodologia do trabalho realizado, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a 

passo, criatividade, imaginação, atividade coletiva ou individual, etc.)? 

27. Que informações sobre o contexto transparecem no documento?  

28. Que personagens são citados no documento? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? 

Por que o autor apresenta detalhes sobre as ações e informações sobre os participantes? Em sua 

opinião, qual a importância dessas informações? 

29. O que estavam fazendo parece ser importante? Périer demonstra alguma emoção em relação àquele 

trabalho? Como reagiram diante os resultados? Por quê? 

30. Há uma resposta a esse documento? Quem escreve? Os comentários envolvem algum tipo de 

sentimento ou expectativa? A que se referem? 

31. Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

32. Destaque alguns pontos que você não conseguiu compreender.  

33. Considere o conteúdo do documento analisado.  

Compare-o a informações que eventualmente são relatadas em livros didáticos:  

O experimento do Puy-de-Dôme foi realizado por Blaise Pascal.  

Ao realizar o experimento de Torricelli em diferentes altitudes, Pascal mostrou que a pressão 

atmosférica diminui com a altitude.  

34. O que você pode dizer sobre essas afirmações? 
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6.1.7 Fonte Primária: Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 

 

 
 

Figura 5 – Blaise Pascal (1623-1662) 

 
TRATADOS FÍSICOS DE BLAISE PASCAL 
FRAGMENTO DE UM "TRATADO SOBRE O VÁCUO"  

 
O respeito devotado à Antiguidade chegou hoje a um tal ponto, em assuntos nos quais deveria ter 

menos força, que todos seus pensamentos são transformados em oráculos e mesmo suas obscuridades em 
mistérios, [de tal forma] que não se pode mais propor novidades sem perigo e que o texto de um autor é 
suficiente para destruir os argumentos mais fortes ... [lacuna com cerca de 10 linhas] 

Minha intenção não é a de corrigir um vício por outro e de negar toda estima aos antigos, por lhes 
terem concedido demais. Não pretendo banir sua autoridade para colocar em relevo apenas o raciocínio, 
embora se tente estabelecer essa autoridade sozinha, com prejuízo do raciocínio... [lacuna de duas linhas]. 

Para fazer atentamente essa importante distinção, deve-se considerar que algumas dependem apenas 
da memória e são puramente históricas, tendo por único objeto saber o que os autores escreveram; as outras 
dependem apenas do raciocínio e são completamente ocultas. As do primeiro tipo são tão limitadas quanto os 
livros nos quais estão contidas. [lacuna] 

É seguindo essa distinção que se deve regra r de formas diferentes a extensão desse respeito. O 
respeito que se deve ter por... [lacuna]. 

Nos assuntos em que se procura apenas saber o que os autores escreveram, como na História, na 
Geografia, na Jurisprudência, nas Línguas [lacuna] e sobretudo na Teologia [lacuna de uma ou duas 
palavras] e enfim em todos os que possuem por princípio seja o simples fato, instituição divina ou humana, 
deve-se necessariamente recorrer aos livros, pois tudo o que se pode saber sobre isso lá está contido: assim, é 
evidente que se pode ter seu conhecimento completo e que nada se lhe pode adicionar. 

Quando se trata de saber quem foi o primeiro rei dos franceses; em que lugar os geógrafos colocaram 
o primeiro meridiano; que palavras são utilizadas em uma língua morta; e todas as coisas dessa natureza, que 
outros meios senão os livros poderiam nos conduzir? E quem poderá adicionar algo de novo ao que eles nos 
ensinam, já que não se quer saber senão o que eles contêm? Só a autoridade pode nos esclarecer isso. É 
entretanto na Teologia que essa autoridade tem sua maior força, pois aí ela é inseparável da verdade e só a 
conhecemos por aquela - de modo que para dar total certeza sobre os assuntos mais incompreensíveis à razão, 
é suficiente mostrá-los nos livros sagrados (assim como, para mostrar a incerteza das coisas mais 
verossímeis, basta mostrar que elas não estão lá contidas); pois, como seus princípios estão acima da natureza 
e da razão, e, sendo o espírito humano muito fraco para lá chegar por seus próprios esforços, não pode atingir 
essas compreensões elevadas se não for levado até lá por uma força onipotente e sobrenatural. 

O mesmo não ocorre com os assuntos que caem sob os sentidos ou sob o raciocínio: aqui a 
autoridade é inútil; só a razão pode conhecê-los, Elas possuem seus direitos separados: primeiramente, uma 
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 [a autoridade] possuía toda vantagem; aqui, a outra [a razão] reina, por sua vez. Mas como os assuntos deste 
tipo [do domínio da razão] são proporcionais ao alcance do espírito, ele encontra total liberdade de aí 
avançar; sua fecundidade inesgotável produz continuamente e suas invenções podem em conjunto ser 
ininterruptas e infinitas... [lacuna]. 

Assim é que a Geometria, a Aritmética, a Música, a Física, a Medicina, a Arquitetura e todas as 
ciências que estão submetidas à experiência e ao raciocínio devem ser ampliadas para tornar-se perfeitas. Os 
antigos encontraram-nas apenas esboçadas por aqueles que os precederam; e deixá-las-emos àqueles que virão 
depois de nós em um estado mais completo do que aquele em que as recebemos. Como sua perfeição depende 
do tempo e do esforço, é evidente que, mesmo se nosso esforço e nosso tempo nos fornecerem menos do que 
seus trabalhos [dos antigos] isoladamente, no entanto, os dois reunidos devem efetuar juntos mais do que 
cada um em particular. 

O esclarecimento dessa diferença deve fazer-nos lamentar a cegueira daqueles que trazem apenas a 
autoridade como prova nos assuntos físicos, ao invés de raciocínio ou experiências; e horrorizar-nos pela 
malícia dos outros, que empregam apenas o raciocínio na Teologia, ao invés da autoridade da Escritura e dos 
Patriarcas. É preciso estimular a coragem dessas pessoas tímidas que nada ousam inventar em Física e 
confundir a insolência desses temerários que produzem novidades em Teologias. No entanto, tal é a 
infelicidade do século, que são vistas muitas opiniões novas em Teologia, desconhecidas em toda a 
antiguidade, sustentadas com obstinação e recebidas com aplauso; enquanto aquelas que são produzidas na 
Física, embora em pequeno número, parecem dever serem condenadas como falsas caso se choquem, por 
pouco que seja, contra as opiniões herdadas: como se o respeito que se tem pelos antigos filósofos fosse um 
dever e aquele que se dedica aos mais antigos Padres fosse apenas bondade! Deixo às pessoas judiciosas que 
observem a importância desse abuso que perverte a ordem das ciências de modo tão injusto; e creio que 
haverá poucas que não desejem que essa [liberdade] se aplique a outros assuntos, pois as novas invenções 
[em Teologia] são infalivelmente erros em assuntos que se profana impunemente; e são absolutamente 
necessárias para o aperfeiçoamento de tantos outros assuntos, incomparavelmente inferiores que, no entanto, 
não se ousa tocar. 

Distribuamos com maior justiça nossa credulidade e nossa desconfiança e limitemos esse respeito 
que temos pelos antigos. Como a razão o faz nascer, ela deve também dar-lhe uma medida. Consideremos 
que se eles [os antigos] tivessem permanecido nessa restrição que nada ousava adicionar aos conhecimentos 
que receberam, ou se os seus contemporâneos tivessem resistido à recepção das novidades que lhes 
ofereceram, teriam privado a si próprios e à sua posteridade do fruto de suas invenções, Eles se serviram 
daquelas [invenções] que lhes foram legadas apenas como meios para atingir novas; e essa feliz ousadia lhes 
abriu o caminho para grandes coisas; assim, devemos da mesma forma tomar as que nos forneceram e, 
seguindo seu exemplo, transformá-las em meios e não no fim de nosso estudo, procurando ultrapassá-los, 
imitando-os. Haveria algo mais injusto do que tratar nossos antigos com mais restrições do que eles o 
fizeram com os que os precederam e ter por eles esse respeito como inviolável que só mereceram de nós 
porque não tiveram um igual por aqueles que os antecederam?. [lacuna de cinco ou seis linhas]. 

Os segredos da natureza são ocultos, embora ela sempre atue, seus efeitos não são sempre 
descobertos: o tempo os revela de era em era e, embora seja sempre a mesma, não nos é sempre igualmente 
conhecida, As experiências que no – los ensinam multiplicam-se continuamente; e como elas são o único 
principio da Física, as consequências se multiplicam proporcionalmente. Dessa forma pode-se hoje adotar 
outros sentimentos e novas opiniões sem desprezo e sem ingratidão, pois os primeiros conhecimentos que 
eles nos forneceram serviram de degraus para os nossos e por essa vantagem somos-lhes devedores por 
estarmos acima deles; pois, tendo se elevado até um certo grau ao qual nos conduziram, o menor esforço nos 
faz subir mais alto; e com menor esforço e menor glória, encontramo-nos acima deles". por isso que podemos 
descobrir coisas que lhes era impossível perceber. Nossa visão possui maior alcance e, embora eles 
conhecessem tão bem quanto nós tudo o que podiam observar na natureza, não conheciam tanto e vemos 
mais do que eles. 

No entanto, é estranho o modo como são reverenciados seus sentimentos. Torna-se um crime 
contradizê-los e um atentado acrescentar-lhes algo, como se não tivessem deixado mais verdades a serem 
conhecidas. Não seria isso tratar indignamente a razão humana e colocá-la no mesmo nível do instinto dos 
animais, já que se retira sua principal diferença -- que consiste no aumento incessante dos efeitos do 
raciocínio enquanto que o instinto permanece sempre igual? As células das abelhas eram tão bem medidas 
mil anos atrás quanto hoje e cada uma delas forma esse hexágono tão exatamente na primeira vez quanto na 
última. O mesmo ocorre com tudo o: que os animais produzem por esse movimento oculto. A natureza os 
instrui à medida que são pressionados pela necessidade; mas essa ciência frágil se perde com as exigências 
que possuem: como a recebem sem estudo, não possuem a felicidade de conservá-la; e todas as vezes que ela 
lhes é dada, é nova, para eles, pois, como a natureza só tem o objetivo de manter os animais em uma ordem 
de perfeição limitada, inspira-lhes essa ciência necessária, sempre igual, temendo que pereçam; e não permite 
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 que nada lhe adicionem, temendo que ultrapassem os limites que lhes prescreveu. O mesmo não ocorre com 
o homem, que só foi produzido para o infinito. Na primeira idade de sua vida, ele é ignorante; mas instrui-se 
incessantemente em seu progresso, pois tira proveito não apenas de sua própria experiência mas também da 
de seus predecessores, pois retém sempre em sua memória os conhecimentos que adquiriu e os dos antigos 
lhe estão sempre presentes nos livros que lhe deixaram. E como conserva esses conhecimentos, pode também 
aumenta-los facilmente; assim, os homens hoje estão de certo modo no mesmo estágio em que estariam esses 
antigos fil6sofos se tivessem podido envelhecer até o presente, adicionando aos conhecimentos que possuíam 
aqueles que seus estudos ter-lhes-iam proporcionado graças a tantos séculos. Por isso, por uma prerrogativa 
particular, não só cada homem avança dia a dia nas ciências, mas também o conjunto dos homens progride 
continuamente à medida que o universo envelhece; pois a mesma coisa que ocorre nas diferentes idades de 
um indivíduo ocorre na sucessão dos homens. Assim, toda a sequência dos homens, no decurso de tantos 
séculos, pode ser considerada como um mesmo homem que sempre permanece e que aprende continuamente. 
Assim se vê quão injustamente respeitamos a antiguidade desses filósofos; pois, assim como a velhice é a 
idade mais distante da infância, quem não percebe que a velhice desse homem universal não deve ser buscada 
nos tempos pr6ximos ao seu nascimento, mas sim nos que lhe estão mais distantes? Os que chamamos de 
'antigos eram na verdade novos em tudo e formavam propriamente a infância da humanidade e, como 
adicionamos a seus conhecimentos a experiência dos séculos que os sucederam, é em nós que pode ser 
encontrada essa antiguidade que reverenciamos nos outros. 

Eles devem ser admirados pelas consequências que souberam extrair corretamente dos poucos 
princípios que possuíam: e devem ser desculpados por aquelas em que lhes faltou mais a felicidade da 
experiência do que a força do raciocínio. 

Não seriam eles desculpáveis pelo que pensaram sobre a Via Láctea quando, não tendo a fraqueza de 
seus olhos recebido ainda o auxilio do artifício, atribuíram essa cor a uma maior solidez dessa parte do céu, 
que refletiria a luz com mais força? Mas não seríamos indesculpáveis por permanecer com a mesma ideia, 
agora que, auxiliados pela vantagem obtida pela luneta de aproximação, ai descobrimos uma infinidade de 
pequenas estrelas, cujo esplendor mais abundante nos fez reconhecer a verdadeira causa dessa brancura? 

Não teriam também direito de dizer que todos os corpos corruptíveis estavam encerrados na esfera 
do céu da Lua, se durante a passagem de tantos séculos não tinham ainda notado corrupções nem gerações 
fora desse espaço? Mas não devemos asseverar o contrário, quando toda a Terra viu sensivelmente cometas 
que se inflamavam e desapareciam bem além dessa esfera?  

Assim é que, sobre o tema do vácuo, tinham o direito de dizer que a natureza não o permite, pois 
todas suas experiências sempre lhes haviam feito observar que ela lhe tinha horror e não podia admiti-lo. 
Mas se as novas experiências lhes fossem conhecidas, talvez chegassem a afirmar aquilo que puderam negar 
enquanto o vácuo ainda não havia aparecido. Ao afirmarem que a natureza não admitia o vácuo, só 
pretenderam falar sobre a natureza no estado em que a conheciam; pois, para afirmá-lo de modo geral, não 
bastaria tê-la visto constantemente nem em cem encontros, nem em mil, nem em qualquer outro número, 
por maior que fosse; pois, se restasse um só caso a examinar, esse único seria suficiente para impedir a 
definição geral; e se um só fosse contrário, esse único... [lacuna de duas linhas], Pois em todos os assuntos 
nos quais a prova consiste em experiências e não em demonstrações não se pode fazer uma asserção universal 
senão pela enumeração geral de todas as partes e de todos os casos diferentes. 

Assim, quando dizemos que o diamante é o mais duro de todos os corpos que conhecemos e não 
podemos nem devemos ai incluir aqueles que não conhecemos; e quando dizemos que o ouro é o mais pesado 
de todos os corpos, seríamos temerários se incluíssemos nessa oposição geral aqueles que não conhecemos 
mas que podem existir na natureza. Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a natureza não 
admitia o vácuo, quiseram dizer que ela não o admitia em todas as experiências que viram; e não poderiam, 
sem temeridade, aí incluir aquelas que não lhes eram conhecidas. Se elas o fossem, sem dúvida teriam tirado 
as mesmas consequências que nós e por sua anuência lhes teria dado a autoridade dessa antiguidade da qual 
hoje se quer fazer o único princípio das ciências. 
Assim, sem contradizê-los, podemos afirmar o contrário do que diziam e, enfim, por maior que seja a força 
dessa antiguidade, a verdade deve sempre vencer, embora descoberta recentemente; pois ela é sempre mais 
antiga do que todas as opiniões que se teve; e imaginar que ela tivesse começado a existir quando começou a 
ser conhecida seria ignorar sua natureza. 
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6.1.8 Questionário sobre a Fonte Primária – Fragmento dos “Tratados Físicos de Blaise Pascal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Que tipo de documento é esse?  

2) Quem o escreve? Para quem deve ter sido escrito? Com que objetivo? 

3) Há alguma informação sobre quando foi escrito? Parece ser recente ou antigo? Justifique. 

4) O que o título indica como tema central do texto?  

5) Observe o momento em que, de fato, o autor entra no tema indicado pelo título.  

O que você nota? Ele o faz imediatamente?  

Você diria que o autor assume uma postura cautelosa ou agressiva ao defender suas ideias? Justifique. 

6) O autor inicialmente prepara o caminho para que a defesa da existência do vazio seja admissível. Ele tenta 

preparar o leitor para receber de bom grado discussões que promoverá com base em evidências empíricas.  

Localize no texto elementos que indicam esse procedimento inicial realizado pelo autor. 

7) Em relação aos conhecimentos dos antigos, que atitude o autor demonstra (por exemplo, menosprezo, rejeição, 

franca oposição, respeito, aceitação, etc.)? Justifique sua resposta.  

8) Que informações sobre o contexto transparecem no texto? 

9) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele parece 

esperar? 

10) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

11) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  

12) O autor justifica a visão que os antigos tinham sobre o tema vácuo.  

Como ele faz isso? Que argumentos ele usa nessa explicação? 

13) Por outro lado, ele afirma que os antigos certamente mudariam de opinião devido a certos elementos de sua 

época. 

 O que seriam? Explique o argumento do autor.  

14) Nesse texto, podem transparecer eventuais considerações do autor acerca da convergência de opiniões entre os 

pesquisadores, do papel da observação e do experimento na ciência, da origem do conhecimento, etc.  

Localize e comente trechos em que esses aspectos transparecem. 

15) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. Localize 

e interprete trechos correspondentes a esse aspecto. 

16) O autor expressa sua opinião em relação à possibilidade de formação do vazio. Que opinião ele tem? 

  Segundo o documento histórico, essa seria a opinião comum na época? 

17) O autor desse texto costuma ser relacionado à pressão atmosférica em livros didáticos. Por outro lado, não é 

comum que as discussões sobre o vácuo sejam citadas em livros didáticos e tampouco relacionadas a Pascal. 

Nesse sentido, que comentários você pode fazer sobre esses aspectos ao observar o conteúdo desse texto? 
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6.2 Interação-discussão: Finalização - As Fontes Primárias como recurso para o professor 

 
Acreditamos que a essa altura seja possível reconhecer o potencial da História da Ciência 

para o ensino de Física, bem como compreender a que tipo de História da Ciência (características 
historiográficas) se referem os documentos educacionais. É importante que os professores se deem 
conta de que a compreensão desses elementos faz parte de suas necessidades formativas 
(MARTINS, 2001; GIL PEREZ, 2001; VIDEIRA, 2007; FORATO, 2012; GUERRA, 2014).  

Para que a inserção didática da História e Filosofia da Ciência alcance os objetivos expressos 
na legislação educacional brasileira atual, o educador deve estar preparado para examinar de forma 
crítica livros didáticos e iniciativas de divulgação científica a fim de reconhecer exemplos de história 
anacrônica, whig, linear ou meramente cronológica. Adicionalmente, acreditamos que para os 
participantes desse curso de formação deva ser perceptível que dentre as dificuldades para inserção 
didática da História e Filosofia da Ciência estão eventuais limitações, inadequações ou insuficiência 
dos livros didáticos que costumam estar à disposição dos professores.  

Esses elementos devem ser retomados na abertura dessa reflexão coletiva que conclui o 
minicurso. 

Finalizando o minicurso, é estabelecida discussão de forma a enfatizar como o contato do 
professor com os documentos históricos permite aprofundar a compreensão de elementos do 
desenvolvimento histórico do conhecimento científico focalizado, bem como acercar-se de modo 
contextualizado de visões mais sofisticadas acerca da Natureza da Ciência.  

 
● Que informações foram trazidas pelas fontes primárias em discussão?  

● De que modo essas informações se contrapõem ao que os livros didáticos trazem ou, 

ainda, completam lacunas deixadas pelos materiais didáticos? 

● Que elementos relacionados ao modo como a ciência de desenvolve foram 

percebidos nas discussões? Essas percepções se contrapõem às visões sobre a 

Natureza da Ciência trazidas pelos livros didáticos?  

● Que contribuições subjacentes ao trabalho com as fontes primárias podem colaborar 

para uma inserção didática da História e Filosofia da Ciência alinhada às 

recomendações expressas na legislação educacional? 

● Para o professor, que contribuições podem advir a partir do contato com as fontes 
históricas, em termos de informação e de postura didática? 

 
As fontes primárias podem se constituir como recursos importantes para o professor a fim de 

superar o frágil conteúdo histórico usualmente notado nos livros didáticos (informações históricas 
esparsas, conhecimento descontextualizado, equívocos históricos, anacronismos e omissão de 
controvérsias científicas).  

Particularmente, o desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica não aconteceu da 
forma comumente encontrada nos livros didáticos. Elementos que veem à tona na discussão dos 
documentos históricos originais trazem uma história mais rica. As fontes primárias podem ser 
recursos importantes para a reflexão do docente em busca de informações históricas que atendam à 
legislação educacional vigente.  

A discussão dos episódios históricos permite abordar de forma contextualizada a temática 
Natureza da Ciência, colaborando com a conscientização docente a respeito de posturas filosóficas 
simplistas (como o empirismo-indutivismo), as quais podem ter reflexos indesejáveis na atuação 
didática. Contribui com elementos que permitem, por exemplo, que o professor reflita acerca de suas 
próprias visões acerca do papel do experimento na ciência e, consequentemente, sua utilização 
didática. 
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ANEXO: RESPOSTAS ÀS ATIVIDADES DO PRODUTO 
EDUCACIONAL 

 
 
RESPOSTA DA ATIVIDADE 1. 

ALUNO: A1 

I. Dinâmica em sala de aula  

1. Quadro negro, pincel e professor ministrando assuntos; 

2. Utilização de multimídias em sala de aula com conteúdo da disciplina e o professor explicando; 

II. Papel da experimentação 

1. Pouco utilizada em sala de aula; 

2. Quando é jeito experimento, geralmente para turmas de muitos alunos; 

3. Espaços físicos inadequados para os experimentos; 

4. Professor realizando o experimento sem monitorar para o auxílio; 

5. Quase não há cobranças de relatores aos alunos, fixando assim os objetivos. 

III. Caracterização dos conteúdos cientifico no livro 

1. Conteúdos passados como verdades absolutas da realidade; 

2. conteúdos cada vez mais sem demonstração, mesmo que fosse de forma implícita, de como ele 

foi elaborado. 

IV. Presença da história da ciência 

1. Geralmente não possui história de ciências nos livros; 

2. Quando aparece, na maioria, é a história do cientista, um histórico; 

3. Quando parece não ajudar há somar com o conteúdo ministrado, o aluno com o professor não 

estuda o tópico; 

4. Às vezes, considera o cientista com um ser humano diferenciado; 

5. Não mostra rupturas do conhecimento atual com o conhecimento anterior. 

V. Referência ao trabalho do cientista 

 Parece não haver ligação nenhuma com a matéria e o trabalho do cientista, não há uma 

preocupação. 

VI. Conteúdos extensos 

1. Devido ao conteúdo ser extenso demais, o professor não consegue usar meios alternativos, 

como: vídeos, aulas práticas, jogos; 

2. Como são muitas disciplinas e todas com conteúdo extensos, não existe carga horária 

suficiente para cumprir todo o programa. 

 

RESPOSTA DA ATIVIDADE 1. 

ALUNO: A2  

1. Dinâmica em sala de aula: Na maioria dos colégios fica dependendo das habilidades e do material 

próprio do docente. A escola adota critérios do ensino tradicional com relação ao investimento do 

profissional e os recursos a serem utilizados (pouco investimento na qualificação e de materiais). 

 

2. Papel da experimentação: No aspecto qualitativo em relação ao aluno ainda está muito atrasado, houve 

uma pequena melhoria em relação ao ensino tradicional, mas falta muito para obter melhores resultados 

e com isso avançar em ciência e tecnologia. Falta investimento em capacitação e em laboratórios de 

ciências na rede pública e privada. Além disso, os alunos não estão muito interessados em áreas de 

raciocínio e sim na área de comunicação virtual. A nova geração de alunos está pegando informações 

prontas, fugindo de contas e de escrever. 

 

3. Características dos conteúdos científicos dos livros didáticos: Continua com pensamentos tradicionais 

com assunto voltado às práticas de desenvolvimento de fórmulas e teorias fundamentadas em decorebas 

para o ENEM. 

Vejo que falta nos materiais didáticos novas formas e métodos que estimulem os alunos a pensar e que 

seja atrativo e prazeroso. 

 

4. Presença na história da ciência: Esse assunto ainda é visto de uma forma básica sem aprofundamento, 

haja visto que são assuntos cobrados. 

 



242 

 

 

RESPOSTA DA ATIVIDADE 1. 

ALUNO: A3  

A lista seria: 

Dinâmica em Sala de Aula: A forma em que o professor consegue interagir com os alunos, seja na forma de 

introduzir uma atividade experimental e/ou de mostrar os fenômenos físicos aplicados no dia a dia. De modo 

geral, o que for possível de fazer para que as aulas sejam interessantes e que eles aprendam o conteúdo 

ministrado.  

Papel da Experimentação: Uma das principais formas de atrair a atenção dos alunos, de poder melhorar o 

raciocínio sobre o conteúdo abordado é uma forma de concretizar a aula abstrata.  

Caracterização dos conteúdos científicos no livro didático:  Em muitos casos, é a primeira parte a ser trabalhado 

no processo introdutivo do conteúdo, serve para mostrar aos alunos de onde veio as primeiras ideias, quem são 

os principais autores e como eles procederam para realizar tais descobertas. No livro didático normalmente, vem 

em trechos destacados em forma de citações de uma carta ou algo do tipo. 

Cientistas trabalha: é passando para o aluno que para poder fazer leis e teorias o estudo necessário passar por 

várias etapas como: observação, analise, prática experimental, etc. 

 

 

RESPOSTAS A ATIVIDADE 2: ANÁLISE DE TRECHOS DOS LIVROS DIDÁTICOS. 
Estas respostas estão na ordem em que foram tratadas durante a discussão. Constam aqui somente as 

respostas dos participantes A1 e A3. O participante A2 enviou um arquivo sem as respostas, por este motivo não 

envolvemos sua análise nesta discussão. O participante A4 não estava presente no momento anterior, não tendo 

ciência da atividade, portanto não realizou as análises. 

 

RESPOSTAS DO ALUNO DENOMINADO A3 

TEXTO 01 

 “Galileu (e certamente outros pensadores da época) não se contentava com essas explicações nem com a simples 

observação dos fenômenos. Procurava sempre fundamentar suas teorias através de experiências: observava e 

quantificava, para obter uma relação que descrevesse o fenômeno. A partir daí, buscando compreender os 

fenômenos da natureza, o homem acabou aprendendo que o Universo pode ser regido por leis físicas, expressas 

em linguagem matemática” (PARANÁ, 1994, apud PAGLIARINE, 2007, p. 87).  

 Tem um pouco de Hagiografia quando engrandece o cientista Galileu por conseguir perceber uma 

“falha no passado” pelos estudiosos da época, por poder mostrar teorias através de meios experimentais, o qual 

destaca ponto positivo. 

 Também há uma visão empirista-indutivista como se não houvesse estudiosos precedentes em tais 

atividades experimentais. 

 Diacrônica é percebida quando conhecimento de outra época não é colocada de forma adequada. 

 Ponto positivo do segmento que pode ser citado é o destaque a importância das atividades 

experimentais na construção de teorias por Galileu. 

 

TEXTO 02 

 “[...] com Galileu Galilei chegamos, no século XVII, à descoberta do método científico, que rompeu 

definitivamente com o pensamento aristotélico. A revolução científica daí decorrente fez surgir uma nova 

realidade, levando o homem a mudar a imagem que ele tinha de si próprio e do mundo” (PARANÁ, 1994, apud 

PAGLIARINE, 2007, p. 87, 88). 

 Apresenta uma visão de empirista-indutivista quando mostra data pontual em que ocorreu a tal 

descoberta. 

 Demonstra anacronismo quando se refere a “A revolução científica daí decorrente fez surgir uma nova 

realidade...” 

 História presentista como se não fosse levado em conta a situação da descoberta imersa na época e que 

o pensamento é meio tolo para o momento contemporâneo. 

 

TEXTO 03 

 “Os cientistas, cada qual com os métodos de pesquisa da época e do lugar, observam sistematicamente os 

fenômenos da natureza, tomam dados sobre as grandezas físicas envolvidas e induzem as leis ou princípios. Eles 

procuram estabelecer regras gerais para as explicações dos acontecimentos naturais” (SHIGEKIYO et al., 1993, 

apud PAGLIARINE, 2007, p. 65). 

 Apresenta uma visão empirista-indutivista quando fala que as leis ou princípios são baseados em 

observações sistemáticas de fenômenos da natureza. 
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Ponto positivo do segmento é a demonstração que cada cientista desenvolve leis e estuda as grandezas físicas de 

acordo com métodos de pesquisa de observação da época e lugar. Então, embora a citação seja curta, mostra uma 

forma contrária a visão presentista. 

 

TEXTO 04 

“O grande físico e matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642) desempenhou um papel fundamental no 

desenvolvimento do pensamento científico moderno, ao participar ativamente do confronto entre a liberdade de 

espírito e as forças retrógradas que buscavam impedir o progresso da ciência. Defendendo a ideia de que a Terra 

não poderia ser o centro do Universo e que na verdade deveria estar girando em torno do Sol, Galileu ao mesmo 

tempo estabeleceu um fato científico de grande repercussão e colocou em xeque a estrutura de poder existente na 

época, representada pela Igreja Católica. [...] Galileu Galilei tem, portanto, dupla importância: por suas 

descobertas científicas, básicas para a evolução do conhecimento humano, e por sua coragem em abalar o poder 

dominante que obstava o progresso da ciência” (FERRARO  et  al., 1996, apud PAGLIARINE, 2007, p. 67). 

 Demonstra Hagiografia de forma intuitiva quando descreve parte da trajetória de Galileu sem conter 

erros, pontos negativos ou derrotas. 

 Visão internalista centralizada nos aspectos internos da ciência. E demonstra também que não 

precedentes na descoberta imposta. 

 Ponto positivo que pode ser exposto é o pequeno trecho que mostra a situação social da época e a 

posição de Galileu diante disso, em que diz “ ao participar ativamente do confronto entre a liberdade de espírito 

e as forças retrógradas que buscavam impedir o progresso da ciência. Defendendo a ideia de que a Terra não 

poderia ser o centro do Universo e que na verdade deveria estar girando em torno do Sol, Galileu ao mesmo 

tempo estabeleceu um fato científico de grande repercussão e colocou em xeque a estrutura de poder existente na 

época, representada pela Igreja Católica” 

 

TEXTO 05 

“Logo após a publicação do livro A origem das espécies pelo naturalista inglês Charles Darwin, em 1859, seu 

colega, Thomas H. Huxley, também um naturalista inglês, questionou-o quanto ao título e propósito da obra: 

Mas, em primeiro lugar, o que é uma espécie? [...] Darwin respondeu: “Nenhuma definição de espécie 

conseguiu, ainda, satisfazer a todos os naturalistas, embora todos eles saibam vagamente o que se quer dizer 

quando se fala em espécie”. (AMABIS; MARTHO, 2010c, p. 23, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 119). 

 Alguns trechos com representação internalista, empirista-indutivista e diacrônica, porém nada tão 

excessivo.  

 

TEXTO 06 

“O mundo científico habituou-se a ver o físico francês Henri Becquerel e o casal franco-polonês Pierre e Marie 

Curie como os primeiros desbravadores do mundo das partículas radioativas. Isso é verdade em parte – sem as 

experiências e observações deles e de outros físicos, apresentadas a partir de 1896 na Academia de Ciências de 

Paris, não haveria oportunidade para novas descobertas e hipóteses. Mas foi o trabalho teórico de dois físicos, 

Ernest Rutherford, da Nova Zelândia, e Frederic Soddy, da Inglaterra, que efetivamente explicou como ocorrem 

as atividades radioativas. Entre novembro de 1902 e maio de 1903, eles publicaram uma serie de cinco artigos 

em que apresentavam a hipótese de que a radioatividade está associada a fenômenos atômicos de desintegração 

[...].” (BIANCHI; ALBRECHT; MAIA, 2005, p. 78, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 300). 

 Características de uma visão de história Pedigree na parte em que comenta que é de costume na situação 

descrita dar destaque alguns físicos, visto em: “O mundo científico habituou-se a ver o físico francês Henri 

Becquerel e o casal franco-polonês Pierre e Marie Curie como os primeiros desbravadores do mundo das 

partículas radioativas.” 

 O texto também comenta que a explicação sobre as atividades radioativas só foi efetivada por Ernest 

Rutherford e Frederic Soddy. 

 

TEXTO 07  

“Historiadores e cientistas são unânimes em afirmar que Isaac Newton (1642-1727) representou a luz que 

iluminou definitivamente o pensamento científico moderno. Dotado de uma notável intuição, que lhe permitiu 

estabelecer a Lei da Gravitação Universal – que explica os movimentos dos astros – a partir da simples queda de 

uma maçã, o genial matemático inglês inventou o cálculo diferencial e integral, para que seus princípios não 

fossem meras suposições” (FERRARO et al., 1996, p. 166, apud PAGLIARINE, 2007, p. 67). 

 Com presença de palavras positivas, de grandiosidade e sentido de vitória, mostra uma visão de 

hagiografia.  Pode ser percebido em: “Historiadores e cientistas são unânimes em afirmar que Isaac Newton 

(1642-1727) representou a luz que iluminou definitivamente o pensamento científico moderno...”.  

 Há uma presença de história Pedigree quando intuitivamente exalta Isaac Newton e associa como pai da 

Gravitação Universal, podendo ser percebido em: “Dotado de uma notável intuição, que lhe permitiu estabelecer 
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a Lei da Gravitação Universal – que explica os movimentos dos astros – a partir da simples queda de uma 

maçã...”. 

 

TEXTO 08  

“O cientista inglês John Joseph Thomson, elaborando melhor as experiências feitas com tubos catódicos, foi 

capaz de concluir, em 1887, que os raios catódicos são, na verdade, constituídos pelo fluxo de partículas menores 

que o átomo e dotadas de carga elétrica negativa. Estava descoberta a partícula que chamamos de elétron. Após 

essa descoberta, estava provado que o átomo não é indivisível como imaginavam os filósofos gregos ou como 

sugeria o modelo de Dalton”. (PERUZZO; CANTO, 2003, p. 65, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 300 - 301). 

 Enfatiza que o trabalho de Thomson sobre raios catódicos foi concluído em 1887, podendo ser 

considerado como empirista-indutivista por apresentar data pontual. 

 Também possui traços de história hagiografia em alguns trechos do texto. 

 

TEXTO 09 

 “[...] o estudo científico  dos  movimentos  dos  corpos  deve-se  a  Galileu  Galilei  (1564-1642), que introduziu 

em Física o  método experimental. Este consiste em observar os fenômenos, medir suas grandezas e estabelecer 

as leis físicas que os regem”. (FERRARO et al., 1996, apud PAGLIARINE, 2007, p. 68). 

 O segmento trata o cientista Gelileu Galilei como precursor do estudo científico com método 

experimental sem elo de ligação com quaisquer outros cientistas da época, o que enfatiza como criador deste 

método. Essas são caraterísticas de história pedigree, hagiografia, internalista, empirista-indutivista e diacrônica. 

 

TEXTO 10  

“Em 1711, o francês Louis Joblot (1645-1723) realizou um experimento no qual distribuiu, em frascos 

cuidadosamente limpos, caldo nutritivo preparado à base de carne e previamente fervido, de modo a matar todos 

os micro-organismos eventualmente presentes [...] Após alguns dias Joblot observou os caldos dos frascos ao 

microscópio, num dos frascos destapados, havia grande quantidade de micro-organismos, ausentes no caldo dos 

frascos tapados. Com esse experimento, o cientista francês acreditou ter resolvido o problema da origem dos 

seres microscópicos. Ele concluiu que os micro-organismos surgiam a partir de “sementes” provenientes do ar e 

não pela transformação espontânea da matéria inanimada constituinte do caldo nutritivo”. (AMABIS; 

MARTHO, 2010a, p. 45, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 117). 

 Texto característico de empirista-indutivista por apresentar data pontual quando diz: “Em 1711, o 

francês Louis Joblot (1645-1723) realizou um experimento no qual distribuiu, em frascos cuidadosamente 

limpos..”  

Ponto positivo do segmento, atribui parte da história detalhada em alguns aspectos sobre a realização da 

atividade experimental vivencia pelo francês Louis Joblot em 1711. 

 

Os demais textos ficaram sem análise desse participante. 

 

RESPOSTAS DO ALUNO A1 

Texto 1: 

 “A demonstração do Teorema de Newton sobre as forças centrais e as áreas percorridas, nada tem a ver com 

infantis „inspirações poéticas‟ em torno da queda das maçãs. Baseia-se, isto sim, em análise algébrica avançada! 

Contra o mito do mero observador sagaz e intuitivo, a realidade nos mostra Newton como um matemático de 

grandes qualidades. Ele não só se apoiou em pesquisas anteriores, mas foi capaz de renová-las e ampliá-las, 

usando para isso grande dose de imaginação e criatividade” (TALAVERA, 2005, apud PAGLIARINE, 2007, p. 

90). 

Diacrônica:   

 Cita pesquisas anteriores 

Renova e amplia conhecimentos passado 

Sem inspirações poéticas do feito científico 

Contra o “mito” 

Texto 2:  

“[...] de fato começou quando, num dia do ano de 1583, na catedral de Pisa, o sábio italiano Galileu Galilei teve 

sua atenção voltada para as oscilações de um lustre preso ao teto por uma corrente. Procurou medir o intervalo 

de tempo decorrido a cada oscilação do lustre e, para tanto, como não possuía relógio, utilizou-se de suas 

próprias pulsações” (ARRUDA & ANJOS, 1993c, apud PAGLIARINE, 2007, p. 94). 

Hagiografia, Anacrônica, Whig e Pedigree:      

 O Sábio Galileu  -  Gênio da ciência 

 O pai da descoberta - Precursor 

 1583 - Data pontual  
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Própria pulsação – valorização do aspecto positivo 

 Tudo começou -  Grande descoberta 

 Observando um Lustre -  Visão Elitista 

Texto 3: 

“Você teria uma ideia inicial de como descobrir tais leis da natureza? Segundo Lord Kelvin, famoso físico inglês 

do século XIX, „quando você puder medir aquilo do que estiver falando e conseguir expressa-lo em números, 

você conhecerá alguma coisa sobre o assunto...” (ARRUDA & ANJOS, 1993c, apud PAGLIARINE, 2007, p. 

94). 

Anacrônica, Whig:        

 Realizar medidas -  Empirista                                

 Fórmulas e números -   Desenvolvimento matemático  

 Puder medir e expor em números - Único caminho, algo linear, exato 

Texto 4: 

“Para contornar o problema da propagação da luz no vácuo, que não acontece com o som, Huygens imaginou a 

existência de um meio elástico e imponderável a que deu o nome de éter. [...] Durante praticamente todo o século 

XVIII a teoria corpuscular prevaleceu, principalmente em razão do maior prestígio de Newton no meio 

científico. [...] A partir daí, passou a predominar a teoria ondulatória que foi sendo gradativamente aperfeiçoada, 

até culminar com a teoria ondulatória eletromagnética do físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) que 

propõe ser a luz constituída pelas denominadas ondas eletromagnéticas. Com essa teoria ficou resolvido 

inclusive o problema da propagação da luz no vácuo, pois essas ondas podem fazê-lo por serem geradas por 

variações de campo elétrico e de campo magnético” (FERRARO et al., 1996, apud PAGLIARINE, 2007, p. 95, 

96). 

Diacrônica:       

   Problema da propagação da luz -  Citou problemas 

   Gradativamente aperfeiçoada -  Ação da Ciências ao longo do tempo 

    Boa contextualização do fato 

Texto 5:              

“Quando dois corpos eram atritados entre si, haveria transferência de parte do fluido elétrico de um para o outro. 

O corpo que recebesse fluido ficaria eletrizado positivamente e aquele que perdesse ficaria eletrizado 

negativamente. Desta maneira, segundo as ideias de Franklin, não haveria criação nem destruição de carga 

elétrica, mas apenas transferência de eletricidade de um corpo para outro, isto é, a quantidade total de fluido 

elétrico permaneceria constante. Atualmente sabemos que a teoria de Franklin era, pelo menos, parcialmente 

correta. De acordo com as descobertas realizadas neste século, sabe-se que realmente o processo de eletrização 

consiste na transferência de carga elétrica entre os corpos que se atritam. Entretanto, esta transferência não é feita 

através do fluido elétrico imaginado por Franklin, mas, sim, pela passagem de elétrons de um corpo para outro” 

(LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINE, 2007, p. 72). 

Anacrônica, Whig:  

 Atualmente, parcialmente correta...  -  Julgamento de teorias passadas 

 Atualmente sabemos...Realmente o processo consiste .. -  Ciência atual verdadeira e absoluta 

 Não é feito através do Fluido Elétrico imaginado por Franklin -  Nada que Valorize a Teoria       passada  

Texto 6: 

“[...] denominada pangênese, cada órgão ou parte do corpo de um organismo vivo produziria partículas 

hereditárias chamadas de gêmulas, estas migrariam para o sêmen do macho e da fêmea e seriam transmitidas aos 

descendentes no momento da concepção. O novo ser seria elaborado a partir das gêmulas recebidas dos 

genitores, o que explicaria as semelhanças entre pais e filhos”. (AMABIS; MARTHO, 2010b, p. 17, apud 

FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 116 -117). 

 Diacrônica:  

  Denominada pangênese.... -  Bem contextualizada 

   Produziria..... Migrariam...... – Passa uma idéia de uma explicação possível 

   Características semelhantes ao pai -  Externalista 

Texto 7:     

“Durante uma tempestade, Franklin empinou um papagaio de papel na tentativa de transferir a eletricidade, que 

ele acreditava existir nas nuvens, para alguns aparelhos de seu laboratório. Ligando a linha do papagaio a estes 

aparelhos, Franklin verificou que eles adquiriam carga elétrica, comprovando que as nuvens realmente estavam 

eletrizadas” (LUZ & ÁLVARES, 2006, apud PAGLIARINE, 2007, p. 72). 

 Hagiografia, Anacrônica, Whig e Pedigree:  

    Franklin.........  Pai (precursor) 

    Empinou o papagaio .... Vitória, conquista do cientista 

    Comprovando que........  desenvolvimento linear e absoluto 

Texto 8: 
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“Planck e outros cientistas de sua época tiveram dificuldades em aceitar a teoria quântica, que mudava 

completamente a maneira de ver os fenômenos em escala atômica. Essa teoria, no entanto, abriria um novo 

caminho para entender o átomo, com a proposta de Niels Bohr de um modelo para o átomo.” (MORTIMER; 

MACHADO, 2005, p. 104, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 301). 

 Diacrônica: 

     Cientistas de sua época tiveram dificuldades -  Problemas  

     Mudança na maneira de perceber os fenômenos -  Ruptura 

      Proposta de um modelo - Contextualização adequada 

Texto 9:         

“[...] Galileu fundamentava suas conclusões em experiências e observações cuidadosas, aliadas a um raciocínio 

lógico. Este modo de proceder constitui a base do método experimental, introduzido por ele no estudo dos 

fenômenos naturais, sendo por isto considerado o precursor da grande revolução verificada na Física a partir do 

século XVII.” (ÁLVARES & LUZ, 1992, apud PAGLIARINE, 2007, p. 73). 

Diacrônica:     

    Experiências e conclusões cuidadosas   

    Raciocínio lógico 

     Base do método experimental nos fenômenos naturais 

     Revolução na Física 

      Boa Contextualização 

Texto 10:  

“As diferenças entre os diversos sistemas de medida criavam obstáculos na comunicação científica. Por essa 

razão, no século XVII, cientistas europeus mostravam a importância de um sistema de medidas que fosse 

adotado pelas diversas nações. Por recomendação da Academia Francesa de Ciências, em 1799 adotou-se como 

unidade de comprimento o metro, cuja definição estabeleceu que equivaleria à décima milionésima parte da 

distância do pólo Norte ao equador, pelo meridiano que passa por Paris.” (BIANCHI; ALBRECHT; MAIA, 

2005, p. 137, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 303). 

 Diacrônica:       

  Comunicação entre Cientistas 

   Problema diversos sistemas de medidas 

   Adotado por Nações 

   Meridiano / polo Norte / Equador 

Texto 11: 

“É possível o movimento de um corpo em linha reta, com velocidade constante, sem a ação da força? A 

concepção aristotélica (Aristóteles, 384-322 a.C.) do Universo, onde a ideia de que um movimento retilíneo com 

velocidade constante só pode ser mantido pela ação de uma força constante, permaneceu durante quase 2000 

anos. Foi somente no século XVII, através da introdução de métodos experimentais na Física, que Galileu 

provou o contrário” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINE, 2007, p. 74). 

Hagiografia, Anacrônica, Whig e Pedigree:   

 Concepção Aristotélica - Precursor   

 Quase 2000 anos... Galileu – Empirismo 

Galileu provou o contrário -  Galileu Absoluto 

Texto 12: 

“Em 1932, o cientista James Chadwick provou que no núcleo, além de prótons (que são positivos), existem 

também partículas sem carga elétrica, que por esse motivo foram denominadas nêutrons – confirmando-se assim 

a existência da terceira partícula subatômica. De certa maneira, os nêutrons “isolam” os prótons, evitando suas 

repulsões e o consequente „desmoronamento‟ do núcleo”. (FELTRE, 2000, p. 89, apud PORTO; VIDAL, 2012, 

p. 302). 

Hagiografia, Anacrônica, Whig e Pedigree:  

  Provou a existência ......... 

   James Chadwick  -  Precursor 

   Confirmação........ 

     Data solta... 1932 – Sem contexto 

Texto 13: 

“Os experimentos do pesquisador francês Louis Pasteur, que sepultaram a ideia de que seres vivos podiam surgir 

por geração espontânea; e a teoria evolucionista do cientista Charles Darwin, segundo a qual os primeiros seres 

vivos surgiram num passado remoto e desde então evoluíram, originando a variedade de seres atuais”. 

(AMABIS; MARTHO, 2010a, p. 43, apud FIORESE; DELIZOICOV, 2015, p. 114). 

Hagiografia, Anacrônica, Whig e Pedigree:   

  Sepultou...... Desvalorização de estudos passados 

  Experimentos -  Algos Absolutos 



247 

 

   Charles Darwin – Pai 

Texto 14: 

“Ao observar a queda de um corpo, se você é dotado de espírito crítico poderá perguntar: Por que o corpo cai? 

Há mais de dois séculos atrás, ao observar uma maçã cair, Isaac Newton respondeu a esta pergunta, afirmando 

que era devido à força de atração exercida pela Terra. Eis a linha de pensamento de Newton: 

1. A força centrípeta que mantém a Lua em órbita em torno da Terra é do mesmo tipo que faz o corpo cair. 

2. De acordo com o Princípio de Ação e Reação um corpo que cai devido à força atrativa da Terra, 

também exerce uma força atrativa sobre a Terra; a Terra não se move porque a sua massa é muito maior 

que a do corpo. Analogamente, se a Terra exerce uma força atrativa sobre a Lua, esta também exerce 

uma força sobre a Terra; neste caso a Lua não se precipita sobre a Terra por causa de sua inércia de 

movimento. 

3. Todos os corpos materiais atraem-se com força do mesmo tipo, chamadas Forças Gravitacionais. A 

reunião destas conclusões permitiu ao genial Newton estabelecer a expressão matemática da força 

gravitacional e constitui a Lei da Gravitação Universal, sintetizada na frase: Dois corpos quaisquer 

atraem-se com forças diretamente proporcionais ao produto de suas massas e ao inverso do quadrado da 

distância que os separa” (UENO & YAMAMOTO, 1982a, apud PAGLIARINE, 2007, p. 74). 

  

Hagiografia, Anacrônica, Whig e Pedigree:   

Dotado de espirito crítico...- Cientista Diferenciado 

   Dois séculos atrás...- Data pontual                                                                              

 Isaac Newton -  Precursor                                                                      

 Linha de pensamento – Individualista  ( Newton) 

  Maçã caiu.......  – Figurativo e simplista 

Texto 15: 

“As propostas para a existência dessas partículas [prótons, nêutrons e elétrons] foram sendo elaboradas na 

tentativa de explicar resultados de experimentos feitos ao longo do século XIX e início do século XX. Em 1911, 

já se conhecia a existência de elétrons e prótons, mas não se tinha uma ideia precisa sobre como essas partículas 

se distribuíam no átomo. Como resultado dos experimentos realizados desde 1909 por Geiger e Marsden, sob a 

sua supervisão, Rutherford foi capaz de elaborar esse novo modelo para o átomo, introduzindo ideias que seriam 

preservadas em modelos posteriores – a existência do núcleo atômico e da eletrosfera. Os esforços desses 

pesquisadores resultaram no desenvolvimento de métodos mais modernos de contagens de partículas radioativas, 

que culminaram no desenvolvimento do contador Geiger, que recebeu esse nome em homenagem ao aluno de 

Rutherford”. (MORTIMER; MACHADO, 2005, p. 95-96, grifos nossos, apud PORTO; VIDAL, 2012, p. 302 - 

303). 

 Diacrônica:     

As propostas foram sendo elaboradas    

 Vários experimentos feito 

 Ao longo do século........ 

  Já se conhecia a existência....... 

   Um novo modelo    

  Criou um desenvolvimento de métodos 

Os demais textos ficaram sem análise desse participante.  

 

 

 

 

ATIVIDADE 3  

 

Respostas dos alunos A1 e A4:  

 

 

“Favorece o reconhecimento da ciência como o conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos 

socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade” 

(DCNEM, artigo 5º, item VIII, § 2º); (BRASIL, 2015, p. 20). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Fica evidente uma abordagem progresso linear neste parágrafo. Tendo em vista que os fatos devem seguir uma 

ordem sistêmica, demonstrando assim uma evolução continua e de certa forma sem rupturas durante a 

evolução cientifica. A4. 
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“Discute a visão de ciência presente na coleção, contribuindo para a superação de visões de ciência empiristas 

e/ou indutivista” (BRASIL, 2015, 25).   

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS COMO O EMPIRISMO-INDUTIVISMO. A1. 

De certa forma, essa abordagem se torna internalista por ficar “presa” apenas a coleção abordada. Contudo, 

ela se opõe a visões simplistas sobre a ciência, assim, trazendo contribuições positivas para as aplicações dos 

conteúdos. A4. 

 

“O uso da História da Ciência de forma articulada aos assuntos desenvolvidos, evitando reduzi-la a 

cronologias, biografias de cientistas ou a descobertas isoladas” (BRASIL, 2015, 22).  

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA 

CITA COMO INADEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL -  UMA HC PEDIGREE E   

HAGIOGRAFIA 
FAZ OPOSIÇÃO A VISÃO SIMPLISTA   -  DESCOBERTAS ISOLADAS. A1. 

 

Neste parágrafo podemos notar uma forma diacrônica de aplicar a HC. A4. 

 

“A História da Ciência é contemplada em praticamente todas as unidades da coleção, geralmente em pequenos 

textos biográficos ou cronológicos, inseridos em boxes ao longo do capítulo. Em menor frequência, aparece, 

logo na introdução do capítulo, no sentido de melhor contextualizar o assunto” (BRASIL, 2015, p. 39).  

RECOMENDA UMA HC ANACRÔNICA, PEDIGREE E HAGIOGRAFIA. A1. 

 

 O sentido cronológico trás uma ideia de visão progressiva linear, mas em alguns momentos se faz necessário 

para cria uma certa “harmonia sequencial histórica”. A4. 

 

Análise do livro: 

  
 

 “São abordados, em alguns vídeos e infográficos, dados históricos relacionados a cientistas proeminentes, 

ideias e fatos associados a eles, assim como alguma complementação de leituras que podem contribuir para que 

estudantes percebam a ciência como uma construção humana” (BRASIL, 2015, p. 40). 

RECOMENDA UMA HC ANACRÔNICA, HAGIOGRAFIIA E PEDIGREE. A1. 

 

Aqui, a ciência aparece de maneira continua e feita apenas por poucos homens, tendo em vista que cada fato 

tem apenas um nome ligado a ele. Logo, podemos notar uma história Pedigree. A4. 
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Análise do livro: 

 
 

“A contextualização é também alcançada pela presença de situações cotidianas e de aplicações tecnológicas 

dos conteúdos e textos de História da Ciência, que buscam equilibrar uma abordagem mais interna à própria 

Física a outra que traz aspectos sociais do desenvolvimento da Ciência” (BRASIL, 2015, p. 42). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

CITA COMO INDEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL UMA CIÊNCIA NEUTRA, 

ISOLADA. A1. 

 

Tendo como base apenas a Física, acabamos internalizando todo conteúdo aplicado e não fazendo conexões 

históricas necessárias para uma formação critica do indivíduo. A4. 

 

 “Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma cultura científica 

efetiva [...] 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, parte III, 

2000, p. 24). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS COMO ACUMULAÇÃO LINEAR DE CONHECIMENTO, 

CITANDO O CONHECIMENTO FÍSICO COMO OBJETO DE CONTÍNUA TRANSFORMAÇÃO. A1. 

 

Aqui, podemos observar uma visão externalista que trará perspectivas além da física, contudo, também podemos 

observar um desenvolvimento sem rupturas tendo em vista que a ciência tem que ser mostrada como sento 

“objeto de contínua transformação”. A4. 

 

 “O ensino de Ciências da Natureza tem compromisso com uma formação que prepare o sujeito para interagir e 

atuar [...]; a alfabetização e o letramento científicos; a compreensão de como a ciência se constituiu 

historicamente e a quem ela se destina [...]” (BRASIL, 2015, p. 149). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Este parágrafo indica uma abordagem que se opõe a visões simplistas sobre a ciência. Evitando assim, visões 

empirista-indutivista,  individualista e acumulação linear de conhecimento. A4. 

 

“Compreender a ciência como um empreendimento humano, construído histórica e socialmente. Apropriar-se 

de conhecimentos das Ciências da Natureza como instrumento de leitura de mundo. [...] Desenvolver senso 

crítico e autonomia intelectual no enfrentamento de problemas e na busca de soluções, visando transformação 

sociais e construção da cidadania. [...] Refletir criticamente sobre valores humanos, éticos e morais 

relacionados com a aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos” (BRASIL, 2016, p. 152-153). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS ATRAVÉS DO ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS E NA 

BUSCA DE SOLUÇÕES. A1. 

 

Esse parágrafo indica uma forma adequada de abordagem cientifica em sala de aula, tendo em vista que, evita 

visões simplistas e aborda ciências da natureza acarretando o englobamento de diversas áreas. A4. 
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 “A Física é uma construção humana e como tal deve ser apresentada. [..] Saber Física e sobre a Física, 

contribui para entender e posicionar-se criticamente frente a questões tecnocientíficas da atualidade que 

envolvem diversos interesses e grupos sociais (BRASIL, 2016, p. 205). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Trabalhando os conteúdos de física desta maneira, temos uma visão diacrônica que traz posicionamentos 

adequados e evita visões simplistas. A4. 

 

 “Um tratamento didático apropriado é a utilização da história e da filosofia da ciência para contextualizar o 

problema, sua origem e as tentativas de solução que levaram à proposição de modelos teóricos, a fim de que o 

aluno tenha noção de que houve um caminho percorrido para se chegar a esse saber” (BRASIL, 2006, p. 50). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO MOSTRAR CAMINHOS PERCORRIDOS PARA SE 

CHEGAR AO SABER. A1. 

 

Nessa abordagem, a HC segue uma ordem diacrônica e mostra todas as fazes de rupturas procurando abordar 

de uma maneira externalista a construção histórica. A4. 

 

“É importante, porém, que esse recurso [História da Ciência] não fique limitado à descrição de fatos ocorridos 

no passado ou à apresentação de biografias [...]” (BRASIL, 2006, p. 86). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA. 

CITA COMO INDEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL UMA HC PEDIGREE E 

HAGIOGRAFIA. A1. 

 

Abordado os conteúdos desta maneira, teremos um posicionamento diacrônico, evitando visões simplistas sobre 

a ciência. A4. 

 

“[...] será excluída a obra que não apresentar, em seu conjunto: [...] 6. a história da ciência muito além de 

nomes ou datas, explorando o contexto social, cultural, econômico e político em que ocorreu a produção 

científica” (BRASIL, 2017, p. 46). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

CITA COMO INDEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL UMA HC PEDIGREE, WHIG, 

INTERNALISTA, HAGIOGRAFIA. A1. 

 

Mais uma vez, com essa abordagem, visões como: empirismo-indutivismo, individualismo e acumulação linear 

de conhecimento não serão trabalhadas. A4. 

 

 “Não se deve caracterizar o “fazer ciência” como uma sequência rígida e linear de passos pré-estabelecidos. 

[...]. O caráter coletivo e comunitário da prática da Física é algo que merece ser ressaltado” (BRASIL, 2015, p. 

205). 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO CITAR QUE NÃO DEVEMOS “FAZER CIÊNCIA” 

COMO UMA SEQUÊNCIA RÍGIDA E LINEAR.  
RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

CITA COMO INDEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL O PEDIGREE, HAGIOGRAFIA E A 

WHIG. A1. 

 

Com essa abordagem, a HC não aparece com ênfase, contudo, podemos perceber que esse parágrafo se opõe a 

visões simplistas sobre a ciência. A4. 

 

 “Quando os conteúdos disciplinares são apresentados nos livros didáticos, a sequência das transformações 

pelas quais passaram acaba mascarando dificuldades, e eles são mostrados tão simplificados que parece ao 

aluno ser necessário apenas decorar as fórmulas e os principais conceitos, sem a necessidade de perguntar de 

onde vieram esses saberes. Será que Newton expressou a lei da gravitação universal tal como a conhecemos, F 

= GMm/r2? Foi essa a forma originalmente proposta por ele?” (BRASIL, 2006, p. 49) 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS ESCONDENDO AS DIFICULDADES E A EVOLUÇAÕ DA 

TEORIA.  A1. 

 

Essa abordagem ressalta a ideia de que o aluno deve ser estimulado a pensar, evitando assim, história  

Pedigree, progresso linear , pseudo-história e etc. A4. 

 



251 

 

“Dada sua condição [do conhecimento] de ser produto histórico-cultural, isto é, de ser produzido e elaborado 

pelos homens por meio da interação que travam entre si, no intuito de encontrar respostas aos mais 

diversificados desafios [...] o conhecimento articula-se com os mais variados interesses. [...] a produção, 

elaboração e disseminação do conhecimento não são neutras [...]” (BRASIL, 2013, p. 180). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Nesse trecho não fica evidente a abordagem de HC nos conteúdos disciplinares. A4. 

 

“[...] o conhecimento contemporâneo guarda em si a história da sua construção. O estudo de um fenômeno, de 

um problema [...] está articulado com a realidade em que se insere” (BRASIL, 2013, p. 183). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Esse parágrafo sugere que o conteúdo em questão seja expresso de uma maneira diacrônica, tendo em vista que 

se faz necessário levar em consideração a realidade do momento histórico. A4. 

 

“[...] os contextos histórico e social, e também o contexto cultural, se constituem como cenário para a 

construção de sentidos e significados para o conhecimento da Física e das outras ciências” (BRASIL, 2006, p. 

49).  

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Nessa perspectiva, podemos observar uma visão externalista. Contudo, levando em consideração os pontos 

citados, podemos evitar uma visão simplista sobre a ciência. A4.  

 

 “Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, 

continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da 

sociedade” (BRASIL. MEC, SEMT, 2000, p. 95, 104). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO CITAR O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA POR 

ACUMULAÇÃO, CONTINUIDADE E RUPTURAS. A1. 

 

Mais uma vez é possível observar uma posição contraria a visão simplista sobre a ciência. Não obstante, essa 

abordagem externalista pode trazer grandes contribuições construindo uma visão critica quando empregada. 

A4. 
 

“Os objetivos explicitamente atribuídos à área de Ciências e Matemática incluem compreender as Ciências da 

Natureza como construções humanas e a relação entre conhecimento científico-tecnológico e a vida social e 

produtiva; objetivos usualmente restritos ao aprendizado das Ciências Humanas. [...]” (BRASIL. MEC, SEMT, 

[1999 ou 2000], p. 11). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

CITA COMO INADEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL A CIÊNCIA NEUTRA. A1. 

 

Não encontro posicionamentos a respeito de abordagens da HC para com os conteúdos em destaque neste 

parágrafo. A4. 

 

“Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida humana em diferentes 

épocas e na capacidade humana de transformar o meio. Entender a relação entre o desenvolvimento de 

Ciências Naturais e o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se 

propuser e se propõe solucionar. Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua 

vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. (BRASIL. MEC, 

SEMT, [1999 ou 2000], p. 13)”. 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

CITA COMO INDEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL A CIÊNCIA NEUTRA. A1. 

 

Uma abordagem externalista que tem um potencial critico considerável, tendo em vista que abrange a área 

social e cientifica. A4. 

 

“Ao longo da história da humanidade, várias foram as explicações para o surgimento e a diversidade da vida, 

de modo que os modelos científicos conviveram e convivem com outros sistemas explicativos como, por exemplo, 

os de inspiração filosófica ou religiosa. O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza 

viva e dos limites dos diferentes sistemas explicativos, a contraposição entre os mesmos e a compreensão de que 
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a ciência não tem respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características [é] a possibilidade de ser 

questionada e de se transformar. Deve permitir, ainda, a compreensão de que os modelos na ciência servem 

para explicar tanto aquilo que podemos observar diretamente, como também aquilo que só podemos inferir; que 

tais modelos são produtos da mente humana e não a própria natureza, construções mentais que procuram 

sempre manter a realidade observada como critério de legitimação. Elementos da história e da filosofia da 

Biologia tornam possível aos alunos a compreensão de que há uma ampla rede de relações entre a produção 

científica e o contexto social, econômico e político. É possível verificar que a formulação, o sucesso ou o 

fracasso das diferentes teorias científicas estão associados a seu momento histórico”  (BRASIL. MEC, SEMT, 

[1999 ou 2000], p. 14). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

CITA COMO INDEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL A CIÊNCIA NEUTRA E O 

ANCRONISMO. 
FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO CITAR QUE A CIÊNCIA NÃO TEM RESPOSTAS   

DEFINITIVAS PARA TUDO, PODENDO SER QUESTIONADA E TRANSFORMADA. E QUE 

DISPOMOS DE MODELOS CRIADOS PELA MENTE HUMANA E NÃO PELA NATUREZA. A1. 

 

Com essa visão diacrônica e ao mesmo tempo extarnalista e internalista, fica evidente que um conteúdo 

apresentado levando em consideração esses parâmetros, tem grande potencial no que concerne a construção 

crítica em sala de aula e até mesmo fora dela. A4.   

“A Física percebida enquanto construção histórica, como atividade social humana, emerge da cultura e leva à 

compreensão de que modelos explicativos não são únicos nem finais, tendo se sucedido ao longo dos tempos, 

como o modelo geocêntrico, substituído pelo heliocêntrico, a teoria  do calórico pelo conceito de calor como 

energia, ou a sucessão dos vários modelos explicativos para a luz. O surgimento de teorias físicas mantém uma 

relação complexa com o contexto social em que ocorrem. Perceber essas dimensões históricas e sociais 

corresponde também ao reconhecimento da presença de elementos da Física em obras literárias, peças de 

teatro ou obras de arte” (BRASIL. MEC, SEMT, [1999 ou 2000], p. 27). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO CITAR QUE MODELOS EXPLICATIVOS DA CIÊNCIA 

NÂO SÃO ÚNICOS NEM FINAIS. A1. 

 

Nesse parágrafo podemos percebem uma abordagem progressiva e linear, porém, é possível observar oposição 

a visões simplistas sobre a ciência. A4. 

 

“Assim, o conhecimento químico não deve ser entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos 

e acabados, mas sim [como] uma construção da mente humana, em contínua mudança. A História da Química, 

como parte do conhecimento socialmente produzido, deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao 

aluno a compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus avanços, erros e conflitos. A 

consciência de que o conhecimento científico é assim dinâmico e mutável ajudará o estudante e o professor a 

terem a necessária visão crítica da ciência. Não se pode simplesmente aceitar a ciência como pronta e acabada 

e os conceitos atualmente aceitos pelos cientistas e ensinados nas escolas como “verdade absoluta”” (BRASIL. 

MEC, SEMT, [1999 ou 2000], p. 31). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS DE MODELOS PRONTOS E ACABADOS AO CITAR 

MUDANÇAS CONTINUAS CONHECIMENTO QUÍMICO E SEUS AVANÇOS ERROS E 

CONFLITOS. A1. 

Nessa abordagem é possível perceber que a relação de descontinuidade fica em evidencia, assim explicitando 

uma visão diacrônica e com isso, evitando possíveis equívocos e visões distorcidas sobre a HC. A4. 

 

“Explicitamente, disciplinas da área de linguagens e códigos e da área de ciências da natureza e matemática 

devem também tratar de aspectos histórico-geográficos e culturais, ingredientes da área humanista, e, vice 

versa, as ciências humanas devem também tratar de aspectos científico tecnológicos e das linguagens”. 

(BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 15-16). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

CITA COMO INDEQUADO PARA O CONCEITO EDUCACIONAL UMA HC NEUTRA. A1. 

 

Esse parágrafo visa uma abordagem externalista que eleve o grau de entendimento dos conteúdos trabalhados 

buscando uma interdisciplinaridade entre áreas. A4.  

 

“Esse exercício histórico daria aos estudantes uma oportunidade de questionar e compreender melhor 

processos sociais, econômicos e culturais passados e contemporâneos e, além disso, auxiliaria a construir uma 
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visão das Ciências da Natureza associada a outras dimensões da vida humana” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 

18). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO CITAR QUE UM EXERCÍCIO HISTÓRICO DA HC 

AUXILIARIA A CONSTRUIR AOS ESTUDANTES UMA VISÃO DA CIÊNCIA DA NATUREZA 

ASSOCIADA A OUTRAS DIMENSÕES DA VIDA HUMANA. A1. 

  

É possível observar uma abordagem externalista que visa uma construção crítica e se opões a visões simplistas 

sobre a ciência como: o individualismo e acumulação linear de conhecimento. A4.  

 

 “A História é também história do conhecimento científico-tecnológico e matemático, e ainda história da 

cultura, em todos os sentidos dessa palavra, desde cultura da alimentação, do vestuário e de regras de convívio, 

até cultura literária, artística e humanista” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 18). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Neste parágrafo é possível observar uma visão externalista que trás consigo uma abordagem diacrônica. A4. 

 

“As fases distintas das diferentes especialidades, em termos da história dos conceitos ou de sua interface 

tecnológica, não impedem que a história das ciências seja compreendida como um todo, dando realidade a uma 

compreensão mais ampla da cultura, da política, da economia, no contexto maior da vida humana. Por tudo 

isso, a contextualização sócio cultural das ciências e da tecnologia deve ser vista como uma competência geral, 

que  transcende o domínio específico de cada uma das ciências” (BRASIL. MEC. SEMT, 2002, p. 25). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Mais uma vez é possível observar uma visão externalista com um caráter que busca a oposição de visões 

simplistas sobre a ciência. A4. 

 

“O estudo da gravitação é uma excelente oportunidade para discutir temas da astronomia em seus aspectos 

físicos, históricos e filosóficos. A física térmica pode ser estruturada a partir dos princípios da termodinâmica, 

associada às máquinas térmicas e a aspectos econômicos e socais, no contexto da Revolução Industrial” (MEC. 

SEB, 2006, p. 56). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO CITAR PRINCÍPÍOS TERMODINÂMICOS COM SUA 

CONSEQUÊNCIA NA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. A1. 

 

Essas corelações feitas em torno do referente tema trazem consigo uma visão internalista, progressiva e linear. 

A4.  
 

“A discussão de aspectos sociocientíficos articuladamente aos conteúdos químicos e aos contextos é 

fundamental, pois propicia que os alunos compreendam o mundo social em que estão inseridos e desenvolvam a 

capacidade de tomada de decisão com maior responsabilidade, na qualidade de cidadão, sobre questões 

relativas à Química e à Tecnologia, e desenvolvam também atitudes e valores comprometidos com a cidadania 

planetária em busca da preservação ambiental e da diminuição das desigualdades econômicas, sociais, 

culturais e étnicas”  (MEC. SEB, 2006, p. 119). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Nesse parágrafo a introdução da HC no contexto da sala de aula não fica evidente. Contudo, a maneira como 

indica as corelações de conteúdos, podemos observar uma visão externalista. A4. 

 

“Assim, é preciso que a abordagem dos conceitos e dos conteúdos de Química seja coerente com a visão 

atualizada desses, contemplando avanços tanto no conhecimento químico quanto nas concepções da Química 

como ciência, sua historicidade e suas implicações sociais, sendo essencial a busca sistemática de novas 

referências e de novas e diversificadas fontes de informação” (MEC. SEB, 2006, p. 111). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Com uma visão progressiva e linear esse parágrafo trata as aplicações dos conteúdos de química de maneira 

internalista. A4. 

 

“Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como 

construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e 
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social da humanidade. [...] H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso 

comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas” (MEC. INEP, 2009). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. A1. 

 

Nesse parágrafo a introdução da HC no contexto da sala de aula não fica evidente. Contudo, a maneira como 

indica as correlações de conteúdos, podemos observar uma visão que se opõe ao empirismo-indutivismo. A4. 

 

“Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências e aplicá-los em diferentes 

contextos. [...] H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para 

diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental” (MEC. INEP, 2009). 

RECOMENDA UMA HC DIACRÔNICA, EXTERNALISTA. 

FAZ OPOSIÇÃO A VISÕES SIMPLISTAS AO CITAR A APLICAÇÃO DE MÉTODOS E 

PROCEDIMETOS EM DIFERENTES CONTEXTOS. A1. 

 

Este parágrafo não aborda a inserção da HC. Não obstante, traz consigo uma visão de métodos científicos que 

de certa forma expressão certas tendências a visões simplistas sobre a ciência. A4.  

 

 

RESPOSTAS DA ATIVIDADE 4A.DA FORMA COMO FOI USADA DURANTE AS DISCUSSÕES.  

 

1. “Quem, pela primeira vez, percebeu que o ar exercia pressão e propôs uma experiência para medir a 

pressão atmosférica foi o físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (TORRES et al., 2010, p. 

154). 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões científicas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma única descoberta ou verificação pontual e aceita sem 

controvérsias 

Citam um precursor  

Fora do contexto do PNLD.  

 

A4: Nesse trecho, podemos observar uma visão de história Pedigree, pois, temos a ideia que o físico italiano 

Evangelista Torricelli surgiu como uma figura única que observou o fenômeno sem teorias pré-existentes.  

Sem nem um registro de controvérsias o conhecimento, nesse trecho, parece “brotar” de uma única 

descoberta pontual sem indagações ou eventuais problemas que fizessem surgir a ideia de pressão 

atmosférica. 

O presente texto atende a questão historia conforme defende o PNLD. 

 

A3: Na parte inicial “ Quem, pela primeira vez...” remete a ter sido o único em perceber que o ar exerce pressão. 

Uma HC Hagiografia e visão empirista- indutivista. Pelo trecho, percebe-se, que não há visões cientificas 

precedentes.  

 

“[...] será excluída a obra que não apresentar, em seu conjunto: [...] 6. a história da ciência muito além de nomes 

ou datas, explorando o contexto social, cultural, econômico e político em que ocorreu a produção científica” 

(BRASIL, 2017, p. 46). 

 

2. “O primeiro experimento para medir a pressão atmosférica foi elaborado por um discípulo de Galileu, o 

físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (OLIVEIRA et al., 2011, p. 247). 

 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma única descoberta ou verificação pontual e aceita sem 

controvérsias 

Citam um precursor  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse trecho, podemos observar uma visão de história progressiva e linear, pois, temos a cronologia 

histórica expondo o físico italiano Evangelista Torricelli como um sucessor do Galileu. Contudo, o texto deixa 

implícito que o observador do fenômeno talvez tenha como base teórica os estudos do seu antecessor. 

Sem nem um registro de controvérsias o conhecimento, nesse trecho, parece “brotar” de uma descoberta 

pontual sem indagações ou eventuais problemas que fizessem surgir a ideia de pressão atmosférica. 
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O presente texto, assim como o anterior, atende de maneira macroscópica  a “questão” historia conforme 

defende o PNLD. 

 

A3: Situação parecida com o texto anterior quando se remete a ter sido o primeiro experimento para medir a 

pressão. Uma HC Hagiografia e visão empirista- indutivista. Não há visões científicas precedentes. 

 

3. “O físico italiano Torricelli (Contemporâneo e amigo de Galileu) foi a primeira pessoa a fazer uma 

experiência para medir o valor da pressão atmosférica” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 94). 

 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma única descoberta ou verificação pontual e aceita sem 

controvérsias 

Citam um precursor  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse trecho, podemos observar uma visão de história Whig  e Pedigree  pois ao colocar Torricelli como 

amigo de Galileu e “pai” de uma experiência responsável por medir a pressão atmosférica, faz com que sua 

imagem seja enaltecida perante a história. Não obstante o texto não deixa explicito qual teoria que o fez 

desenvolver tal experimento. 

Nesse trecho, não aparece controvérsias  referente ao registro do conhecimento em debate. A ideia  parece 

“brotar” de uma descoberta pontual sem indagações ou eventuais problemas que fizessem surgir a 

abordagem experimental. 

O presente texto, assim como o anterior, atende de uma maneira geral a  “questão” historia conforme defende o 

PNLD. 

 

A3: Situação anterior se repete nesse trecho. Uma HC  Hagiografia e visão empirista- indutivista. 

 

 

4. “Isso pode ser feito repetindo-se um experimento realizado pelo matemático e físico italiano 

Evangelista Torricelli, em 1643” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198).  

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma única descoberta ou verificação pontual e aceita sem 

controvérsias 

Citam um precursor  

Fora do contexto do PNLD 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem empirista bem como uma visão internalista, tendo 

em vista que, fica implícito algo sendo constatado através da questão experimental feita por Torricelli. 

Contudo, o texto não expõe nem uma base teórica precedente ao experimento realizado. 

Nesse trecho não existe registro de controvérsias referente a construção do conhecimento. Tudo parece que 

nasceu de uma descoberta pontual sem indagações ou eventuais problemas que fizessem surgir a ideia em 

questão. 

O presente texto, por não citar outras informações relevantes como acontecimentos históricos, rupturas e 

evoluções, não atende às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.   

A3: No trecho tem uma ideia que o experimento se remete somente ao italiano Evangelista Torricelli quando diz: 

“...experimento realizado pelo matemático e físico italiano Evangelista Torricelli...” Uma HC Hagiografia e 

visão empirista- indutivista. 

 

5. “Ao bombear água de poços através de bombas aspirantes, verifica-se que ela sobe dentro do tubo até 

uma altura de aproximadamente 10,3m, e não mais que isso. Durante muito tempo esse fato ficou sem 

explicação. No século XVII, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência [...]”. 

(PARANÁ, 1999, p. 402-403). 

 

A1: Cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões científicas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento pontual que resolveu o problema e aparenta ser 

aceito sem controvérsias 

Cita um precursor 

Fora do contexto do PNLD 
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A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem empirista-indutivista, pedigree bem como uma 

visão internalista.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através de um experimento que 

teve como um único inventor o Sr. Torricelli. Vale salientar que o texto não expõe nem uma base teórica 

precedente ao experimento realizado. 

Nesse trecho não existe registro de controvérsias referente à construção do conhecimento. Tudo parece 

nascer de uma descoberta pontual sem indagações ou eventuais problemas que fizessem surgir a ideia em 

questão. 

O presente texto, tem uma estrutura relevantes de informações sobre acontecimentos históricos que podem 

atender  às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.   

A3: É mencionado que existia um problema em relação ao valor da altura de 10,3 m da água dentro de um tubo 

quando era utilizada para bombear um poço através de uma bomba aspirante e que foi solucionado por Torricelli 

em uma determinada experiência. Uma visão empirista- indutivista. Não há visões científicas precedentes para a 

solução do problema. 

 

6.  “Galileu Galilei, em 1638, no livro „Duas novas ciências‟, apresentou a ideia de um limite para a 

compreensão da existência o vácuo. Em sua hipótese, esse limite estaria relacionado à altura máxima 

atingida por uma coluna de água. Galileu parece ter-se interessado pelo assunto depois de um jardineiro 

ter dito a ele ser impossível elevar uma coluna de água acima de uma altura de 18 braças 

(aproximadamente 10 m). Galileu observou que, de fato, não era possível [...]”. (SANT‟ANNA et al. , 

2013, p. 211- 212).  

A1: Cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolve a partir de uma ideia  

Cita um precursor 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem individualista seguida de uma visão internalista.  O 

parágrafo relata Galileu como o único homem responsável por teorizar a existência do vácuo, sem 

necessitar de uma base teórica precedente a sua teoria, tendo apenas como motivação o relato do seu 

jardineiro.  

Tudo parece nascer de uma descoberta pontual sem indagações ou eventuais problemas que fizessem 

surgir à ideia em questão, sem a existência de registro controverso referente à construção do conhecimento. 

Apesar dos pontos negativos que no tocante a HC, o texto tem uma estrutura relevantes de informações sobre 

acontecimentos históricos que podem atender  às indicações do PNLD e da legislação educacional para a 

inserção didática da HFC.   

 

7. “[...] verificou que a coluna de mercúrio atingia a altura de 76 cm, restando o vazio acima do mercúrio, 

região essa denominada câmara barométrica” (NICOLAU et al., 2009, p. 428)”. 

A1: Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma verificação  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem empirista seguida de uma visão internalista.  O 

parágrafo relata uma observação feita por alguém. Não obstante, o texto não apresenta base teórica 

precedente a sua observação. 

Observamos uma descoberta pontual sem indagações ou eventuais problemas que fizessem surgir à ideia 

em questão. Também não existe registro controverso referente à construção do conhecimento. 

O referente texto não tem informações relevantes para atender  às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC.   

 

A3: O Texto se baseia a partir de uma verificação experimental o que demonstra ser uma visão empirista-

indutivista. 

 

8. “A parte superior ficou vazia, isto é, criou-se ali um vácuo. Na realidade, esse vazio não é perfeito, pois 

um pouco de mercúrio evaporava, preenchendo o espaço. Mas a pressão desse vapor é tão pequena que 

podemos admitir que nessa região há um vazio “aproximado”, sendo a pressão ali quase nula (Px = 0)” 

(SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198).  

 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 
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Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma verificação  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma visão internalista seguida de uma abordagem individualista.  O 

parágrafo relata uma observação feita por alguém. Contudo, não apresenta base teórica precedente a sua 

observação.  

A descoberta aparenta ter sido pontual sem eventuais controvérsias à ideia em questão. Também não 

existem traços de coletividade junto ao experimento observado. 

O referente parágrafo não tem informações para atender  às indicações do PNLD e da legislação educacional 

para a inserção didática da HFC.   

 

A3: O fragmento de texto descreve sobre passo a passo de um experimento e mostra que o resultado obtido pode 

ser aproximado de zero. Uma visão empirista-indutivista. 

 

9. “Por mais de vinte séculos, acreditou-se que a natureza teria horror ao vácuo. No século IV a.C. 

Aristóteles afirmou que a existência do vazio seria impossível e, ao longo da Idade Média, essa ideia 

transformou-se em dogma, verdade inquestionável. Nesse período da história da humanidade, a menção 

a existência do vazio era considerada um grave erro. Galileu Galilei, em 1638, no livro Duas novas 

ciências, apresentou a ideia de um limite para a compreensão da existência o vácuo” (SANT‟ANNA et 

al., 2013, p. 211- 212).  

A1: Cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Cita visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolve a partir de uma ideia  

Cita um precursor 

Dentro do contexto do PNLD 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem progressiva e linear, seguida de uma visão 

acumulativa e linear.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através de uma ordem 

cronológica seguida da ruptura de um paradigma. Vale salientar que o texto expõe uma base teórica para 

justificar os fatos. 

Nesse trecho existe registro de controvérsias referente à construção do conhecimento. Porém, ambas as 

fases (Aristóteles e Galileu) parecem nascer de uma descoberta pontual. Contudo, fica subentendido que 

existiram controvérsias para que o dogma sofresse ruptura.   

No tocante a estrutura do parágrafo, é pertinente salientar que o mesmo tem estruturas relevantes de 

informações sobre acontecimentos históricos que podem atender às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC.   

 

A3: O texto apresenta a HC a respeito do vácuo de forma simplista e muito resumida, o que torna as informações 

muito vagas. 

 

10. “[...] Vincenzo Viviani (1622-1703), físico e matemático italiano, encheu boa parte de um tubo de cerca 

de 1 m com mercúrio líquido (Hg), tampou-o e em seguida colocou-o invertido dentro de uma cuba 

também contendo mercúrio. Após destampar o tubo, o nível do mercúrio dentro do tubo desceu e 

estabilizou-se a uma altura de 76 cm [...]. Torricelli e Viviane notaram também que a altura da coluna 

de mercúrio que se mantinha no tubo dependia da altitude em que a experiência fosse realizada” 

(YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299). 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma única descoberta ou verificação pontual e aceita sem 

controvérsias 

Citam um precursor  

Fora do contexto do PNLD 

A4: Nesse texto, podemos observar uma abordagem progressiva e linear, seguida de uma visão empirista-

indutivista.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através de uma ordem cronológica, 

porém, sem ruptura de um paradigma. Vale salientar que o texto não expõe uma base teórica para 

justificar o experimento. Nesse trecho não existe registro de controvérsias referente à construção do 

conhecimento. Porém, o desenvolvimento do pensamento cientifico é apresentado de maneira pontual. 

No tocante a estrutura do texto, o mesmo tem pontos relevantes de informações sobre acontecimentos históricos 

que podem atender às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.   
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A3: Demonstra uma visão Diacrônica por não misturar épocas, faz a associação dos procedimentos 

experimentais em cada época diferente. 

 

11. “[...] afirmou que a medida da pressão atmosférica, ao nível do mar, equivalia a 76 cm de mercúrio. [...] 

percebeu que a altura do mercúrio no tubo podia variar ligeiramente de um dia para o outro, o que 

evidenciava pequenas mudanças na própria pressão atmosférica. [...]” (GONÇALVES FILHO; 

TOSCANO, 2013, p. 136). 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma única descoberta ou verificação pontual e aceita sem 

controvérsias 

Citam um precursor  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse texto, assim como no anterior, podemos observar uma abordagem progressiva e linear, seguida de 

uma visão empirista-indutivista.  A explicação dos fatos ocorreu através de uma ordem cronológica, 

partido de um experimento para a elaboraçõa de uma possível teoria. Nesse trecho não existe registro de 

controvérsias referente à construção do conhecimento, ocorrendo o desenvolvimento científico de maneira 

pontual. 

No tocante a estrutura do texto, o mesmo não tem pontos relevantes de informações sobre acontecimentos 

históricos que podem atender às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática 

da HFC.   

 

A3: Visão empirista- indutivista e HC Pedigree. 

 

12. “Durante muito tempo esse fato [funcionamento das bombas aspirantes] ficou sem explicação. No 

século XVII, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência [...]” (PARANÁ, 1999, p. 

402-403). 

A1: O conhecimento se desenvolveu a partir de uma experiência  

Cita um precursor 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem referente à história pedigree, progressiva e linear, 

seguida de uma visão empirista-indutivista.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através 

da figura emblemática do Torricelli que por sua vez, seguiu uma ordem cronológica para a explicação dos 

fatos. No tocante ao texto, o mesmo não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim como  
não existe registro de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento 

científico um caráter pontual. 

Com relação à estrutura do texto, a mesma não apresenta pontos relevantes de informações sobre 

acontecimentos históricos que podem atender às indicações do PNLD e da legislação educacional para a 

inserção didática da HFC.   

 

13. “Ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna liquida desceu, estacionando a uma altura de 76 

cm acima do nível do mercúrio no recipiente [...]. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, [...], 

atuando na superfície do líquido no recipiente, equilibrava a coluna de mercúrio. Portanto, o valor da 

pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 cm de altura” 

(MÁXIMO, ALVARENGA, 2003, p. 94). 

A1: Não cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento 

Cita um precursor 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem referente à pseudo-história seguida de uma visão 

individualista.  Com base nos parágrafos anteriores, podemos notar que essa observação foi feita de 

maneira conjunta entre Torricelli e Viviane. Com relação a parte histórica do texto, o mesmo não expõe 

uma base teórica para justificar o experimento, assim como não existe registro de controvérsias referente à 

construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 
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Com relação à visão macroscópica do texto, o mesmo traz uma abordagem contraria pregada no PNLD e na 

legislação educacional para a inserção didática da HFC.   

 

14. “O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), contemporâneo e amigo de Galileu, realizou uma 

famosa experiência que, além de demonstrar que a pressão atmosférica existe realmente, permitiu a 

determinação do seu valor. [...]. Torricelli verificou que a coluna líquida descia, até estacionar a uma 

altura de cerca de 76 cm acima do nível do mercúrio no recipiente. Concluiu, então, que a pressão 

atmosférica, pa, atuando na superfície do líquido no recipiente, conseguia equilibrar a coluna de 

mercúrio. Observe que, acima do mercúrio, no tubo, temos vazio [...]” (MÁXIMO; ALVARENGA, 

2011, p. 239). 

A1: Não cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento 

Cita um precursor 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse parágrafo, assim como no anterior, podemos observar uma abordagem referente à pseudo-história 

seguida de uma visão individualista acrescida de empirismo-indutivismo.  Com base nos parágrafos 

anteriores, podemos notar que essa observação foi feita de maneira conjunta entre Torricelli e Vincenzo 

Viviani. Com relação à parte histórica do texto, o mesmo não expõe uma base teórica para justificar o 

experimento, assim como não existe registro de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda 

o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

Esse texto traz uma abordagem contraria a pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção 

didática da HFC.   

 

15. “[...] 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). 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma verificação  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem internalista seguida de uma visão individualista 

acrescida de empirismo.  Esse pequeno trecho não expõe uma base teórica para justificar o experimento, 

assim como não existe registro de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o 

desenvolvimento científico um caráter pontual. 

Acredito que esse parágrafo não tenha elementos pertinentes aos pregados no PNLD e na legislação 

educacional para a inserção didática da HFC.   

 

16.  “Verificou que, no local em que fez o experimento, a coluna de mercúrio desceu até se manter a 76 cm 

do nível de mercúrio no recipiente. Concluiu, daí, que a pressão exercida pelo ar, isto é, a pressão 

atmosférica no ponto A (  ), equivalia à pressão exercida no ponto B (  ) por uma coluna de mercúrio 

com 76 cm de altura”  (TORRES et al., 2010, p. 154). 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma verificação  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse texto, é possível observar uma abordagem diacrônica e progressiva linear seguida de uma visão 

individualista acrescida de empirismo-indutivismo.  Fica evidente que o progresso se deu a partir do 

experimento ficando implícito no texto que não existia uma base teórica para justificar o experimento, 

assim como não existe registro de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo o desenvolvimento 

científico um caráter pontual. 

Contudo, por conter uma abordagem diacrônica e fatos da HC, é possível que tenha uma abordagem pertinente 

a pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção didática da HFC.   
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17. “Torricelli concluiu da experiência que a pressão do ar sobre a superfície livre do mercúrio no 

recipiente era igual a pressão dos 76 cm de mercúrio contidos no tubo” (NICOLAU et al.; 2009, p. 

428). 

A1: Não cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento 

Cita um precursor 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Com base em parágrafos anteriores podemos observar uma abordagem referente à pseudo-história 

acrescida de história pedigree seguida por uma visão individualista e empirista-indutivista.  Com base nos 

parágrafos anteriores, podemos notar que essa observação foi feita de maneira conjunta entre Torricelli e 

Vincenzo Viviani. O texto não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim como não existe 

registro de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um 

caráter pontual. 

Esse texto traz uma abordagem contraria a pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção 

didática da HFC.   

 

18.  “Torricelli mediu a altura da coluna de mercúrio no tubo e encontrou 76 cm. Considerou, então, tal 

valor como a medida da pressão atmosférica ao nível do mar” (SANT‟ANNA et al, 2010, p. 318). 

A1: Não cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento 

Cita um precursor 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Podemos observar uma abordagem referente à história pedigree seguida por uma visão individualista e 

empirista-indutivista.  O Torricelli aparece como o único responsável por constata tal fato, assim, 

desconsiderando todo apoio teórico obtido através de documentos da época. No texto não existe registro de 

controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter 

pontual. 

Contudo, por trazer uma abordagem histórica que contribui para a construção do conhecimento, acredito que 

esteja, em partes, pertinente às bases do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.   
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“Outra consequência importante desse experimento é a descoberta de que o ar tem um peso cujo valor pode ser 

determinado” (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 136).  

A1: Não cita situações ou problemas que fomentaram o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma verificação  

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: É possível observar uma abordagem internalista seguida por uma visão individualista e empirista-

indutivista.  Com base no texto, partimos do pré suposto de que a teoria se formou através do 

experimento, assim, desconsiderando todo apoio teórico obtido através de documentos da época antes da 

realização da prática experimental. Não é possível observar no texto registro de controvérsias referente à 

construção do experimento, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

Contudo, por trazer uma abordagem da HC que contribui para a construção do conhecimento, acredito que 

esteja, em partes, pertinente às bases do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.   

 

19. “[...] idealizou um experimento [experimento de Torricelli] muito simples e engenhoso” 

(GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 135). 

A1: Não cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento 

Cita um precursor 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Mais uma vez é possível observar uma abordagem internalista seguida por uma visão empirista.  O 

texto não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim como não existe registro de 

controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter 

pontual. 

Apesar de  não trazer informações suficientes, é possível observar traços da HC que em parte está coerente com 

a  abordagem pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção didática da HFC.   
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20. “Torricelli interpretou esse resultado afirmando que o que mantinha a coluna nessa altura era a pressão 

atmosférica” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198). 

A1: Não cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento 

Cita um precursor 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Outra vez é possível observar uma abordagem referente à história pedigree seguida por uma visão 

individualista e empirista.  O Torricelli aparece como o único responsável por constatar tal fato, assim, 

desconsiderando todo apoio teórico obtido através de documentos. No texto não existe registro de 

controvérsias referente à construção do experimento, tendo o desenvolvimento científico um caráter 

pontual. 

Contudo, por trazer uma abordagem da HC que contribui para a construção do conhecimento, acredito que 

esteja, em partes, pertinente às bases do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.   

 

21. “Com a realização desse experimento, Torricelli e Viviane comprovaram que o ar tem peso, inventaram 

o barômetro (medidor da pressão atmosférica) e fizeram cair por terra a afirmação de Aristóteles de que 

a natureza „tem horror ao vácuo‟- a tal „horror‟ nos referiremos mais adiante.” (YAMAMOTO; FUKE, 

2013, p.299). 

A1: Não cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico 

Sem visões cientificas precedentes 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento 

Cita um trabalho coletivo 

Sem visões cientificas precedentes 

Fora do contexto do PNLD 

 

A4: Nesse texto, podemos observar uma abordagem progressiva e linear, seguida de uma visão empirista-

indutivista.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através de uma ordem cronológica, 

porém, sem ruptura de um paradigma. Vale salientar que o texto não expõe uma base teórica para 

justificar o experimento. Nesse trecho existe registro de rupturas e controvérsias referente à construção do 

conhecimento. O desenvolvimento cientifico é apresentado de maneira coletiva. 

No tocante a estrutura do texto, o mesmo tem pontos relevantes de informações sobre acontecimentos históricos 

que podem atender às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.   

 

  



263 

 

22. “Em sua época [de von Guericke] a ideia de Aristóteles de que a natureza tem „horror ao vácuo‟ ainda 

prevalecia” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p. 304; observe que esse recorte segue o anterior no mesmo 

livro).  

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem internalista, seguida de uma visão simplista sobre 

ciência.  Nesse trecho não existe registro de controvérsias referente à construção do conhecimento e o 

desenvolvimento científico é apresentado de maneira pontual. 

Apesar de não trazer informações suficientes, é possível observar traços da HC que em parte está coerente com 

a abordagem pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção didática da HFC.   

 

[...] a história da ciência, da maneira como é apresentada nos livros didáticos, não 

contribui para que sejam atingidos os objetivos educacionais preconizados por 

diversos documentos, entre eles o próprio edital do PNLEM. Os livros necessitariam 

incorporar, em seu discurso relativo a história da ciência, formas que favorecessem a 

compreensão da ciência como um empreendimento humano e coletivo, sujeito a 

críticas, e que interage com o meio social. A abordagem de determinados episódios 

da história com maior riqueza de detalhes, através de estudos de caso que 

possibilitassem discussões mais profundas, seria mais profícua que a simples 

menção a um grande número de personagens, fatos e ideias. [...] A história da 

ciência não está sendo apresentada da maneira sugerida pela nova historiografia da 

ciência. Se o que se pretende no ensino médio é desenvolver entre os alunos a ideia 

de que a ciência é um empreendimento humano, coletivo, caracterizada por 

processos que preveem a contínua crítica ao próprio conhecimento científico 

estabelecido, e que interage com o meio social em que é produzida, então os livros 

didáticos precisam incorporar formas de se abordar a história da ciência que 

favoreçam a construção dessas concepções (VIDAL, 2009, p. 6). 
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RESPOSTAS À ATIVIDADE 4b. DA FORMA COMO FORAM USADAS DURANTE AS DISCUSSÕES.  

SOBRE OS RECORTES DE LIVROS DIDÁTICOS – O CONTEÚDO PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

 

1. “Quem, pela primeira vez, percebeu que o ar exercia pressão e propôs uma experiência para medir a 

pressão atmosférica foi o físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (TORRES et al., 2010, p. 

154). 

2. “O primeiro experimento para medir a pressão atmosférica foi elaborado por um discípulo de Galileu, o 

físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647)” (OLIVEIRA et al., 2011, p. 247). 

3. “O físico italiano Torricelli (Contemporâneo e amigo de Galileu) foi a primeira pessoa a fazer uma 

experiência para medir o valor da pressão atmosférica” (MÁXIMO; ALVARENGA, 2003, p. 94). 

A1: Cita um precursor, história pedigree, quando na verdade fontes primárias e textos históricos comprovam 

as contribuições de muitos estudiosos ao longo dos tempos. Textos históricos que inclusive poderiam estar 

presente no livro.  

 

A3: De acordo com o artigo, o processo de descoberta da pressão atmosférica teve estudiosos precedentes à 

Torricelli que propuseram situações (experimentos) diferentes e que na época já havia especulações que o ar 

exercia pressão e teria peso. Ainda segundo o artigo com HC primárias, o pioneiro em que o ar teria pressão e 

peso foi Issac Beeckman (aluno de Simon Stevin), tendo em vista que um objeto imerso na água sofria pressão, 

por analogia disse que o mesmo poderia acontecer com o ar. A tomada para o primeiro experimento de 

entendimento da pressão atmosférica foi a indagação em uma situação da altura máxima de água em um sifão, 

comentada através de uma carta de Giovanni Baliani para Galileu Galilei. A partir daí, sugiram os primeiros 

experimentos para mostrar a pressão do ar atmosférico, como por exemplo, o tubo de chumbo extenso de 

Gasparo Berti. Em seguida o experimento de Torricelli.  

 

A4: Com base no texto (Breve) Contextualização histórica, antes de Torricelli realizar o experimento, o 

mesmo já havia sido realizado por Gasparo Berti. Dessa maneira, podemos observar uma abordagem empirista 

bem como uma visão de pseudo-história tendo em vista que, ficando implícito que seria ele, Torricelli, o único 

responsável por realizar a prática experimental. O texto não expõe nem uma base teórica precedente ao 

experimento realizado. A4. 

 

4. “Isso pode ser feito repetindo-se um experimento realizado pelo matemático e físico italiano 

Evangelista Torricelli, em 1643” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198).  

A3: Tomando como base o artigo, Beeckman afirmou que o ar exerceria uma pressão sobre água das 

bombas d‟agua e que era explicado com base ao “horror ao vazio”. Em seguida, Baliani reafirmou que o ar 

atuava na superfície do reservatório em que continha o tubo, empurrando a água através da pressão, forçando-a a 

subir pelo tubo.  

 Esse pequeno texto acima demonstra que já havia um entendimento prévio sobre a altura máxima da 

coluna de água em um sifão de bomba d‟água e que não foi Torricelli que resolveu o “problema” sobre o 

assunto.  

 

5. “Ao bombear água de poços através de bombas aspirantes, verifica-se que ela sobe dentro do tubo até 

uma altura de aproximadamente 10,3m, e não mais que isso. Durante muito tempo esse fato ficou sem 

explicação. No século XVII, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência [...]”. 

(PARANÁ, 1999, p. 402-403). 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem empirista-indutivista, pedigree e uma visão de pseudo-

história.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através de um experimento que teve como um 

único inventor o Sr. Torricelli. Não obstante, o texto não expõe nem uma base teórica precedente ao experimento 

realizado, assim, desconsiderando figuras como: Giovanni Baliane que indagou Galileu Galilei sobre a questão 

da marca limite de 10,3m e Gasparo Berti segundo o texto (Breve) Contextualização histórica. 

 

A3: De acordo com o artigo, esse limite para o vácuo não foi estabelecido por Galileu Galilei. Houve um 

entendimento por parte dele e de outros estudiosos a respeito da pressão atmosférica em relação a um liquido 

(água ou mercúrio) em tubo e a situação do vazio no mesmo processo. A partir da repercussão desse estudo a 

ideia do “horror ao vazio” foi  perdendo adeptos. 

 

6. “Galileu Galilei, em 1638, no livro „Duas novas ciências‟, apresentou a ideia de um limite para a 

compreensão da existência do vácuo. Em sua hipótese, esse limite estaria relacionado à altura máxima 

atingida por uma coluna de água. Galileu parece ter-se interessado pelo assunto depois de um jardineiro 

ter dito a ele ser impossível elevar uma coluna de água acima de uma altura de 18 braças 
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(aproximadamente 10 m). Galileu observou que, de fato, não era possível [...]”. (SANT‟ANNA et al. , 

2013, p. 211- 212).  

7. “[...] verificou que a coluna de mercúrio atingia a altura de 76 cm, restando o vazio acima do mercúrio, 

região essa denominada câmara barométrica” (NICOLAU et al., 2009, p. 428)”. 

8. “A parte superior ficou vazia, isto é, criou-se ali um vácuo. Na realidade, esse vazio não é perfeito, pois 

um pouco de mercúrio evaporava, preenchendo o espaço. Mas a pressão desse vapor é tão pequena que 

podemos admitir que nessa região há um vazio “aproximado”, sendo a pressão ali quase nula (Px = 0)” 

(SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198).  

A3: TEXTO 07 (NICOLAU et al., 2009, p. 428)”. 

O trecho utiliza a expressão “câmera barométrica” para área destinada ao vazio no experimento, a qual 

não é mencionada no artigo. Fica a dúvida: essa expressão existe? 

A3: TEXTO 08 (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198). 

 Acreditando-se que o trecho se refere ao experimento de Torricelli para pressão em que um tubo vidro é 

preenchido por mercúrio.  

 Para essa situação, o trecho em relação ao artigo é mais detalhado e demonstra que o vazio é atingido 

no interior do tubo de vidro no experimento de Torricelli.  

 

9. “Por mais de vinte séculos, acreditou-se que a natureza teria horror ao vácuo. No século IV a.C., 

Aristóteles afirmou que a existência do vazio seria impossível e, ao longo da Idade Média, essa ideia 

transformou-se em dogma, verdade inquestionável. Nesse período da história da humanidade, a menção 

a existência do vazio era considerada um grave erro. Galileu Galilei, em 1638, no livro Duas novas 

ciências, apresentou a ideia de um limite para a compreensão da existência o vácuo” (SANT‟ANNA et 

al., 2013, p. 211- 212). 

A4: Podemos observar uma abordagem externalista, seguida de uma visão acumulativa e linear.  Tendo em vista 

que, a explicação para o fato se deu através de uma ordem cronológica seguida da ruptura de um paradigma. 

Vale salientar que o texto expõe uma base teórica para justificar os fatos. 

Nesse trecho existe registro de controvérsias referente à construção do conhecimento. Porém, ambas as fases 

(Aristóteles e Galileu) parecem nascer de uma descoberta pontual. Contudo, fica subentendido que existiram 

controvérsias para que o dogma sofresse ruptura.   

No tocante a estrutura do parágrafo, é pertinente salientar que o mesmo tem estruturas relevantes de 

informações sobre acontecimentos históricos que podem atender às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC. 

 

A1: Cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico, cita visões cientificas 

precedentes possibilitando um pensamento crítico por parte do aluno, porém não engloba documentos históricos 

ou trabalhos produzidos por historiadores da ciência. 

O conhecimento se desenvolve a partir de uma ideia que resolveu o problema e aparenta ser aceito sem 

controvérsias, não explicita um processo histórico e filosófico com suas continuas transformações o que 

contribuiria para uma melhor aprendizagem do conhecimento cientifico. 

Fora do contexto do PNLD, já que não apresenta um estudo adequado que permita o conhecimento do 

processo político-social na construção do conhecimento.  

 

A3: Tendo como base o artigo, parte do trecho está coerente com a HFC de fonte primária, porém erra na parte 

em que comenta que Galileu atribuiu um limite para o vácuo.  

 

10. “[...] Vincenzo Viviani (1622-1703), físico e matemático italiano, encheu boa parte de um tubo de cerca 

de 1 m com mercúrio líquido (Hg), tampou-o e em seguida colocou-o invertido dentro de uma cuba 

também contendo mercúrio. Após destampar o tubo, o nível do mercúrio dentro do tubo desceu e 

estabilizou-se a uma altura de 76 cm [...]. Torricelli e Viviane notaram também que a altura da coluna 

de mercúrio que se mantinha no tubo dependia da altitude em que a experiência fosse realizada” 

(YAMAMOTO; FUKE, 2013, p.299). 

A4: Nesse texto, podemos observar uma abordagem progressiva e linear, seguida de uma visão empirista-

indutivista.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através de uma ordem cronológica, porém, sem 

ruptura de um paradigma. Vale salientar que o texto não expõe uma base teórica para justificar o experimento. 

Nesse trecho não existe registro de controvérsias referente à construção do conhecimento. Porém, o 

desenvolvimento do pensamento científico é apresentado de maneira coletiva. 

No tocante a estrutura do texto, o mesmo tem pontos relevantes de informações sobre acontecimentos históricos 

que podem atender às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC. 
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A3: De acordo com o artigo, Vincenzo Vivianni só é mencionado na troca do líquido de água por mercúrio 

para poder desenvolver um experimento mais prático com um tubo de vidro. O experimento descrito foi 

realizado por Torricelli e não por Vivianni. A situação posta da variação da pressão atmosférica em diferentes 

altitudes foi realizada por Blaise Pascal ao longo da subida de uma montanha. Sugestão, aparentemente de 

Descartes.  

 

11. “[...] afirmou que a medida da pressão atmosférica, ao nível do mar, equivalia a 76 cm de mercúrio. [...] 

percebeu que a altura do mercúrio no tubo podia variar ligeiramente de um dia para o outro, o que 

evidenciava pequenas mudanças na própria pressão atmosférica. [...]” (GONÇALVES FILHO; 

TOSCANO, 2013, p. 136). 

A4: Nesse texto, assim como no anterior, podemos observar uma abordagem progressiva e linear, seguida de 

uma visão empirista-indutivista.  A explicação dos fatos ocorreu a partir de um experimento para a elaboração de 

uma possível teoria. Nesse trecho não existe registro de controvérsias referente à construção do conhecimento, 

ocorrendo o desenvolvimento científico de maneira pontual. 

No tocante a estrutura do texto, o mesmo não tem pontos relevantes de informações sobre acontecimentos 

históricos que podem atender às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da 

HFC. 

   

A3: Trecho descreve situação diferente para pressão à contada pelo artigo.  

 

12. “Durante muito tempo esse fato [funcionamento das bombas aspirantes] ficou sem explicação. No 

século XVII, Torricelli resolveu o problema através da seguinte experiência [...]” (PARANÁ, 1999, p. 

402-403). 

 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem referente à história pedigree, seguida de uma visão 

empirista-indutivista.  Tendo em vista que, a explicação para o fato se deu através da figura emblemática do 

Torricelli que por sua vez, seguiu uma ordem simplista para a explicação dos fatos. No tocante ao texto, o 

mesmo não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim como não existe registro de 

controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

Esse texto não apresenta pontos relevantes de informações sobre acontecimentos históricos que possam atender 

às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.  

 

A1: Cita situação ou problema que fomentou o desenvolvimento do conceito científico sem visões cientificas 

precedentes e impedindo assim um possível pensamento crítico por parte do aluno. 

O conhecimento se desenvolveu a partir de uma experiência que resolveu o problema e aparenta ser aceito sem 

controvérsias, não explicita um processo histórico e filosófico com suas continuas transformações o que 

contribuiria para uma melhor aprendizagem do conhecimento cientifico. 

Cita um precursor, história pedigree, quando na verdade fontes primárias e textos históricos comprovam as 

contribuições de muitos estudiosos ao longo dos tempos. Textos históricos que inclusive poderiam está presente 

no livro. 

Fora do contexto do PNLD, já que não apresenta um estudo adequado que permita o conhecimento do processo 

político-social na construção do conhecimento.  

 

A3: Tomando como base o artigo, Beeckman afirmou que o ar exerceria uma pressão sobre água das bombas 

d‟agua e que era explicado com base ao “horror ao vazio”. Em seguida, Baliani reafirmou que o ar atuava na 

superfície do reservatório em que continha o tubo, empurrando a água através da pressão, forçando-a a subir pelo 

tubo.  

 Esse pequeno texto acima demonstra que já havia um entendimento prévio sobre a altura máxima da 

coluna de água em um sifão de bomba d‟água e que não foi Torricelli que resolveu o “problema” sobre o 

assunto.  

 

13. “Ao destampar o tubo, Torricelli verificou que a coluna liquida desceu, estacionando a uma altura de 76 

cm acima do nível do mercúrio no recipiente [...]. Concluiu, então, que a pressão atmosférica, [...], 

atuando na superfície do líquido no recipiente, equilibrava a coluna de mercúrio. Portanto, o valor da 

pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 cm de altura” 

(MÁXIMO, ALVARENGA, 2003, p. 94). 

A4: Nesse parágrafo, podemos observar uma abordagem referente à pseudo-história seguida de uma visão 

individualista e simplista sobre sobre a ciência.  Com base nos parágrafos anteriores, podemos notar que essa 

observação foi feita de maneira conjunta entre Torricelli e Viviane. Com relação a parte histórica do texto, o 
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mesmo não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim como não existe registro de 

controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

O texto traz uma abordagem contraria a pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção didática 

da HFC.  

 

14. “O físico italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), contemporâneo e amigo de Galileu, realizou uma 

famosa experiência que, além de demonstrar que a pressão atmosférica existe realmente, permitiu a 

determinação do seu valor. [...]. Torricelli verificou que a coluna líquida descia, até estacionar a uma 

altura de cerca de 76 cm acima do nível do mercúrio no recipiente. Concluiu, então, que a pressão 

atmosférica, pa, atuando na superfície do líquido no recipiente, conseguia equilibrar a coluna de 

mercúrio. Observe que, acima do mercúrio, no tubo, temos vazio [...]” (MÁXIMO; ALVARENGA, 

2011, p. 239). 

A4: Nesse parágrafo, assim como no anterior, podemos observar uma abordagem referente à pseudo-história 

seguida de uma visão individualista acrescida de empirismo-indutivismo.  Com base nos parágrafos anteriores, 

podemos notar que essa observação foi feita de maneira conjunta entre Torricelli e Vincenzo Viviani. Com 

relação à parte histórica do texto, o mesmo não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim 

como não existe registro de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento 

científico um caráter pontual. 

Esse texto traz uma abordagem contraria a pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção 

didática da HFC.  

 

15.  “[...] 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). 

A4: Podemos observar uma abordagem internalista seguida de uma visão individualista acrescida de empirismo.  

Esse pequeno trecho não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim como não existe registro 

de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

Acredito que esse parágrafo não tenha elementos pertinentes aos pregados no PNLD e na legislação 

educacional para a inserção didática da HFC. 

 

16.  “Verificou que, no local em que fez o experimento, a coluna de mercúrio desceu até se manter a 76 cm 

do nível de mercúrio no recipiente. Concluiu, daí, que a pressão exercida pelo ar, isto é, a pressão 

atmosférica no ponto A (  ), equivalia à pressão exercida no ponto B (  ) por uma coluna de mercúrio 

com 76 cm de altura”  (TORRES et al., 2010, p. 154). 

A4: Nesse texto, é possível observar uma abordagem diacrônica e progressiva linear seguida de uma visão 

individualista acrescida de empirismo-indutivismo.  Fica evidente que o progresso se deu a partir do 

experimento, ficando implícito no texto que não existia uma base teórica para justificar o experimento, assim 

como não existe registro de controvérsias referente à construção dos fatos, tendo o desenvolvimento científico 

um caráter pontual. 

Acredito que esse parágrafo, em sua totalidade, não tenha elementos pertinentes aos pregados no PNLD e na 

legislação educacional para a inserção didática da HFC.  

 

17. “Torricelli concluiu da experiência que a pressão do ar sobre a superfície livre do mercúrio no 

recipiente era igual a pressão dos 76 cm de mercúrio contidos no tubo” (NICOLAU et al.; 2009, p. 

428). 

A4: Com base em parágrafos anteriores podemos observar uma abordagem referente à pseudo-história 

acrescida de história pedigree seguida por uma visão individualista e empirista-indutivista.  Nos parágrafos 

anteriores, podemos notar que essa observação foi feita de maneira conjunta entre Torricelli e Vincenzo Viviani. 

O texto não expõe uma base teórica para justificar o experimento, assim como não existe registro de 

controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

Esse texto traz uma abordagem contraria a pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção 

didática da HFC.  

 

18. “Torricelli mediu a altura da coluna de mercúrio no tubo e encontrou 76 cm. Considerou, então, tal 

valor como a medida da pressão atmosférica ao nível do mar” (SANT‟ANNA et al, 2010, p. 318). 

A4: Podemos observar uma abordagem referente à história pedigree seguida por uma visão individualista e 

empirista-indutivista.  O Torricelli aparece como o único responsável por constata tal fato, assim, 

desconsiderando todo apoio teórico obtido através de documentos da época. No texto não existe registro de 

controvérsias referente à construção dos fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 
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Esse texto traz uma abordagem contraria a pregada no PNLD e na legislação educacional para a inserção 

didática da HFC.  

 

19. “Outra consequência importante desse experimento é a descoberta de que o ar tem um peso cujo valor 

pode ser determinado” (GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 136). 

A4: É possível observar uma visão individualista e empirista-indutivista.  Com base no texto, partimos do pré 

suposto de que a teoria se formou através do experimento, assim, desconsiderando todo apoio teórico obtido 

através de documentos da época antes da realização da prática experimental. Não é possível observar no texto 

registro de controvérsias referente à construção do experimento, tendo ainda o desenvolvimento científico um 

caráter pontual. 

O referente texto não tem informações relevantes para atender às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC. 

 

20. “[...] idealizou um experimento [experimento de Torricelli] muito simples e engenhoso” 

(GONÇALVES FILHO; TOSCANO, 2013, p. 135). 

A4: É possível observar uma abordagem Whig seguida por uma visão empirista.  O texto não expõe uma base 

teórica para justificar o experimento, assim como não existe registro de controvérsias referente à construção dos 

fatos, tendo ainda o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

O referente texto não tem informações relevantes para atender às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC.  

 

21. “Torricelli interpretou esse resultado afirmando que o que mantinha a coluna nessa altura era a pressão 

atmosférica” (SAMPAIO; CALÇADA, 2008, p. 198). 

A4: É possível observar uma abordagem referente à história pedigree seguida por uma visão individualista e 

empirista.  O Torricelli aparece como o único responsável por constatar tal fato, assim, desconsiderando todo 

apoio teórico obtido através de documentos. No texto não existe registro de controvérsias referente à construção 

do experimento, tendo o desenvolvimento científico um caráter pontual. 

O referente texto não tem informações relevantes para atender às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC. 

 

22. “Com a realização desse experimento, Torricelli e Viviane comprovaram que o ar tem peso, inventaram 

o barômetro (medidor da pressão atmosférica) e fizeram cair por terra à afirmação de Aristóteles de que 

a natureza „tem horror ao vácuo‟- a tal „horror‟ nos referiremos mais adiante.” (YAMAMOTO; FUKE, 

2013, p.299). 

A4: Nesse texto, podemos observar uma abordagem externalista, seguida de uma visão empirista-indutivista. 

Vale salientar que o texto não expõe uma base teórica para justificar o experimento. Nesse trecho existe registro 

de rupturas e controvérsias referente à construção do conhecimento. O desenvolvimento científico é apresentado 

de maneira coletiva. 

No tocante a estrutura do texto, o mesmo tem pontos relevantes de informações sobre acontecimentos históricos 

que podem atender às indicações do PNLD e da legislação educacional para a inserção didática da HFC.  

 

A1: Não cita situações ou problemas que fomentou o desenvolvimento do conceito científico, sem visões 

cientificas precedentes e impedindo assim um possível pensamento crítico por parte do aluno. 

O conhecimento se desenvolveu a partir de um experimento que resolveu o problema e aparenta ser aceito sem 

controvérsias, não explicita um processo histórico e filosófico com suas continuas transformações o que 

contribuiria para uma melhor aprendizagem do conhecimento cientifico. 

Cita um trabalho coletivo, porém na verdade fontes primárias e textos históricos comprovam as contribuições de 

muitos outros estudiosos ao longo dos tempos. Textos históricos que inclusive poderiam está presente no livro. 

Fora do contexto do PNLD, já que não apresenta um estudo adequado que permita o conhecimento do processo 

político-social na construção do conhecimento.  

 

23. “Em sua época [de von Guericke] a ideia de Aristóteles de que a natureza tem „horror ao vácuo‟ ainda 

prevalecia” (YAMAMOTO; FUKE, 2013, p. 304; observe que esse recorte segue o anterior no mesmo 

livro).  

A4: Podemos observar uma abordagem externalista, seguida de uma visão simplista sobre ciência.  Nesse trecho 

não existe registro de controvérsias referente à construção do conhecimento e o desenvolvimento científico é 

apresentado de maneira pontual. 

O referente texto não tem informações relevantes para atender às indicações do PNLD e da legislação 

educacional para a inserção didática da HFC.  
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RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO RELATIVO AO TEXTO “CARTA DE EVANGELISTA 

TORRICELLI A MICHELANGELO RICCI” 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A1 

 

1- QUESTÃO: 

 a) Uma Fonte Primária 

2- QUESTÃO: 

a) V. Torricelli       b) 11/06/1644       c) Michelangelo Ricci 

3- QUESTÃO: 

 a) Mostrar suas demonstrações e um princípio que mostraria a mudança no ar e  a existência do vácuo, para ser 

analisados e respondidos sabiamente por Michelangelo Ricci.  

 b) Escrito num contexto em que havia dúvida da ocorrência ou não da existência do vácuo, e se acaso existisse, 

seria com um esforço e repugnância da natureza. Mas Torricelli acreditava existir e que não via a necessidade 

desse “horror ao vácuo”, adotando o peso do ar como a causa. 

   4- QUESTÃO: 

 a) Antônio Nardi, Magiotti, Galileo e Michelangelo Ricci 

 b) Estudiosos da época 

 c) Antonio Nardi - Este recebeu demonstrações de V. Torricelli sobre o espaço da cicloide 

     Magiotti -  Citado por Torricelli, como um possível receptor, a receber as demonstrações sobre o espaço da 

cicloide, depois de serem vistas por Antonio Nardi, e que este poderia encaminhar a Magiotti. 

    Michelangelo Ricci – Receptor da fonte primária e também citado por Torricelli, como um possível receptor, a 

receber as demonstrações sobre o espaço da cicloide. Depois de serem vistas por Antonio Nardi, e que este 

poderia encaminhar a Michelangelo Ricci. 

   Galileo - Estudioso que determinou o peso do ar 

95- QUESTÃO: 

a) O autor mostrar uma imagem de um estudioso inquieto com o contexto do assunto vácuo da época e que 

encaminha a outros estudiosos, as suas demonstrações, experimentos e princípios.  

b) Esperando sempre um retorno das suas cartas encaminhadas e que as várias objeções encontradas sejam 

superadas, depois de bem pensadas.  

6- QUESTÃO: 

Ponto 1:  A procura de opiniões de outros estudiosos sobre seus pensamentos e experimentos.  

     Montando assim uma ciência feita de contribuições e não de um único experimento. 

Ponto 2: Minha principal intenção, no entanto, não teve sucesso.     

     Mostrando um dos pontos que queria chegar a alcançar e não conseguiu. A questão de “o quando o ar é mais 

grosso e pesado e quando é mais sútil e leve”. 

 

    7- QUESTÃO: 

Ponto 1: 

Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer, outros que pode, mas com esforço ou REPUGNÂNCIA da 

natureza. 

Ponto 2:  

Pois MOSTRAREI que o vácuo deveria fazer uma resistência muito maior do que a que faz. 

Ponto 3: 

Vasos de vidro A e B , .............. ///  ...... feita ao mesmo tempo com o vaso A e o tubo B 

Ponto 4: 

O pescoço AO 

Ponto 5: 

O vaso AE 

Ponto 6: 

.....do que aquela do pequeníssimo espaço B 

Ponto 7: 

.....instrumento EC 

Ponto 8: 

...o vaso AE 

Ponto 9: 

...pescoço AC 

8- QUESTÃO: 
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Quanto a metodologia me chamou atenção a criatividade dos experimentos, como os tubos e vasos, os líquidos 

utilizados, a execução, o detalhe do dedo fechando a boca do tubo. Faço uma crítica ao relacionar o experimento 

com o que foi colocado na figura, existir inclusive falta de dados. 

9- QUESTÃO: 

a)  No terceiro parágrafo, o autor escreve que existem experiências indubitáveis que vivemos no fundo de um 

abismo do elemento ar e que este pesa.  

b) O autor menciona que pelos experimentos o ar tem peso, o próprio Galileo determinou o seu peso, mas que 

deve ser aplicado ao ar baixíssimo onde se movemos. O autor menciona também de estudos em que ao final do 

dia foi constatado que esta camada de ar possuiria uma certa altura (...cerca de cinquenta a cinquenta e quatro 

milhas acima de nós..), mas o mesmo não acreditava que seria tanto assim. 

 

10 - QUESTÃO: 

a) No início do segundo parágrafo, muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que podem, mas com 

esforço e repugnância da natureza. 

 b) O autor discorda do horror ao vácuo e tenta mostrar isso aos estudiosos, por suas demonstrações, que o vácuo 

existe e sem a necessidade do esforço ou repugnância da natureza. O mesmo cita a causa e por cálculos simples. 

 

11- QUESTÃO: 

a) Para mostrar que o vaso estava perfeitamente vazio, preenchia-se o vasilhame com água sobreposta......... 

b) Preencheu o espaço com água. 

12- QUESTÃO: 

a) Deixa sim  

 b)  TRECHO:  

Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer, outros que pode, mas com esforço e com repugnância da 

natureza. 

13- QUESTÃO: 

Não seria óbvio o vazio acima, no alto do tubo, primeiro porque existia um conceito enraizado de horror ao 

vácuo na época e lógico com algumas explicações sobre o fato. Mas o autor considera que seus experimentos 

poderiam refutar esse horror, se bem estudado e pensado.  

14 – QUESTÃO:    

O peso do ar sustentaria a coluna do mercúrio, mas não seria essa a opinião comum na época. 

15 QUESTÃO: 

a) Essa interpretação de o vazio sustentar a coluna de mercúrio, está citada como um esforço  e repugnância da 

natureza. 

b) O autor em suas demonstrações, experimentos e princípios mostrou que é contrário a esse pensamento e que 

em nenhum momento necessitou deste argumento para responder as suas observações sobre os seus estudos para 

explicar essa sustentação da coluna.  

16- QUESTÃO: 

a)  Segundo parágrafo, “.... , parecer-me-ia inútil tentar atribuir ao vácuo esse efeito......” 

......... “ ......”encontro que a causa admitida por mim (ou seja o peso do ar)...”. 

     Terceiro parágrafo, .....” o peso determinado por Galileo”... 

b) O autor cita que o peso do ar seria a causa externa ao vazio (vácuo) e que este sustentaria a coluna e dispõe de 

cálculo simples para explicar. 

 

17 –  QUESTÃO: 

a) No quarto parágrafo que descreve seu experimento, “ ...Também a água em um vaso semelhante mas muito 

mais longo....” 

Também no quarto parágrafo:  Acredito eu que no trecho que citarei, digo acredito, pois existem erros entre o 

texto e a figura. 

 trecho: “...o raciocínio era confirmado pela experiência feita ao mesmo tempo com o vaso A e com o tubo B nos 

quais o mercúrio parava sempre na mesma horizontal”. 

b) Com as mudanças da natureza dos líquidos e volumes dos vasos ou tubos, mudavam os pesos a serem 

sustentados pelo agente externo AR, mas a altura da coluna permanecia a mesma para cada líquido. 

 18-  QUESTÃO: 

Em relação a atmosfera o autor reconhece que ela existe e que tenho peso, como já tinha sido descrito por outros 

estudiosos e seus experimentos, mas o autor não conseguiu sucesso quando a sua intenção em relação as 

modificações em sua composição nas altitudes. 

Mesmo assim, o autor não ver assim a necessidade de qualquer agente interno, pois tudo deu certo sem eles e em 

nenhum momento sentiu a necessidade ou ação deles. 

19- QUESTÃO: 
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Com relação a atmosfera, o autor reconhece que não atingiu sua intenção de explica-la. A questão de: Quando o 

ar é mais grosso e pesado e quando é mais sútil e leve, e essa variação ocorrer com a altitude. 

 

20- QUESTÃO: 

Não, Torricelli realizou experimentos, demonstrações e princípio que deixava claro que não havia a necessidade 

de um esforço e repugnância da Natureza para a existência do vácuo. O experimento mediu a coluna de 

mercúrio, mas a intenção era mostrar que um agente externo era o responsável. A pressão atmosférica não foi 

bem esclarecida e o alto do tubo vazio. 

 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A2 (deixadas no formato enviado pelo aluno) 

 

                   

Nº 

QUESTÃO 

                                                        RESPOSTAS 

 

01  Carta 

02  Evangelista Torricelli      

 11/06/1644  

 Michelangelo 

03  O objetivo era de externar o seu trabalho científico sobre o espaço de cicloide  

 Algumas experiências filosóficas sobre o vácuo, experimentos que mostre sobre a mudança de ar , 

ora mais pesado e grosso ora mais leve e sutil.  

04  Sr. Antônio Nardi  - Amigo de Michelangelo; 

Sr. Magiotti – mestre (professor); 

Evangelista Torricelli – escreveu a carta; 

Michelangelo Ricci –mestre ( professor); 

Galileu –  ( cientista de referencia) 

 Evangelista Torricelli – Emissor  da carta (escreveu a carta) 

Michelangelo Ricci- Destinatário da carta 

Sr Antônio Nardi-o suposto  intermediário da carta 

Sr. Magiotti- segunda opção para receber a carta 

05  A Imagem de um grande cientista 

 Ele espera uma reação surpreendente que cause um impacto e que reconhecesse o seu trabalho 

06  Estava sendo feita alguma algumas experiências filosófica sobre o assunto ( o Vácuo) 

 O vácuo deveria fazer uma resistência muito maior do que se faz, se bem que deve admitir a que se 

faz, se bem que o peso determinado por Gallileu  se aplica ao ar baixíssimo onde se movem os 

homens e de peso muito inferior a 1/400 do peso 

07  1/400 do peso da água 

 Espaço cicloidal 

08  A criatividade do procedimento adotado na carta. Primeiro ele mostra a tentativa de chegar a carta 

ao destinatário , depois ele fala sobre o seu ponto de vista do assunto , da exemplo de situações , 

relaciona situação vivenciada por cientista famoso e por ultimo mostra a experiência realizada por 

ele. 

09  Já anunciei que estava sendo feito algumas experiências filosóficas sobre o vácuo, mas para fazer 

um instrumento que mostrasse as mudanças  do ar- ora mais grosso ora mais leve e sutil   ( ele esta 

se referindo ao ar que modifica sua densidade) 

10  Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, mas com esforço e com 

repugnância da natureza ainda não conheço ninguém  que haja dito que possa  ocorrer sem esforço e 

sem resistência da natureza.  

 O Autor no inicio pensava assim concordava, mas depois mudou de opnião. 

 (explicação) Ele descobriu que o ar tem peso. 

11  Fizemos muitos vasos de vidro indicados A e B, grossos e com o pescoço com comprimento de duas 

braças; 

 1ª OBS:  Torricelli observou que o tubo contendo mercúrio  em borcado em um vaso com mercúrio , 

o tubo esvaziava e o mercúrio depois ficava em equilíbrio; 

 2º OBS: Torricelli observou que ao colocar água junto com o mercúrio , agua subia até ficar ao nível 
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do mercúrio na parte interna do tubo  ele observou que atuava uma força externa que atuava para isto 

acontecer ( pressão atmosférica) 

12  Enquanto o vaso AE estava vazio e o mercúrio se sustentava embora pesadíssimo  no pescoço AC, 

essa força que dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se acredito até 

agora, era interna ao vaso AE; ou o vácuo , ou a essa matéria extremamente rarefeita ; 

13  

  Que essa um espaço   com o ar baixíssimo  de peso 1/400, ou seja uma região que ao ser preenchido 

faz com que aconteça o movimento dos corpos que era preenchido por essa região. 

14  Que a coluna de mercúrio no tubo ficava em equilíbrio com a pressão local a uma certa altura de sua 

coluna. A língua da época era que essa coluna era pesadíssima e que a força que dirige o mercúrio 

contra sua natureza de cair para baixo. 

15  Na época esse equilíbrio de sustentação do mercúrio era devido ao peso do mercúrio que fazia com 

que tivesse um equilíbrio com a foça  contra a sua natureza de cair para baixo;  

16  Devemos nos maravilhar  se no vidro CE, onde o mercúrio não tem tendência nem repugnância, pois 

nada existe ali , ele entre e se eleve tanto que se equilibre com a gravidade do ar externo .  

 Explicação: a sustentação da coluna de mercúrio em um tubo é devido ao equilíbrio de pressão com 

o ar ATM  com ele,  vai chegar a um ponto que essa coluna fica em equilíbrio de pressão o que faz 

com que tenha uma sustentação da coluna. 

17  Ele entre e se eleva tanto que se equilibre com a gravidade do AR EXTERNO , que o empurra? 

Também a agua em um vaso semelhante mas muito mais longo subirá  até dezoito braças; 

 O  raciocínio era confirmado pela experiência feita ao mesmo tempo com o vaso A e com o tubo B 

nos quais o mercúrio parava sempre na mesma horizontal AB; 

 EXPLICAÇÂO:  o tubo com água a coluna sobe mais devido a sua densidade menor e a relação com 

ar ATM faz com que ele suba mais o nível. 

 A relação com tubos de formatos diferentes o raciocínio era o mesmo, com o mercúrio no tubo o 

nível era menor que o da água independente do formato o resultado era comprovado do mesmo jeito. 

 Este argumento esta correto , pois a coluna no líquido deslocado depende da densidade do liquido 

em relação a pressão ATM  independente  do seu formato. Ele fez essas experiências para comparar  

a altura do nível dos líquidos e com isso verificar o preenchimento do espaço vazio . 

18  Não ele observou que era fator externo que faz com que o espaço no tubo seja preenchido. Agora a 

coluna do liquido depende do peso para o equilíbrio; 

 Segundo ele , não teve sucesso . teve muita dificuldade . 

19  As intenções do autor era:  

1. verificar o preenchimento do espaço dentro do tubo na parte superior , levando em consideração 

a atmosfera; 

2. verificar a coluna com líquidos diferentes; 

3. verificar o equilíbrio do liquido levando em relação ao formato do tubo.  

 

20  Os livros didáticos descrevem as experiências de Torricelli de uma forma pronta e direta sem 

detalhes e pronto para ter uma aceitação rápida e direta sem mostrar a evolução de seus trabalhos, 

sem mostrar o passo a passo, as dificuldade encontrada , não fala da carta e os detalhes das relações 

entre os cientistas da época. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A3 

 

Questão 01 

Carta. 

Questão 02 

Evangelista Torricelli, em 11/06/1644. Para Michelangelo Ricci. 

Questão 03 

Objetivo era falar sobre o vácuo. A carta relata a conclusão de suas atividades experimentais a respeito do ar, 

exemplificando todo o processo experimental. 

Questão 04 

Sr. Antonio Nardi e Sr. Magiotti, aparentemente conhecidos de Torricelli e Michelangelo. Referências para tais 

estudos. 

Galileu – Mestre ( professor)- É mencionado no texto como referência na medida do ar “ onde se movem 

homens e os animais” 
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Questão 05 

Uma imagem de um estudioso em atividades experimentais sobre o vazio e que está tentando criar um 

instrumento que possa mostrar a mudança do ar hora mais pesado e grosso ora mais leve e sútil, no momento, 

ideia fracassada. 

Ele espera que seja compreendido nos aspectos sobre o experimento por ele realizado e o resultado obtido. 

Questão 06 

Referência para o peso do ar em relação a água 1/400, retratando uma forma de medida já sendo usada. 

Experiência filosófica e filósofo, remetendo que os grande estudiosos da época eram conhecidos como filósofo. 

Questão 07 

Boa parte do experimento não entendi devido a imagem ser diferente do que está escrito na carta. 

 

Questão 08 

 

Questão 09 

“Já lhe anunciei que estava sendo feita alguma experiência filosófica sobre o vácuo, não simplesmente para fazer 

o vácuo, mas para fazer um instrumento que mostrasse as mudanças do ar - ora mais pesado e grosso ora mais 

leve e sutil.” 

“Fizemos muitos vasos de vidro como indicados A e B, grossos e com o pescoço com comprimento de duas 

braças; (sendo) esses preenchidos de mercúrio, depois fechados pela boca com um dedo e invertidos em um vaso 

C no qual havia mercúrio, via-se que eles se esvaziavam e que nada acontecia ao vaso que se esvaziava...” 

 

Questão 10 

Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, mas com esforço e com repugnância da 

Natureza; ainda não conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem esforço e sem resistência da 

Natureza. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A4  

 

1)Que tipo de documento é esse? 

Fonte primária. 

 

2)Quem o escreve? Quando? Para quem escreve?11 

 

Escrita por Evangelista Torricelli em Firenze, 11 de junho de 1644 para o Michelangelo Ricci. 

 

3) Com que objetivo foi escrito? Que informações sobre o contexto transparecem?  

Foi escrita com o objetivo de descrever o experimento realizado pelo Torricelli. Sendo possível 

observar que o mesmo estava em contato com outros estudiosos para buscar melhores explicações sobre o vácuo. 

 

4) Que personagens são citados? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? 

São citados personagens como: o Sr. Antonio Nardi, Sr. Magiotti, Galileo e o próprio Michelangelo 

Ricci. Como o texto indica, são pessoas envolvidas com o estudo do vácuo. Sendo o Sr. Antonio Nardi o Sr. 

Magiotti e Michelangelo Ricci solicitados para avaliar as ideias de Torricelli e, Galileu aparecendo como uma 

figura de referencia teórica para o peso que o ar exercia. 

 

5) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele espera? 

O autor tenta transmitir uma imagem idônea perante o assunto em questão.   

Aparentemente, ele espera uma reação de respeito e consideração para com suas propostas.  

 

6) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

 Diversos pontos chamara-me a atenção, contudo, irei resaltar dois.  

 

 [...]“o peso determinado por Galileo se aplica ao ar baixíssimo onde se movem os homens e os animais, 

mas que, acima dos cumes das altas montanhas, o ar começa a ser puríssimo e de peso muito inferior a 1/400 do 

peso da água”[...]  

A maneira como foi descrita a situação, deixa claro o gral elevado de envolvimento com as questões 

cotidianas.   
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[...] “Fizemos muitos vasos de vidro como indicados A e B, grossos e com o pescoço com comprimento de duas 

braças;” [...] 

A maneira como o Torricelli emprega o verbo fazer, nesse parágrafo, indica que o mesmo estava 

trabalhando de maneira coletiva com pessoas que não foram citadas no texto. 

 

 

7) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  

 

”o pescoço AO ficava sempre cheio até a altura de uma braça e um quarto e mais uma polegada".  

O lado de referencia ao qual o autor chama de O, não consegui encontra-lo na figura. 

 

 

8) Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, 

imaginação, etc.) ? 

  

O quesito imaginação foi o que mais chamou-me à atenção. 

  

9) Em certo trecho logo no início do documento, o autor dá indicação de experimentos que conhece. Localize 

esse trecho e tente interpretá-lo. 

“alguma experiência filosófica sobre o vácuo, não simplesmente para fazer o vácuo, mas para fazer um 

instrumento que mostrasse as mudanças do ar - ora mais pesado e grosso ora mais leve e sutil”. 

Aparentemente, esses experimentos só estavam no campo da imaginação. 

 

10) Localize no documento histórico possíveis referências ao “horror ao vazio”.  O autor demonstra concordar 

com essa hipótese? Explique.  

“Digo isso para que algum filósofo, vendo-se incapaz de fugir a essa confissão de que a gravidade do ar 

explica a repugnância sentida ao se fazer o vácuo, não dissesse que aceita o efeito do peso do ar mas persistisse 

em afirmar que a Natureza também contribui para a repugnância ao vácuo.” 

O autor não demonstra concordar com essa hipótese. Após a explicação do seu experimento, o Torricelli 

faz considerações sobre a influência do peso do ar sobre a superfície exposta do mercúrio e conclui dizendo: 

“Tentei, portanto, com esse princípio, explicar todo tipo de repugnância sentida nos vários efeitos atribuídos ao 

vácuo, não tendo, até agora, encontrado nada que não dê certo”. 

 

11) No documento, o autor relata e ilustra um experimento para “mostrar que o tubo estava completamente 

vazio”. Identifique o experimento em questão e explique o argumento utilizado pelo autor.  

 No quarto parágrafo temos: [...]“Fizemos muitos vasos de vidro como indicados A e B, grossos e com o 

pescoço com comprimento de duas braças; (sendo) esses preenchidos de mercúrio, depois fechados pela boca 

com um dedo e invertidos em um vaso C”[...] 

  Mais a frente, no mesmo parágrafo temos um explicação: [...]“Para mostrar que o vaso estava 

perfeitamente vazio, preenchia-se o vasilhame com água sobreposta (ao mercúrio) até O; e, erguendo o vaso 

pouco a pouco, via-se, quando a boca do vaso chegava à água, que o mercúrio descia do pescoço e ele se enchia 

de água, com ímpeto horrível, totalmente, até a marca E”[...]. 

  

12) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. 

Localize e interprete trechos correspondentes a esse aspecto. 

 

 No segundo parágrafo temos: “Muitos disseram que o vácuo não pode ocorrer; outros que pode, mas 

com esforço e com repugnância da Natureza; ainda não conheço ninguém que haja dito que possa ocorrer sem 

esforço e sem resistência da Natureza” 

Ao que parece, existiam muitas duvidas sobre a existência ou não do vácuo, contudo, os trabalhos 

continuavam a avançar para explicar esse fenômeno. 

 

13) Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento de 

Torricelli. Esse seria óbvio e evidente, portanto. O que se pode dizer sobre isso? Para refletir, considere os 

objetivos do autor na investigação citada na questão 6 e as visões opiniões da época, expressas na questão 7. 

 

 Levando em consideração esses pontos, podemos observar uma construção complexa e com rupturas. 

Não considero pertinente essa visão simplista que traz a grande maioria dos livros didáticos.  
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14) O autor expressa sua opinião em relação à sustentação da coluna de mercúrio. Que opinião ele tem? Segundo 

o documento histórico, essa seria a opinião comum na época?  

No quarto parágrafo podemos observar a visão do autor. 

[...]“essa força que dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se acreditou até agora, 

era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa matéria extremamente rarefeita; mas eu mantenho que é externa 

e que a força vem de fora”.[...]  

 Contudo, essa não era a visão comum na época. 

 

15) O autor cita uma interpretação que relacionava o vazio à sustentação da coluna de mercúrio. Tente explicá-la 

com base no documento histórico. O autor concordava com essa interpretação? 

[...]“essa força que dirige o mercúrio contra sua natureza de cair para baixo, conforme se acreditou até agora, 

era interna ao vaso AE; ou ao vácuo, ou a essa matéria extremamente rarefeita;”[...]  

Com base nessa interpretação, o mercúrio não descia totalmente dos vasos, pois a natureza lutava contra 

a existência do vazio que começava a se formar na superfície do mesmo. Não obstante, o autor não concordava 

com essa explicação. 

 

16) Em certos trechos da fonte primária, o autor justifica mais detalhadamente a sua opinião sobre a sustentação 

da coluna de mercúrio e recorre a Galileu. Identifique esse trecho, tente interpretá-lo e explique-o com suas 

palavras. 

Parágrafo terceiro: “Vivemos submersos no fundo de um abismo do elemento ar, o qual, por 

experiências indubitáveis, sabe-se que pesa; e tanto que, a essa grande vizinhança da superfície da Terra, pesa 

aproximadamente 1/400 do peso da água. Os autores observaram, depois do crepúsculo, que o ar cheio de 

vapores e visível se eleva a cerca de cinquenta ou cinquenta e quatro milhas acima de nós; mas não creio (que 

seja) tanto, pois mostrarei que o vácuo deveria fazer uma resistência muito maior do que a que faz, se bem que se 

deve admitir a seu favor que o peso determinado por Galileo se aplica ao ar baixíssimo onde se movem os 

homens e os animais, mas que, acima dos cumes das altas montanhas, o ar começa a ser puríssimo e de peso 

muito inferior a 1/400 do peso da água”.  

Podemos observar que o autor já buscava fundamentos no peso do ar para teorizar a existência do 

vácuo. 

 

  

17) Para apoiar a ideia de que a sustentação da coluna de mercúrio não se devia a algo interno, o autor cita dois 

argumentos: a) utilização de água no lugar de mercúrio; b) comparação entre tubos de formatos diferentes. 

Localize no documento histórico esses trechos e tente explicar os argumentos do autor: O que significavam esses 

argumentos? Por que ele os usou? 

 

a)  “Também a água em um vaso semelhante mas muito mais longo subirá até quase dezoito braças, isto é, 

tanto mais em relação ao mercúrio quanto o mercúrio é mais pesado do que a água, para equilibrar-se 

com a mesma causa que empurra um e outro”. 

b) “Fizemos muitos vasos de vidro como indicados A e B, grossos e com o pescoço com comprimento de 

duas braças; (sendo) esses preenchidos de mercúrio” 

Acredito que o autor usou tais argumentos com o objetivo de saturar a prática experimental. Sabemos que 

até mesmo nos dias de hoje, para obter um resultado experimental plausível, se faz necessário utilizar diversos 

matérias sob diversas situações a fim de obter resultados semelhantes. 

 

18) Verifique com atenção os termos usados pelo autor e as intenções que permeiam os procedimentos adotados 

por ele. Segundo o documento histórico, era possível descartar definitivamente que a sustentação do mercúrio se 

devia a qualquer fator interno?  Explique.  

Pelo contrário, a intenção do autor era justamente destacar o fator externo para explicar a sustentação do 

mercúrio. 

 

19) Em relação à atmosfera, quais seriam as intenções do autor? Ele demonstra sucesso? Dificuldades?  

A intenção do autor era mostrar que a atmosfera exercia um peso considerável sobre as estruturas 

animais e matérias na terra, para com isso, mostrar a influencia externa no tocante a coluna de mercúrio e com 

isso, tendo obtido sucesso em suas explicações. Contudo, vale salientar que essa não era sua principal intenção 

como mostra no ultimo parágrafo. 

 

20) Considere o conteúdo do documento analisado. Compare-o a informações relatadas em livros didáticos: 

Torricelli realizou seu experimento famoso para medir a coluna de mercúrio e, consequentemente, a pressão 

atmosférica. O alto do tubo estava vazio.  
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O Torricelli não tinha a intenção de mensurar a pressão atmosférica.  

 

 

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO RELATIVO AO TEXTO “NOVAS EXPERIENCIAS SOBRE O 

VÁCUO” 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A1 

1 QUESTÃO: 

Os vários tamanhos de letras, uma espécie de carimbo.  

Material com novos experimentos sobre o vácuo. 

 

2 QUESTÃO: 

O título indica que são experimentos a favor da existência do vácuo. 

Escrito por B. P 

Um nobre, já que dedicou ao seu pai, Pascal, um conselheiro real. 

Escrito para o público em geral(leitor). 

 

3 QUESTÃO: 

Trecho 1: 

O texto menciona um experimento realizado na Itália.  

Esta citação me chamou atenção devido já naquela época ser mencionada uma fonte. 

Trecho 2: 

Depois refletindo por mim mesmo sobre as consequências..... 

Esta citação me chamou atenção pelo pensamento obstinado dado ao experimento da Itália  

 

4 QUESTÃO: 

Trecho 1:  

...um vidro de tubo de 4 pés. 

Trecho 2: 

...embora consideradas como muito constante.. 

Trecho 3: 

....penetração de dimensões. 

Trecho 4: 

O experimento 5 ....Se colocarmos uma corda de cerca de quinze pés com um fio..... 

 

5 QUESTÃO: 

TRECHO:  

...” Há cerca de quatro anos, na Itália, provou-se que um tubo de vidro”... 

 Segundo o autor B P, o objetivo do experimento na Itália, foi tentar mostrar o vazio no alto do tubo. 

Não cita quem realizou o experimento na Itália. 

 

6 QUESTÃO: 

Lembra sim, a de V. Torricelli. Este utilizou tubos e vasos e enviou sua carta para os estudiosos da época. 

 

7 QUESTÃO: 

O autor tomou conhecimento do experimento da Itália através do Sr. Petit, Intendente das fortificações. 

O autor ainda cita Rev. Pe. Mersenne, Mínimo de Paris, que teria divulgado o experimento da Itália por toda a 

França no ano de 1644, tornando-se por isso conhecida em todos os lugares. 

 

Autoridades citadas: 

Rev. Pe. Mersenne e Sr Petit, parecem ser autoridades religiosas ligadas ao estudo dos conhecimentos da época.  

 

8 QUESTÃO: 

Realizou a mesma experiência com a participação do sr. Petit e observou e encontrou ponto por ponto daquilo 

que havia sido enviado da Itália. Depois ficou refletindo sobre o experimento e tirou conclusões próprias e 

favoráveis sobre a existência do vácuo. 

 

9 QUESTÃO: 

Sim, expressa uma opinião favorável ao vazio. 
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10 QUESTÃO: 

Que existe o vácuo e que ele não é uma coisa impossível na natureza. 

O autor cita que existiam na época argumentos favoráveis e contrários em relação a existência do vácuo na 

natureza. 

Mostra também que existiam argumentos empíricos e de natureza teórica. 

Sua posição não era a favorita da época. 

 

11 QUESTÃO: 

Sim, a expectativa de um experimento muito bom, que na sua visão explicava o vácuo e que ficaria famoso em 

todos lugares. 

 

12 QUESTÃO: 

Sim, foi divulgada na França no ano de 1644 para admiração de todos os sábios e curiosos, tornando-se famosa 

em todos os lugares por sua comunicação. 

 

13 QUESTÃO: 

Com base no conhecimento do experimento da Itália, o autor fez vários experimentos, publicou um texto e criou 

um tratado completo que mais tarde divulgaria, inclusive com extrapolação dos experimentos. Chegando a 

conclusão da existência do vácuo. 

      

14 QUESTÃO: 

A primeira parte corresponde a descrição de todas suas experiências com figuras e a segunda parte as 

consequências tiradas dos experimentos. 

 

15 QUESTÃO: 

 O autor realizou alguns experimentos descrito nessa fonte e um outro grande número de experiências, que de 

acordo com o autor se encontram num Tratado mais completo. O autor cita ainda algumas mudanças de variáveis 

que possibilitam a ampliação desses experimentos.  

 

16 QUESTÃO: 

Sugere que pode ser mudado os tamanhos do recipiente e assim realizar diversos experimentos que comprovarão 

a inexistência de qualquer tipo de matéria neles. 

 

17 QUESTÃO: 

Uma imagem de um homem determinado, motivado, angustiado e de um grande gênio. 

 

18 QUESTÃO: 

A localização encontra-se na página 4 no resumo da primeira parte do seu trabalho, onde ele descreve as 

experiências. 

No primeiro experimento, mostra a subida da água na seringa, ocupando o vácuo. 

No segundo, mudou da seringa para o fole e mostra a mesma coisa. 

No terceiro fez o experimento da sustentação da coluna de vinho. 

No quarto utilizou um sifão para mostrar a descida natural da água e a permanência na mesma altura nos dois 

lados do sifão. 

No sexto utilizou a seringa para mostrar a subida do mercúrio até uma certa altura e depois o vazio acima. 

 

19 QUESTÃO: 

O autor comenta que na natureza não existe esse apocalipse do horror ao vazio, e sim que os corpos possuem a 

tendência de preenchê-lo. 

 

20 QUESTÃO: 

Que a natureza tem horror a esse vazio aparente, mas esse horror tem um limite e não é maior para ser construído 

um grande vazio do que um pequeno. Que os corpos tendem a preencher esses vazios com a mesma intensidade, 

sendo grande ou pequeno.  

21 QUESTÃO: 

Sim, ao final do texto. 

1-  De que o espaço vazio não é possível 

2- De que a natureza seria contraditória ao ter horror ao vácuo e ao mesmo tempo permitir a sua existência. 

 

22 QUESTÃO: 
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Medidas bem clara 

Muita criatividade 

Falta de figuras para a compreensão. 

 

23 QUESTÃO: 

O alto do tubo é suposto vazio, mas o próprio V. Torricelli deixa incerteza quanto ao possível vazio. 

 

24 QUESTÃO: 

Não percebemos menção a pressão atmosférica. Na conclusão do seu experimento o próprio Torricelli admite 

não poder concluir a questão das camadas de ar que compõe a atmosfera. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A2 

QUESTÃO 01 

 O aspecto que chama atenção é o formato da letra da época. 

 Parece um livro escrito por Issac Newton. 

 

QUESTÃO 02 

 As novas experiências sobre uma força para fazer entrar este vazio . 

 Quem escreveu a carta foi Pascal. 

 A condição social era que isto assunto para ser discutido na corte , pelos conselheiros de estado e 

privados. 

 O direcionamento da carta foi para o conselheiro do Rei. 

 Deve ter sido escrito para os estudiosos no assunto relacionado a existência do  vácuo. 

 

 

QUESTÃO 03 

 

 A forma de descrever as experiências – deixa o leitor a imaginar como estava acontecendo as 

experiências ; 

 O formato da carta; 

 Algumas frases como:  a natureza não suporta o vácuo; tratado dividido e são claramente deduzidas 

esses Máximos. 

 

QUESTÃO 04  

 Tubo de vidro de quatro pés; 

 A natureza tem horror ao excesso de plenitude....; 

 Cheio de espirito do mercúrio ; 

 Fole bem fechado. 

 

QUESTÃO 05 

 

 Há cerca de quatro anos, na Itália, provocou-se que um  tubo de vidro de quatro pés..... 

 Explicação : Foi realizada uma experiência a quatro anos atrás na Itália. O aparato experimental era um 

tubo de vidro   em  que um lado estava aberto e outro fechado,  contendo mercúrio na sua parte interna e 

possuía uma bases de sustentação quatros pés. 

 

QUESTÃO 06 

 Lembra a experiência feito por Torricelli. 

 Torricelli utilizou mercúrio e agua em um tubo para verificar a existência do vácuo; 

 

 QUESTÃO 07 

 Tendo essa experiência sido remetida de Roma ao Ver. Pe Mersenne, Minimo de Paris, ele a divulgou 

na França no ano de 1644, para admiração de todos os sábios e curiosos. 

 Sr. Petit,  Ver. Tinha um cargo politico na cultura 

 Mersenne  padre 

 

  QUESTÃO 08 
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 Confirmou seu pensamento que o vácuo  não era uma coisa impossível na natureza e que lhe fugia com 

tanto quanto imaginava. 

 A natureza não suporta o vácuo 

 

QUESTÃO 09  

 O autor demostra sua opnião que o vácuo .  A natureza tem horror ao excesso de plenitude e não que ela 

foge do vácuo. 

 

  QUESTÃO 10 

  A natureza não suporta ao vácuo 

 O autor cita argumentos da época que muitos não é verdadeiras. 

 Natureza Impirica. 

 Sim 

 

QUESTÃO 11 

 Sim ele achava que fosse capaz de convencer mesmo aqueles que mais se preocupam com a 

impossibilidade do vazio. 

 

QUESTÃO 12 

 No entanto, a força da prevenção ainda fez com que fossem encontradas objeções que lhe tirassem a 

crença que merecia.  Uns disseram que o topo  do tubo estava cheio de espiritos do mercúrio.  

QUESTÃO 13 

 Conspirando para banir o vazio 

 Resolver fazer experiências tão convincentes que estivessem á prova de todas as objeções que  lhes 

pudessem fazer á prova de todas as objeções qu lhes pudessem fazer, umas tinham relações com o da 

Italia outras não; 

 A conclusão  e que  força  a natureza empregada para evitar o vazio e que o admite e o suporta 

realmente em um grande espaço, que se torna facilmente vazio de todas as matérias . 

 

 

 

QUESTÃO 14 

 

 A primeira parte compreende a descrição de todas minhas experiências, com figuras, e uma 

recapitulação daquilo que ai se vê, dividida em várias máximas,  

 A segunda as consequências que dai tirei, divididas em várias proposições, onde mostrei que o espaço 

vazio em aparência , que surgiu nas experiências, é efetivamente vazia de todas as matérias perceptíveis 

conhecidas na natureza. 

 Contem um grande espaço vazio e deixo as pessoas sabias e curiosas o teste daquilo que ocorre em tal 

espaço. 

 

 QUESTÃO 16 

 ( Um recipiente tão grande quanto posso ser feito)  

A frase acima esta referindo ao reservatório grande que possa ser compatível a situação experimental que 

esta sendo realizada. 

 (vazio de todas as matérias perceptíveis) 

A frase no texto esta relacionada a uma região  entre materiais visíveis a nossa visão em que possui um 

lugar uma região em que não  foi ocupado  por nenhuma substancia chamado de vazio. 

 

QUESTÃO 17 

 De um cientista especialista no assunto em discussão que veio para resolver definitivamente um 

problema em que ninguém até aquele momento tinha resolvido (salvador da pátria para aquele assunto) 

 O autor espera o reconhecimento de seu trabalho entre os especialista no assunto. 

 

QUESTÃO 18 

 

1. Uma seringa com um pistão: experiência de pressão com seringa; 

2. Um fole bem fechado: experiência de um vaso comunicante fechado; 

3. Um tubo de vidro com uma extremidade aberta e outra fechada: exp. De vasos comunicante; 
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4. Um sifão escaleno: exp. De puxar água agua com uma mangueira por diferença de pressão; 

5. Se colocarmos uma corda...... : exp de empuxo; 

6.  Colocando-se no mercúrio  uma seringa....: Exp de pressão ; 

7. Tendo preenchido um sifão de mercúrio...: 

Exp. De vaso comunicante; 

8. Preenchendo o  sifão.... : exp. De densidade e pressão com sifão; 

QUESTÃO 19 

 Máximas se refere a notas... conclusões 

 

QUESTÃO 20 

1. A região  que não esta ocupada é preenchida com outra coisa menos o vazio; 

2. Ele não aceitavam a existência do vazio; 

3. Se refere a força gravitacional 

4. Gases 

5. O vazio é preenchido pela diferença de   potencia das substancias não visíveis; 

7.Pressão atmosférica. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A3 

 

Questão 01 

 Destaque para novas experiências sobre o vácuo. Um artigo ou algo do tipo que pudesse ser lido por 

várias pessoas, é percebido quando fala em página seguinte “ Caro Leitor” , embora seja dedicado ao senhor 

Pascal. 

Questão 02 

 A pequena parte inicial traduzida é “Novas experiências dobre o vácuo”. O título indica que foram 

feitas novas experiências sobre o vácuo e que é dedicado à Pascal, com objetivo de esclarecer algumas dúvidas 

da época sobre o vácuo. O autor por ter descrito experimentos sofisticados e apresentar conhecimento a respeito 

do vazio é visto como um dos pensadores da época e que contribui para o conhecimento . 

 

Questão 03 

Alguns limites de conhecimentos como as situações descritas abaixo: 

“um recipiente tão grande quanto possa ser feito” e “vazio de todas as matérias perceptíveis”. 

Questão 04 

A capa. Alguns experimentos, por estarem descritos em forma de resumo. 

 

Questão 05 

O Relato é visto no primeiro parágrafo em que diz: foi comprovado através de um tubo de vidro de 4 pés, 

preenchido com mercúrio, em que se tem uma extremidade aberta e outra fechada, em seguida é tapada com o 

dedo e posta de cabeça(extremidade aberta) para baixo em um recipiente contendo uma camada de mercúrio e 

outra de água, é realizado a retirada do dedo em dois momentos, um na camada de mercúrio e outro na camada 

de agua do recipiente, fazendo as observações nos dois momentos. 

A experiência é realizada por  

Questão 06 

Lembra a atividade experimental realizada o Evangelista Torricelli, pois demonstra tubos com mercúrios 

colocados em recipientes também com mercúrio. 

Questão 07 

O autor tomou conhecimento  

Questão 08 

Questão 09 

Sim. 

Questões 12 

 

Questão 13 

A motivação foi despertada em saber que a explicação para alguns estudiosos sobre o horror ao vazio era criada 

em algumas experiencias falsas e que o ar poderia ser rarefeito em algumas situações. 

Ele resolveu fazer uma série de experimentos. Chegou a conclusão que: “espaço vazio em aparência, que surgiu 

nas experiências, é efetivamente vazio de todas as matérias perceptíveis conhecidas na Natureza” 

 

Questão 14 
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A primeira parte é um resumo da descrição de todos os experimentos criados e a segunda é parte que fala das 

conclusões e as possíveis objeções. 

Questão 15 

Ele realizou sete novos experimentos mais o que foi feito por Torricelli, no total oito experimentos. 

Questão 16 

um recipiente tão grande quanto possa ser feito – o maior recipiente que por eles possa ser construído.  

vazio de todas as matérias perceptíveis – a situação do vazio diante de toda as matérias que pra eles existem. 

Questão 17 

Ele se descreve como conhecedor da situação do horror ao vazio posta em seus experimentos, que segundo ele, 

tem um certo grau de complexidade em sua construção.  

Se tiramos pela as conclusões colocadas no texto, ele espera que seja entendido a situação do vazio, sendo que 

existe um limite para a sua criação em que vai depender da repugnância dos materiais em deixar isso acontecer. 

Questão 18 

 

Questão 19 

Que são conclusões tiradas dos experimentos, nas quais foram comentadas no texto.  

Segundo ele, existe um limite para o vazio que é comparado a altura da água em tubo de bombas dáguas. 

Questão 20 

Que os corpos na natureza têm repugnância uns aos outros o que provoca o horror ao vazio. 

Que essa repugnância é deixada de lado quando a pretensão do vazio é em grande escala. 

A força do horror tem um limite comparado a situação do limite de altura para a água nos tubos de bombas 

dáguas. 

Para o vazio criado, há uma tendência natural do material preenche-lo. 

Essa tendência é maior para vazios pequenos ou curtos. 

 

Questão 21 

Na parte final do texto tem algumas objeções, numeradas de 1 à 5, Consideradas as principais. Seria as principais 

dúvidas a respeito da existência do vazio. 

Questão 22 

O cuidado em descrever passo a passo do experimento. E o autor demonstra ser cauteloso nos resultados das 

experiencias obtidas. 

Questão 23 

Na realidade, de acordo com a fonte primária, a questão do espaço vazio no experimento de Torricelli não é 

tratado como uma situação óbvia ou evidente. Especulado ainda muita dúvida sobre essa situação na época. 

Questão 24 

Não é mencionado sobre pressão atmosférica no texto em nenhum momento. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A4 

 

1. Observe a capa original desse trabalho. Que aspectos visualmente chamam a sua atenção? Que tipo de 

material escrito parece ser?  

O estilo de letra usada traz uma elegância visual que me chama a atenção. Parece ser a publicação de um 

trabalho. 

 

2. Na versão disponibilizada, logo no início há uma tradução de parte do conteúdo da capa. O que o título do 

trabalho indica sobre os seus objetivos? Quem o escreve? Qual a condição social do autor? Para que público 

deve ter sido escrito? 

O titulo indica um trabalho experimental sobre o vácuo. Escrito por Blaise Pascal.  

Sendo o seu pai o conselheiro do rei, acredito que o B.P. possuía uma condição social elevada para os 

padrões da sua época. 

Segue a baixo um trecho que mostra o público alvo do texto. 

[...]“Assim, contento-me em mostrar um grande espaço vazio e deixo às pessoas sábias e curiosas o teste 

daquilo que ocorre em tal espaço;”[...] 

 

3. Destaque alguns pontos do texto que chamaram a sua atenção. Justifique. 

Chamou-me a atenção a quantidade de experiência que o autor fez para explicar a existência do vácuo. 

Isso mostra o quão emprenhado o mesmo estava para provar tal fato.  

 

4. Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar. 
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5. O autor relata uma experiência realizada quatro anos antes, na Itália, que se tornou “famosa em todos os 

lugares”. Localize esse relato e tente interpretá-lo. Qual o objetivo dessa experiência, segundo a descrição? 

Ele cita quem a realizou? 

       No primeiro parágrafo temos: “Há cerca de quatro anos, na Itália, provou-se que um tubo de vidro de 

quatro pés, do qual uma extremidade está aberta e a outra hermeticamente selada, estando preenchido por 

mercúrio”  

Essa experiência tinha como objetivo comprovar a existência do vácuo, contudo, o autor não cita quem a 

realizou. 

6. Essa experiência descrita lembra a você alguma outra sobre a qual já ouviu falar (por que)? 

 

Lembra a experiência de Torricelli, pois foi debatida na aula passada.  

7. Em certo trecho, o autor indica como tomou conhecimento sobre essa experiência famosa. Como isso 

ocorreu? Que personagens são citados nessa passagem? Quem são ou parecem ser?  

No segundo parágrafo temos: [...]“eu a conheci pelo Sr. Petit, Intendente das Fortificações e muito 

versado em todas as belas artes, que a recebera do próprio Rev. Mersenne.[...]  

Esses personagens aparentam ser do alto clero. 

8. O que o próprio autor realizou em relação a essa experiência? Que conclusões sobre isso ele apresenta?  

No segundo parágrafo: 

[...]“Realizamo-la juntos em Rouen, o acima citado Sr. Petit e eu o, do mesmo modo como ela havia sido 

feita na Itália, encontrando ponto por ponto aquilo que havia sido enviado daquele país, sem então haver 

notado nela nada de novo.”[...] 

9. O autor expressa sua opinião em relação à existência do vazio.  

[...]“Depois, refletindo por mim mesmo sobre as consequências dessas experiências, confirmou – se - 

me o pensamento que sempre tive de que o vácuo não era uma coisa impossível na Natureza e que ela não lhe 

fugia com tanto horror quanto a maioria imaginava.”[...] 

 

10. Que opinião ele tem? O autor cita argumentos usados na época a respeito dessa questão. Que visão ele tinha 

sobre esses argumentos? Os argumentos citados eram de natureza teórica ou empírica?  A posição do autor 

parece ser a usual na época? 

O autor tem plena convicção sobre a existência do vácuo, sendo suas certezas baseadas em 

experimentos. Contudo, sua posição não era usual na época. 

11. No texto há indícios sobre a expectativa do autor em relação ao impacto que deveria ser causado pelo 

“experimento da Itália”. Que expectativa era essa?  

Terceiro parágrafo:  

[...]“Mas como ninguém aceitasse isso como prova, acreditei que essa experiência da Itália fosse capaz de 

convencer mesmo aqueles que mais se preocupam com a impossibilidade do vazio.”[...] 

 

12. Essa reação de fato ocorreu? Explique recorrendo a passagens do texto. 

No quarto parágrafo, podemos observar que a reação foi inversa. 

“No entanto, a força da prevenção ainda fez com que fossem encontradas objeções que lhe tirassem a crença 

que merecia. Uns disseram que o topo do tubo estava cheio de espíritos do Mercúrio; outros, de um grão de 

ar imperceptível, rarefeito, outros, de uma matéria que apenas existia em sua imaginação; e todos, 

conspirando para banir o vazio,” 

13. Como a reação da comunidade científica em relação ao experimento da Itália despertou a motivação do 

autor? O que ele resolveu fazer? A que conclusão chegou?  

Observando uma reação negativa da comunidade científica em relação ao experimento da Itália, o autor 

seguiu de maneira obstinada a provar a existência do vácuo.   

Ainda no quarto parágrafo: 

 “Resolvi-me portanto a fazer experiências tão convincentes que estivessem à prova de todas as objeções que 

lhes pudessem fazer; e fiz um grande número delas no início deste ano, das quais algumas possuem alguma 

relação com a da Itália e outras lhe estão completamente afastadas, nada tendo de comum com ela,” 

Tendo como conclusões “exatas e tão felizes” que de fato o vácuo existia. 

14. O autor divide o trabalho escrito em duas partes. Quais seriam essas partes? O que contém? 

No quinto parágrafo temos: 

[...]“a primeira compreende a descrição de todas minhas experiências, com figuras, e uma recapitulação 

daquilo que aí se vê, dividida em várias máximas. E a segunda, as consequências que daí tirei, divididas em 

várias proposições, onde mostrei que o espaço vazio em aparência, que surgiu nas experiências, é 

efetivamente vazio de todas as matérias perceptíveis conhecidas na Natureza.”[...] 

15. O autor realizou certo número (finito) de experimentos. 
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Sim, contudo, só apresa oito práticas. 

 

16. Considerando esse aspecto, localize no texto as seguintes expressões e reflita sobre possíveis extrapolações: 

“um recipiente tão grande quanto possa ser feito” e “vazio de todas as matérias perceptíveis”.  

Ele estava tão convicto e obstinado que expressava sem cautela alguma suas convicções. 

 

17. Que imagem de si próprio o autor desse texto parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele espera dos 

leitores em relação ao seu trabalho?  

A imagem de um homem que possui as respostas corretas para o paradigma  em vigência.  

O autor espera que os leitores concluam através dos seus experimentos que seu trabalho segue um rumo 

coerente perante a existência do vácuo.  

 

18. O autor descreve a realização de oito experimentos. Localize essas descrições. Tente explicar o que o autor 

pretendia em cada um desses experimentos. 

Ele pretende mostrar de oito maneiras distintas a existência do vácuo. 

Com isso, ele busca em cada experimento, evidencias fortes para apoiar sua teoria. 

 

19. Ao final da Primeira Parte, no item denominado “Máximas”, o autor se refere ao horror ao vazio. O que você 

pode dizer sobre os comentários do autor nessa seção? 

Ele não descarta a existência do vazio, porém, deixa evidente que esse horror não é suficiente para 

impedir a existência do mesmo.  

20. No resumo, Segunda Parte, são citadas proposições e conclusões.  Tente interpretá-las e explicá-las. 

 

21. O autor apresenta potenciais objeções ao seu trabalho.  Localize-as e tente comentá-las.   

 

1.Que essa proposição, de que um espaço é vazio, repugna ao senso comum. 

2. Que essa proposição, que a natureza tem horror ao vácuo e no entanto o permite, 

acusa-a de Impotente ou é auto - contraditória. 

3. Que muitas experiências, até mesmo diárias, mostram que a natureza não pode admitir o vácuo. 

4. Que uma matéria imperceptível, inaudita e incógnita a todos os sentidos preenche 

esse espaço. 

5. Que sendo a luz ou um acidente ou uma substância, não é possível que ela se sustente no vácuo, se ela for 

um acidente; e que ela preenche o espaço aparentemente vazio, se ela for uma substância. 

 

Com essas objeções, ele permite que os leitores tirem suas próprias conclusões.  

 

22. Em relação à metodologia, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, criatividade, 

imaginação, etc.)? 

A criatividade é algo bem visível. O autor trabalha com diversas matérias e procura diferentes maneiras para 

mostrar o que acredita. 

23. Geralmente, os livros didáticos mostram em figuras um espaço “vazio” no alto do tubo do experimento de 

Torricelli. Esse é, portanto, assumido como óbvio e evidente. Comente sobre esse aspecto considerando que 

o experimento de Torricelli é a famosa “experiência da Itália” citada por Pascal. 

Acredito que não seja tão obvio como os livros tentam passar. Cada aluno tem conhecimentos prévios 

que em sua razão carrega fundamentos concisos, logo, não é fácil mostrar aos alunos uma ideia que vai 

contra sua intuição.   

 

24. O experimento de Torricelli costuma ser citado pelos livros didáticos como uma medida da pressão 

atmosférica. No texto analisado, tente localizar referências à pressão atmosférica. O que você pode notar? 

 

Não consigo encontrar tais referências. Através deste e de outros textos já estudados, acredito que essa 

não tenha sido a verdadeira intenção ao realizar esse experimento. 

 

 

 

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO RELATIVO AO TEXTO “CARTA DO SR. PÉRIER PARA O SR. 

PASCAL, O JOVEM”. 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A1 
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1- Uma fonte primária em forma de carta. 

2- Senhor Périer ,  22/09/1648 , para  Pascal o Jovem. 

3- Mostrar que a coluna de ar é quem sustenta a coluna do líquido e que a coluna de ar muda com a 

altitude. 

4- Uma imagem de alguém muito cauteloso, que trabalha em equipe e preocupado com possíveis objeções 

ao seu trabalho. 

5- O autor realiza o experimento de V. Torricelli sobre a coluna de mercúrio 

6- Mostrar que a coluna de mercúrio era sustentada pelo ar, provando também que a camada de ar variava 

com a  altitude 

7- A hipótese que a camada de ar era variável coma  altitude 

8- Devido as elevações em relação ao solo 

9- Criatividade , imaginação e o trabalho em equipe. 

10- A discussão sobre o vazio  e o que a homogeneidade da camada da atmosfera. 

11- Pascal, Périer, Padre Bannier, Mosnier La Ville, Begon, Dr La Parte, Padre Chastin e padre La Mare. 

12- Sim, um experimento muito importante, onde ele transbordou de felicidade ao realizá-lo. 

13-  Não há resposta a esse documento, Pierer escreve e comenta. 

Tem a expectativa de qualquer dúvida pessoalmente. 

14- . A coletividade do experimento 

. Os pontos mais altos e mais baixos para realizar os eventos. 

. A extrapolação de 100 em 100 toesas 

15- Texto bem compreendido 

16 e   17 -  Afirmações erradas. 

.O experimento de Puy-de-Dône  não foi feito por Pascal.  

.Quando Pascal realizou o experimento de V. Torricelli não o relacionou com a altitude ou com a 

pressão atmosférica. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A2 

QUESTÃO 01 

 Carta 

QUESTÃO 02 

 Quem escreveu foi o sr. Périer  

 22/09/1648; 

 Pascal. 

QUESTÃO 03 

 O objetivo era descrever sobre a  experiência  realizada na região do Puy-de-Dôme em forma de 

relatório  e no final ser compensado; 

 Estava fazendo uma experiência. 

QUESTÃO 04 

 

 Tenta transmitir fidelidade, segurança e segurança nas informações; 

 Ele esperava uma recompensa. 

QUESTÃO 05  

 

 Fiz , em cada um deles, a experiência ordinária do VAZIO nesse mesmo recipiente ; 

 É possível  notar que  Périer   da maneira  que estava fazendo  a experiência, queria algo em troca e 

chamar a atenção da alta sociedade; 

 Ficou  conhecido  como: A experiência do Puy-de-Dôme.  

 

QUESTÃO 06  

 

 O  objetivo era refazer a experiência do vazio e mostrar a altitude  influenciava nos resultados da 

experiência. 

 Estava estudando o comportamento das variáveis da pressão, altura, e volume na experiência do vazio. 

 

QUESTÃO 07 

 

 Sim.  O ponto de partida era aplicar  na experiência realizada ,em tempos passados, do vazio em lugares 

com altitudes diferentes. 
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QUESTÃO 08  

 Um local próximo a uma montanha; 

 Foi escolhido, provavelmente, pela localização ,na época, que era um local com uma grande diferença 

de altura local para testar a devida experiência .  

  

QUESTÃO 09 

 Chama a tenção pela criatividade, inovação, imaginação e coletividade 

 

QUESTÃO 10 

 A localização, as pessoas que participaram da experiência e  a forma como foi testada a experiência.  

 

QUESTÃO 11 

 PERIER – não demonstra quem era, mas provavelmente um cientista da época ; 

 PASCAL- o grande mestre no assunto; 

 ECLISIASTICOS: padre Bannier, sr, Mosnier e Padre La Mare; 

 OS LEIGOS NO ASSUNTO:  Lalle e Begon (conselheiro). 

 

 

QUESTÃO 12  

 Sim , pois estava  mostrando  informações  importantes   a uma experiência que foi muito discutida na 

época a respeito do vazio; 

 Sim , pois ele chamou a tenção de pessoas importantes , refaz a experiência arias vezes e na carta ele 

valoriza bem o fato; 

 Sim , ele relata , em todo momento,  com muita convicção e expressa claramente que ele estava 

satisfeito com os resultados encontrado. 

 

QUESTÃO 13  

 Não 

 

QUESTÃO 14  

 As pessoas que ele convidou para acompanhar a experiência, os detalhes do relato, a sua identificação e 

depois a forma como ele cobra  o que ele fez. 

 

QUESTÃO 15 

 Mínimos e fonte da arvore 

 

QUESTÃO 16 

 De acordo com o texto escrito na carta, podemos chegar a conclusão que os livros didáticos esta 

atribuindo uma experiência realizada a outra pessoa .  

 

QUESTÃO 17 

 Que é uma inverdade, calunia e as informações  históricas ,passadas através dos livros didáticos , 

merecem cada vez mais uma olhar critico e que não demos aceitar os fatos com total confiança, 

merecendo investigar as informações através de outras fontes. 

RESPOSTAS DO ALUNO: A3 

 

Questão 01 

 Carta. 

Questão 02 

 Périer escreve para Pascal em 22/09/1648 

 

Questão 03 

 A carta, escrita por Périer, tem por objetivo demonstrar o resultado certo de sua experiência na presença 

de várias pessoas, inclusive, algumas sábias. Foi realizado as oito horas da manhã no jardim dos Padres 

Mínimos. 

Questão 04 

 O autor aparenta estar confiante diante da experiência e do resultado obtido. Acredita ter realizado um 

ótimo trabalho. Acredita que o método da repetição ajudou a encontrar o resultado esperado. 
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“...considerei adequado reunir também a presença de pessoas tão sábias quanto acima de qualquer crítica,...” 

“Refiz essa mesma experiência nesse mesmo lugar, com os dois mesmos tubos, com o mesmo mercúrio e no 

mesmo recipiente duas outras vezes, encontrando-se sempre que o mercúrio dos dois tubos ficava no mesmo 

nível e à mesma altura que na primeira vez.” 

“...solicitei ao reverendo padre Chastin, um dos religiosos da casa, homem tão piedoso quanto capaz e que 

raciocina muito bem nesses assuntos...” 

“...da qual todos esses senhores que a assistiram vos assinarão o relatório quando assim o desejares...” 

Questão 05 

Questão 06 

 Estavam estudando a interferência da pressão atmosférica sobre os líquidos em diferentes altitudes, mas 

precisamente queriam comprovar qual a força atuava sobre a coluna de líquido. 

Questão 07 

 Não é dito claramente no texto. Mas no início da carta da a entender que a experiência já era algo 

encomendado para ser feito. 

 

Questão 08 

 Os locais aparentam serem afastados de grandes aglomerações ou quaisquer outros detalhes que 

pudessem causar qualquer interferência nos resultados da experiência. Além de apresentar como local que 

facilitasse a variação do volume a partir do aumento ou diminuição da altitude. 

Questão 09 

 Chama atenção a criatividade em fazer o experimento de forma simples fazendo uso também de 

utensílios simples. 

Questão 11 

 São citadas pessoas de boa posição na cidade e de certo conhecimento, como membro da igreja, 

médicos e alguns leigos que devido às suas posições estariam acima de críticas e desconfianças a respeito das 

experiências. Dentre essas pessoas estavam o padre Bannier, senhores Ia-ville e Begon, que eram conselheiros na 

corte das Ajudas, o senhor Mosnier, cônego da igreja catedral e o senhor La-port, doutor em medicina. 

Questões 12 

 A experiência demonstra ser importante, no início da carta o remetente demonstrou preocupação com 

relação as condições atmosféricas e no final da mesma de como gostaria de ter feito verificações em espaços 

mais curtos afim de levantar mais dados que viessem a colaborar para exatidão dos resultados e a validade dos 

mesmos. Todos reagiram com exatidão das medidas em todas as medições. 

 

Questão 13 

 Não aparenta haver resposta ao documento. Mas o autor da carta demonstra no penúltimo parágrafo 

expectativa de que o destinatário possa contactá-lo afim de sanar dúvidas sobre o experimento e de que em breve 

poderão discutir sobre o experimento pessoalmente. 

Questão 14 

 Um ponto a chamar a atenção é a criatividade de se realizar um experimento científico para a afirmação 

de tese de cunho tão importante a partir de equipamentos simples.  

Questão 15 

 Não houveram pontos não compreendidos. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A4 

 

1. Que tipo de documento é esse? 

Fonte primária. 

 

2. Quem o escreve? Quando? Para quem?  

Sr. Périer para o Sr. Pascal no dia 22 de setembro de 1648 

 

3. Com que objetivo o documento foi escrito? O que descreve? O que estavam fazendo?  

Descrever uma sequência experimental.  

 

4. Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele parece 

esperar do seu interlocutor? Utilize trechos do documento como justificativa em seus comentários. 

Um homem de alta credibilidade.  

Relato sobre o experimento no quinto parágrafo: 
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“É por isso que eu a fiz ainda cinco outras vezes muito exatamente, em diferentes lugares do topo da montanha, 

tanto em um lugar coberto dentro da pequena capela que lã existe, quanto a descoberto, tanto ao abrigo quanto ao 

vento, tanto no bom tempo quanto durante a chuva e a neblina que nos envolviam às vezes, tendo em cada vez 

expurgado cuidadosamente de ar o tubo; sempre se encontrou a mesma altura do mercúrio de 23 polegadas e 2 

linhas, que são 3 polegadas 1,5 linha de diferença em relação a 26 polegadas e 3,5 linhas que haviam sido 

encontradas nos Mínimos.” 

O autor, tenta buscar confiança  e credibilidade junto ao interlocutor. 

  

5. Localize a expressão utilizada pelo autor para se referir a um experimento específico. O que você nota? 

Tente justificar essa expressão. Como esse experimento ficou conhecido historicamente? 

 

No décimo parágrafo temos: 

“Para satisfazer a curiosidade de um homem de tão grande mérito e que deu a toda Franca provas de sua 

capacidade, fiz no mesmo dia a experiência ordinária do vazio, em uma casa particular que está no mais alto 

lugar da cidade[...]” 

Experimento de Torricelli. 

6. Na época, havia uma controvérsia em torno da sustentação da coluna de líquido. Esse efeito podia ser 

explicado de diferentes formas, por exemplo, pela atuação da pressão do ar (causa externa) ou por um puxão 

do vazio, o “horror ao vácuo” (causa interna). Considere essa informação contextual importante. Qual seria, 

então, o objetivo para realizarem todos os procedimentos descritos no documento? O que estavam 

estudando? 

 

O objetivo era constata a existência do vazio, tendo como base o experimento de Torricelli. Este foi feito de 

diversas maneiras para se buscar legitimidade sobre o tema em estudo.    

 

7. Há, então, alguma hipótese tomada pelos participantes como ponto de partida para a idealização dos 

procedimentos?  

Não há hipótese destacadas pelos participantes. 

Apenas refizeram os mesmos experimentos de diversas maneiras para, aparentemente, testar o quão eficaz 

era tal prática sobre aquilo que se defendia.  

 

8. Como você imagina os locais apontados no texto? Por que foram escolhidos para os procedimentos? 

Explique. 

 

Imagino grandes extensões de terras com as mais variáveis elevações e sob climas adversos. 

 

9. Em relação à metodologia do trabalho realizado, algum aspecto chama a sua atenção (roteiro passo a passo, 

criatividade, imaginação, atividade coletiva ou individual, etc.)? 

 

A cooperação é um fato notório no texto. 

 

10. Que informações sobre o contexto transparecem no documento? 

 

Aparentemente, existia um envolvimento muito forte com as figuras religiosas local.  

  

11. Que personagens são citados no documento? Quem são ou parecem ser? Em que situações são citados? Por 

que o autor apresenta detalhes sobre as ações e informações sobre os participantes? Em sua opinião, qual a 

importância dessas informações? 

São citados alguns religiosos e leigos, como expressa o autor. 

Religiossos:  

padre Bannier 

Senhor Mosnier 

Leigos: 

os Senhores Ia Ville e Begon 

Senhor La Porte 

Todos ocupando posições de prestigio na sociedade. Desata forma, acredito que o autor buscava notoriedade 

ao expressar que senhores tão importantes lhe acompanhavam durante os experimentos.  

 

12. O que estavam fazendo parece ser importante? Périer demonstra alguma emoção em relação àquele 

trabalho? Como reagiram diante os resultados? Por quê? 
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No quinto parágrafo o Sr. Périer expressa uma grande empolgação com os resultados encontrados. Acredito 

que tal felicidade seja proveniente da coerência dos resultados para com aquilo que estava sendo estudado.  

“[...]o que nos maravilhou com admiração e espanto e nos surpreendeu de tal forma que, para nos satisfazermos 

totalmente, quisemos repeti-la.[...]” 

13. Há uma resposta a esse documento? Quem escreve? Os comentários envolvem algum tipo de sentimento ou 

expectativa? A que se referem? 

Não há resposta a esse documento. Nos últimos parágrafos podemos notar alguns sentimentos do autor. 

[...]“Não perco a esperança de vos enviar algum dia essas diferenças de 100 toesas, tanto para nossa satisfação 

quanto pela utilidade que o público terá por ela.” 

“Se vos encontrardes algumas obscuridades nessa descrição, eu vo-las poderei esclarecer pessoalmente em 

poucos dias, já que estou para fazer uma pequena viagem a Paris, onde vos assegurarei que sou,” 

“Senhor, vosso muito humilde e muito afeiçoado servidor, 

Périer.”[...] 

 

14. Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 

 

Os pontos que me chamaram a atenção foram os que o Sr. Périer refez a mesmas experiências em diferentes 

locais e diferentes climas, isso mostra uma grande obstinação para com seu trabalho. 

15. Destaque alguns pontos que você não conseguiu compreender.  

 

Não consegui compreender o que ele quis dizer com: “experiência ordinária do vazio”  

16. Considere o conteúdo do documento analisado.  

Compare-o a informações que eventualmente são relatadas em livros didáticos:  

O experimento do Puy-de-Dôme foi realizado por Blaise Pascal.  

Ao realizar o experimento de Torricelli em diferentes altitudes, Pascal mostrou que a pressão 

atmosférica diminui com a altitude.  

17. O que você pode dizer sobre essas afirmações? 

 

Trata-se de uma pseudo-história. Como relata o documento, o experimento de “Puy-de-Dôme” foi realizado 

por Périer com auxilio de outros personagens já citados no texto. 

Se tratando de Torricelli, o mesmo, não tinha pretensão de abordar a pressão atmosférica propriamente dita. 

 

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO RELATIVO AO TEXTO “FRAGMENTOS DOS TRATADOS 

FÍSICOS DE BLAISE PASCAL”. 

RESPOSTAS DO ALUNO: A1 

 

1-  Parte de um tratado físico sobre o vácuo 

2-  Blaise Pascal, escrito para as autoridades da época com o objetivo de lembrar a evolução dos estudos e 

pensamentos. 

3- Não sabemos quando foi escrito, mas trata-se de um documento antigo em que os estudiosos discutiam sobre a 

existência do vazio. 

4- Um estudo sobre o vácuo. 

5- O autor entra no tema(vácuo) do tratado bem depois, porém ele critica a postura adotada com relação as novas 

ideias e criticar o pensamento antigo, aquele sem fundamento e que é adotado com verdade absoluta.  

6- Ele prepara o leitor em; 

No parágrafo 5: 

Nos assuntos em que se procura saber o que os autores escreveram..... 

No parágrafo 6: 

Quando se trata de saber quem foi o primeiro .... 

No parágrafo 7: 

O mesmo não ocorre com os assuntos que caem sob os sentidos ou sob o raciocínio..... 

 

No 8 parágrafo: 

.....e todas as ciências que estão submetidas à experiência e ao raciocínio devem ser ampliadas para..... 

No 11 parágrafo: 

Os segredos da natureza são ocultos, embora ela sempre atue, seus efeitos não são sempre descobertos...... 

7- O autor respeita os conhecimentos antigos, agora coloca em trechos no texto que não podem ser tomadas 

como verdades absolutas e impedir assim novas discussões e conhecimento sobre o tema. 
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8-  Que existia uma forte aceitação sobre os conhecimentos dos antigos , que estava sendo tomados como uma 

verdade absoluta. 

9- O autor passa a transmitir uma imagem de bastante conhecedor do assunto e que espera  reações contrárias ao 

seu entendimento sobre o vazio, por isso contextualiza o conhecimento  

dos antigos para assim abrir caminho para suas ideias e experimentos. 

 

10-  

. Respeito devotado a antiguidade 

. Transformados em oráculos 

. Obscuridades em mistérios 

. Não pretendo banir sua autoridade 

. Destacar apenas o raciocínio  

 .Cegueira dos que trazem apenas a autoridader 

.Ciência submetida a experiência e raciocínio  

.  Teólogos que produzem novidades em teologia 

.  A razão o faz nascer 

. O passado utilizou-se do passado para esta hoje aqui. 

 

11- Tudo entendido 

12- A posição dos antigos sobre o vácuo é revelado como uma ação da natureza e que ela possuía horror ao 

vácuo, pois era apenas essa parte que os antigos conheciam da natureza. Mas a natureza evolui ....... revela outros 

segredos de era em era. 

13- Mudariam de opiniões ao tomar conhecimentos de novas discussões que apareceram depois deles, e com 

certeza o influenciariam.  

14-  Trecho: 

As experiências que no-los ensina multiplicam-se continuamente; e como elas são o único princípio de física....... 

15- Sim, o autor deixa clara a sua visão acerca da exis vazio no texto. 

Introduz bem essa idéia indiretamente no início do texto e depois explicita bem ao decorrer dos parágrafos.  

16- Favorável ao vazio e contrário a opinião da época 

17- Que os livros didáticos não conseguiram traduzir com eficiência a verdadeira discussão que levou a 

construção da pressão atmosférica. 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A2 

 QUESTÃO 01  

Documento 

Dissertação de Mestrado 

 

 QUESTÃO 02 

Fabio de Abreu Souza 

Direcionado para Orientadora Juliana e posteriormente alunos e Banca avaliadora do mestrado 

O objetio de apresentar um produto de mestrado 

 

 QUESTÃO 03 

Não informações sobre datas 

Parece recente. Por que o texto faz referencia de assuntos  do passado 

 

 QUESTÃO 04 

Tratado físico de Blaisc Pascal fragmento de um  tratado sobre o vácuo 

 

 QUESTÃO 05 

Os segredos da natureza são ocultos 

Noto que o texto  não é  direcionado para  pessoas leigas no assunto, já visto que  são colocadas frases com 

focos em situações direcionada para  aquele fins. O autor vai  induzindo ao leitor  a observar  como as 

informações chega ao longo dos tempos de uma forma distorcida.  Ele mostra gradativamente. 

 

 QUESTÃO 06 

(Mina intenção não é a de corrigir um vício por outro e de negar toda estima ao antigo, por lhes terem 

concedido demais ) 
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 QUESTÃO 07 

 Com respeito. 

 Por lhes terem concedidos demais. 

Não pretendo banir sua autoridade para colocar em relevo apenas o raciocíneo,......  

 

 QUESTÃO 08 

Intenções  de criticar as informações da Historia da ciência que são citadas,  ao longo do tempo, que chegam ao 

leitor de uma formar distorcida , manipulada ou  não verdadeira . 

 

 QUESTÃO 09 

Ele chama atenção das ,memorias, historias contadas que chegam ao leitor ao longo do tempo que precisa ser 

investigada , ou seja não são totalmente  confiáveis.  

 

 QUESTÃO 10 

A maneira de como foi escrito a dissertação com cuidado em não citar nomes , nem fatos diretamente e sempre 

colocando argumentos de uma forma em que o leito vai enxergando o contexto de uma forma imparcial e ao 

mesmo tempo critica 

 

 QUESTÃO 11 

 

 QUESTÃO 12 

Sim  ao citar que : os antigos asseguraram que a natureza não admitia o vácuo, quiseram dizer que ela não o 

admitia em todas as experiências que iram; 

 

 QUESTÃO 13 

Mudariam de opinião   

devido a influência de outros elementos e informações  obtidas na época , no caso nos dias atuas teríamos as 

tecnologias .   

 

 QUESTÃO 14 

 

 QUESTÃO 15 

Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a  natureza não admitia o vácuo , quiseram dizer que ela 

não o admitia em todas as experiências que iram 

 

 QUESTÃO 16 

Sim . Ele acredita na existência do vazio.  Não era a opinião comum da época  

 

 

 QUESTÃO 17 

O texto deixa  o leitor  a retirar suas próprias conclusões , mostrando uma nova abordagem para que o leitor 

tenha um olhar critico e investigativo 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A3 

Questão 01 

 Fragmento dos textos “ Tratados Físicos de Blaise Pascal”. Parte da obra de Blaise Pascal 

Questão 02 

 É escrito por Blaise Pascal. O trabalho é feito para todas as pessoas que têm interesse no assunto da 

obra. Tem o objetivo de esclarecer a diferença entre os estudiosos mais antigos e os mais atuais, assim como as 

suas descobertas. Mas o foco principal é o sobre o horror ao vazio. 

Questão 03 

 Não apresenta datas. Porém, o texto aparenta ser antigo devido aos fragmentos serem retirados dos “ 

 Tratados Físicos de Blaise Pascal”, tendo em vista que Pascal morreu em 1662.  

Questão 04 

 Que é retirado dos tratados físicos de Blaise Pascal e que é um fragmento do tratado sobre o vácuo. 

Questão 05 
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 O autor só entra de fato no tema nos três últimos parágrafos. Se faz várias ressalvas em relação aos 

pensamentos dos estudiosos mais antigos. O autor assume uma medida cautelosa diante das situações sobre o 

horror ao vazio. 

Questão 06 

 “Os antigos encontraram-nas apenas esboçadas por aqueles que os precederam; e deixá-las-emos 

àqueles que virão depois de nós em um estado mais completo do que aquele em que as recebemos.” 

 “Como sua perfeição depende do tempo e do esforço, é evidente que, mesmo se nosso esforço e nosso 

tempo nos fornecerem menos do que seus trabalhos [dos antigos] isoladamente, no entanto, os dois reunidos 

devem efetuar juntos mais do que cada um em particular.” 

 “Eles (os antigos) se serviram daquelas [invenções] que lhes foram legadas apenas como meios para 

atingir novas; e essa feliz ousadia lhes abriu o caminho para grandes coisas...” 

 “Eles devem ser admirados pelas consequências que souberam extrair corretamente dos poucos 

princípios que possuíam: e devem ser desculpados por aquelas em que lhes faltou mais a felicidade da 

experiência do que a força do raciocínio.” 

Questão 07 

 Os conhecimentos dos antigos, embora limitados, são entendidos como fundamental para o avanço do 

conhecimento para outros estudiosos. É demonstrado no seguinte fragmento: 

“Eles(os antigos) se serviram daquelas [invenções] que lhes foram legadas apenas como meios para atingir 

novas; e essa feliz ousadia lhes abriu o caminho para grandes coisas...” 

 

Questão 08 

 As informações sobre as descobertas dos antigos estudiosos, como procediam para as descobertas e a 

relevância a tais situações encontradas nas épocas. 

Questão 09 

  De que aceitem a sua descoberta como, também, as descobertas dos estudiosos que precederam.  

Questões 10 

 De início ele(autor) já demonstra qual é a sua intenção em relação aos estudiosos mais antigos, 

podemos ver em: 

“Minha intenção não é a de corrigir um vício por outro e de negar toda estima aos antigos, por lhes terem 

concedido demais. Não pretendo banir sua autoridade para colocar em relevo apenas o raciocínio, embora se 

tente estabelecer essa autoridade sozinha, com prejuízo do raciocínio” 

 

Questão 11 

 Algumas palavras em parênteses não entendi. Como [lacuna de duas linhas]; [lacuna de cinco ou seis 

linhas];  

Questão 12 

  Sim. Quando ele diz : “Assim é que, sobre o tema do vácuo, tinham o direito de dizer que a natureza 

não o permite, pois todas suas experiências sempre lhes haviam feito observar que ela lhe tinha horror e não 

podia admiti-lo.”  

Questão 13 

 Na parte que comenta: “Mas se as novas experiências lhes fossem conhecidas, talvez chegassem a 

afirmar aquilo que puderam negar enquanto o vácuo ainda não havia aparecido...” 

De que tendo conhecimento do que se tem hoje eles(estúdios antigos) poderiam ter uma nova visão para a 

situação do horror ao vazio da qual se tinha na época. 

Questão 15 

 Em “Pois em todos os assuntos nos quais a prova consiste em experiências e não em demonstrações não 

se pode fazer uma asserção universal senão pela enumeração geral de todas as partes e de todos os casos 

diferentes.” 

 Como também “Assim é que, sobre o tema do vácuo, tinham o direito de dizer que a natureza não o 

permite, pois todas suas experiências sempre lhes haviam feito observar que ela lhe tinha horror e não podia 

admiti-lo.”  

Questão 16 

 Ele afirma a situação de que o vazio existe, situação contrária da época. De que a verdade sempre deve 

vencer. 

Pode ser visto em “Assim, sem contradizê-los, podemos afirmar o contrário do que diziam e, enfim, por maior 

que seja a força dessa antiguidade, a verdade deve sempre vencer, embora descoberta recentemente; pois ela é 

sempre mais antiga do que todas as opiniões que se teve...” 

 

Questão 17 
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 De acordo com os registros das fontes primárias Blaise Pascal, levando em conta este texto de 

fragmentos dos tratados físicos,  teve uma participação significativa quando registrou em alguns momentos sua 

posição em relação ao vazio e a sua opinião em relação aos demais estudiosos. 

 

 

RESPOSTAS DO ALUNO: A4 

 

1) Que tipo de documento é esse?  

Fonte primária. 

 

2) Quem o escreve? Para quem deve ter sido escrito? Com que objetivo? 

 

Escrito por Blaise Pascal. Tendo seu direcionamento provavelmente para estudiosos que 

ainda duvidavam da existência do vácuo. Esse texto tem por finalidade persuadir o público alvo a fim 

de convencê-los sobre a existência do vácuo. 

 

3) Há alguma informação sobre quando foi escrito? Parece ser recente ou antigo? Justifique. 

 

Não encontrei datas no texto. Contudo, parece ser um texto antigo, tendo em vista que a 

situação se deu em meados do século XVII. 

 

4) O que o título indica como tema central do texto? 

 

Convencer o leitor que novas ideias precisão ser aceitas pois se trata de uma evolução 

natural da raça humana.   

5) Observe o momento em que, de fato, o autor entra no tema indicado pelo título.  

O que você nota? Ele o faz imediatamente? Você diria que o autor assume uma postura cautelosa ou agressiva ao 

defender suas ideias? Justifique. 

 

Ele o faz no penúltimo parágrafo. Mas existe muita cautela para expressar sua opinião. 

Porém, o autor usa uma retórica convincente sendo bastante educada para com os estudiosos do 

passado.  

6) O autor inicialmente prepara o caminho para que a defesa da existência do vazio seja admissível. Ele 

tenta preparar o leitor para receber de bom grado discussões que promoverá com base em evidências 

empíricas.  

Localize no texto elementos que indicam esse procedimento inicial realizado pelo autor. 

 

“O esclarecimento dessa diferença deve fazer-nos lamentar a cegueira daqueles que 

trazem apenas a autoridade como prova nos assuntos físicos, ao invés de raciocínio ou 

experiências” 

7) Em relação aos conhecimentos dos antigos, que atitude o autor demonstra (por exemplo, menosprezo, 

rejeição, franca oposição, respeito, aceitação, etc.)? Justifique sua resposta. 

 

Nesse ponto o autor é bem taxativo em sua posição. O mesmo, respeita e aceita a maneira 

como se deu a construção de todas as teorias até o momento existentes.  

 

8) Que informações sobre o contexto transparecem no texto? 

 

Parece ser um momento onde a teoria sobre o horror a vazio ainda tem força na 

sociedade.  

 

9) Que imagem de si próprio o autor desse documento parece tentar transmitir? Que tipo de reação ele 

parece esperar? 

Ele tenta passar uma imagem diplomática perante o assunto. Esperando com isso, uma 

melhor aceitação do seu ponto de vista.  

 

10) Destaque alguns pontos que chamaram a sua atenção. Justifique. 
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A retória é um ponto notório nesse texto. O autor, de certa forma, tenta retirar a credibilidade da 

teoria vigente por meio da desqualificação dos métodos usados pelos antigos. Alegando assim, que 

se trana de algo inerente a evolução da raça humana. 

 

12) Destaque alguns pontos que você não conseguiu explicar.  

Não tenho pontos a declarar. 

 

13) O autor justifica a visão que os antigos tinham sobre o tema vácuo. Como ele faz isso? Que argumentos 

ele usa nessa explicação? 

 

Todos os argumentos estão expostos na trecho a baixo. 

  

“Assim é que, sobre o tema do vácuo, tinham o direito de dizer que a natureza não o 

permite, pois todas suas experiências sempre lhes haviam feito observar que ela lhe tinha horror e 

não podia admiti-lo. Mas se as novas experiências lhes fossem conhecidas, talvez chegassem a 

afirmar aquilo que puderam negar enquanto o vácuo ainda não havia aparecido. Ao afirmarem 

que a natureza não admitia o vácuo, só pretenderam falar sobre a natureza no estado em que a 

conheciam;” 

 

14) Por outro lado, ele afirma que os antigos certamente mudariam de opinião devido a certos elementos de 

sua época. 

 O que seriam? Explique o argumento do autor.  

 

“Da mesma forma, quando os antigos asseguraram que a natureza não admitia o vácuo, 

quiseram dizer que ela não o admitia em todas as experiências que viram; e não poderiam, sem 

temeridade, aí incluir aquelas que não lhes eram conhecidas. Se elas o fossem, sem dúvida teriam 

tirado as mesmas consequências que nós e por sua anuência lhes teria dado a autoridade dessa 

antiguidade da qual hoje se quer fazer o único princípio das ciências.” 

 

15) Nesse texto, podem transparecer eventuais considerações do autor acerca da convergência de opiniões 

entre os pesquisadores, do papel da observação e do experimento na ciência, da origem do 

conhecimento, etc.  

Localize e comente trechos em que esses aspectos transparecem. 

 

16) O autor deixa transparecer como a questão da existência ou não do vazio vem sendo abordada na época. 

Localize e interprete trechos correspondentes a esse aspecto. 

Logo a baixo podemos ver um trecho tocante a esse ponto. É possível notar que o horror 

ao vazio foi um paradigma muito forte na época. 

 

“Minha intenção não é a de corrigir um vício por outro e de negar toda estima aos 

antigos, por lhes terem concedido demais. Não pretendo banir sua autoridade para colocar em 

relevo apenas o raciocínio, embora se tente estabelecer essa autoridade sozinha, com prejuízo do 

raciocínio...” 

 

17) O autor expressa sua opinião em relação à possibilidade de formação do vazio. Que opinião ele tem? 

  Segundo o documento histórico, essa seria a opinião comum na época? 

O autor defendia a existência do vácuo, porém, essa ideia não era totalmente aceita na 

época. 

“Assim, sem contradizê-los, podemos afirmar o contrário do que diziam e, enfim, por 

maior que seja a força dessa antiguidade, a verdade deve sempre vencer, embora descoberta 

recentemente;” 

 

18) O autor desse texto costuma ser relacionado à pressão atmosférica em livros didáticos. Por outro lado, 

não é comum que as discussões sobre o vácuo sejam citadas em livros didáticos e tampouco 

relacionadas a Pascal. 

Nesse sentido, que comentários você pode fazer sobre esses aspectos ao observar o conteúdo desse texto? 

No tocante a historia da ciência, a maior parte dos livros didáticos estão equivocados e 

com isso acabam por prejudicar o ensino como um todo.  

 

 


