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Resumo 

 Desde as últimas décadas do século XX, tem-se dado importância à inserção da 

História da Ciência na educação científica. Em paralelo, equívocos sobre o que é História da 

Ciência e sobre como esta deveria ser escrita, particularmente com fins educacionais, são 

considerados fatores limitantes para tal inserção. Estão ainda presentes na educação científica 

histórias hagiográficas, anacrônicas, Whig, Pedigree etc. A estas nos contrapondo, 

construímos um brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal para uma formação inicial 

docente contra-hegemônica. Sendo contrários a uma descrição acumulativa e linear de início, 

meio e fins cronológico e teleológico que caracterizou o gênero biográfico tanto na História 

quanto na História da Ciência, (re)interpretamos um passado com articulações entre a vida do 

biografado e seus contextos – indivíduo e sociedade em dialética –, diante da irresolúvel 

tensão entre um ser representativo e um ser único. Esse recorte, que é o nosso produto 

educacional, insere estudantes de Licenciatura Plena em Física em um processo de ensino-

aprendizagem sobre historiografia da ciência, ao passo em que permite “humanizar” Pascal 

sob a égide da École des Annales e de sua perspectiva de história-problema, dando margem a 

discussões de viés filosófico. 

Palavras-chave: História; História da Ciência; Gênero Biográfico; Formação Inicial Docente. 



Abstract 

 Since the last decades of the twentieth century, it has been given importance to the 

insertion of the History of Science into scientific education. In parallel, misunderstandings 

about what is History of Science and how it should be written, particularly for educational 

purposes, are considered limiting factors for such insertion. Hagiographic histories, 

anachronistic, Whig, Pedigree and others else are still present in scientific education. 

Contrasting, we built a very brief biographical fragment of Blaise Pascal for a counter-

hegemonic initial teaching formation. Being contrary to a cumulative and linear description of 

the beginning, middle, chronological end and teleological purpose that characterized the 

biographical genre, both in the History as in the History of Science, we (re)interpreted a past 

with articulations between the life of the biography subject and his contexts – individual and 

society in dialectics –, facing the unsolvable tension between a representative being and a 

unique being. This fragment, that is our educational product, introduce Physics Teaching’ 

undergraduated students in a teaching-learning process about historiography of science, while 

allowing “to humanize” Pascal under the École des Annales’ aegis and its perspective of 

history as problem, giving rise to discussions of philosophical content. 

Key words: History; History of Science; Biographical Genre; Initial Teaching Formation. 
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Apresentação 

 Tendo sido licenciado em física pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, estou em atuação no ensino médio público potiguar desde 2016. Orientado pela 

historiadora da ciência Juliana Mesquita Hidalgo no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a partir 

do mesmo ano, construí um brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal na qualidade de 

produto educacional (BRASIL, 2012) destinado à formação inicial de professores de física. 

 Um brevíssimo recorte, porque não admitimos haver o recorte biográfico como 

história de absoluta verdade, e sim absolutamente um de verdades interpretadas. Ao passo em 

que tal recorte foi iluminado por subsídios teóricos do campo histórico (Capítulo 1), também 

o foi por aportes do âmbito da história da ciência e da inserção desta na educação científica 

(Capítulo 2). 

 Ao fundamentarmos nosso trabalho, pressupomos que a história e a filosofia da 

ciência possibilitam a “humanização” da matéria científica e podem auxiliar o 

desenvolvimento de complexas visões a respeito de ciência na formação docente 

(MATTHEWS, 1995). Porém, equívocos sobre o que é história da ciência, sobre como esta é 

escrita – ou melhor, como deveria ser escrita – particularmente com fins educacionais, são 

considerados “barreira” para a inserção da história da ciência no ensino (MARTINS, 2006). 

 Um dos hiatos que tolhem essa inserção é, pois, a fundamentação 

historiográfica inadequada das alusões à história da ciência presentes nas literaturas 

educacionais. Não à toa, diversos trabalhos de nossa área de pesquisa têm apontado ser 

necessário privilegiar o estudo da nova historiografia da ciência na formação de professores 

(DUARTE, 2004; GOULART, 2005; FIGUEIRÔA, 2007; BALDINATO & PORTO, 2008; 

PEREIRA, 2009; FERREIRA & FERREIRA, 2010). 

 Os (futuros) professores de física saberiam o que é e como se escreve história da 

ciência? Com várias “idas e voltas” ao longo de dois anos de pesquisa e tendo em mente a 

perspectiva de “humanizar” a ciência, admitida pelo filósofo da educação Michael Matthews, 

muito refletimos sobre o uso do gênero biográfico – uma categoria de trabalhos da 

historiografia – a fim de propiciar certo estudo de historiografia da ciência na formação inicial 

de professores de física. 
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 Esta dissertação de mestrado profissional enseja responder ao seguinte 

problema: Contribuiria à formação inicial de professores de física a socialização de um 

brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal, com cunho histórico-didático e 

construído à luz da nova historiografia da ciência? Que possíveis contribuições seriam 

alcançadas? 

 Estruturamos o problema de pesquisa pela escuta atenta e paulatina de algumas 

vozes do campo da História (BURKE, 1992; LEVI, 1996; SCHMIDT, 1997; SCHMIDT, 

2003; BOURDIEU, 2005; DEL PRIORE, 2009; COSTA, 2010; BARROS, 2012; SCHMIDT, 

2012; BARROS, 2013; SCHWARCZ, 2013; SCHMIDT, 2014; DOSSE, 2015; OLIVEIRA & 

OLIVEIRA, 2015) e de outras de nossa área – já referidas, em parte, na lauda anterior. 

 No campo histórico (Capítulo 1), importou-nos a plural valoração de biografias. 

Não pretendendo imergir os leitores em uma ilusória trajetória de progresso linear do gênero 

biográfico, apresentamos um cerco à biografia – da Antiguidade ao início do século XX – 

para ressaltarmos características biográficas predominantes em diversos períodos históricos, 

como o Medievo, o Renascimento etc. 

 Destacamos as contribuições da École des Annales, porque “a historiografia 

francesa é a que exerce mais influência no Brasil” (MARTINS, 2001, p. 12) e obras de seus 

historiadores reapropriaram o gênero biográfico, que esteve em ostracismo durante a primeira 

metade do século XX. No domínio da École des Annales, o historiador francês Lucien Febvre 

fomentou o “retorno” do gênero biográfico de acordo com uma perspectiva denominada de 

história-problema. Segundo esta, os documentos não falam por si e os fatos históricos não 

estão dados, devendo ser interpretados. Os documentos devem ser interrogados, interpretados 

a partir de problemas (história-problema). 

 Inspirados na mencionada perspectiva de história-problema, socializamos uma 

plausível narrativa biográfica em resposta à seguinte questão (história-problema): Que 

protagonismo teve Blaise Pascal? A socialização está relatada no terceiro capítulo e ocorreu 

entre maio e junho de 2018, na segunda metade de um curso de extensão acadêmica que 

durou vinte horas (20 h). A narrativa iniciou 8 (oito) estudantes de Licenciatura Plena em 

Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em um processo de ensino-

aprendizagem a respeito de historiografia da ciência. 
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 Cientes somos de que os conhecimentos acerca de biografias na História são 

mais amplos e mais profundos do que dissertamos. Por outro lado, admitimos a suficiência do 

campo histórico como fonte de aporte didático do presente trabalho de mestrado. 

 Harmonizamos as ponderações para biografarmos Pascal que emergiram de 

nossos estudos no domínio histórico com as transformações que, ao longo do século XX, 

ocorreram nos pressupostos historiográficos da História da Ciência, enquanto área 

institucionalizada de pesquisa acadêmica. A maneira como se escrevia a história da ciência, 

antes voltada a justificar fatores internos à ciência, foi reestruturada e, à semelhança do que 

ocorreu no âmbito da História, implicou o desvanecimento de biografias laudatórias. 

 Estudamos cuidadosamente o campo da História da Ciência e, em particular, sua 

linha de inserção na educação científica (Capítulo 2). Afinal, qualquer história da ciência 

serve para o ensino contemporâneo? Qualquer história da ciência serve para formação de 

professores atualmente? 

 Relacionada a esses questionamentos está uma menção feita ao papel 

desempenhado pelos historiadores da ciência atuantes no projeto DSB (Dictionary of 

Scientific Biography) a partir da década de 1960. Esses profissionais se contrapuseram a uma 

imagem de ciência como ajuntamento das grandes descobertas de grandes gênios (sobre-

humanos) e à tradição de escrita de “história da ciência” como “biografias de grandes 

cientistas” (NYE, 2006). 

 Respaldados também pela perspectiva legislativa de desenvolver no Ensino 

Médio o reconhecimento da Física como uma construção humana (BRASIL, 2006), nosso 

brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal não o representa com caráter sobre-humano 

para futuros professores da educação básica. 

 Ocupamo-nos com (re)interpretações do protagonismo do pensador e com a 

escrita sobre as ações individuais dele no processo de construção de conhecimento humano. 

Assim, os leitores poderão perceber um Pascal humano, para quem a religião católica 

jansenista muito importou, que demonstrou indignação com a fácil aceitação de novas ideias 

no campo teológico e com a difícil aceitação de novas ideias no campo científico etc. 

 Dessa forma, (re)interpretamos um passado com articulações entre a vida do 

biografado e seus contextos – indivíduo e sociedade em dialética –, diante da irresolúvel 

tensão entre um ser representativo e um ser único. 
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 Por acreditarmos que o relato fundamentado a respeito da socialização do  

produto educacional será melhor compreendido se houver prévia leitura do nosso recorte 

biográfico, sugerimos que os leitores deem continuidade seguindo esta ordem: Capítulo 1, 

Capítulo 2, Apêndice – Produto Educacional, Capítulo 3 e Considerações gerais. 
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Capítulo 1. O campo histórico como aporte de reflexões acerca do gênero biográfico 

1.1. Um cerco à biografia, da Antiguidade ao início do século XX 

 O dicionário Houaiss adota o ano de 1825 como “data do primeiro registro 

conhecido ou estimado da palavra” (2009, p. XVI) biografia em língua portuguesa, e a define 

como “1 narração oral, escrita ou visual dos fatos particulares das várias fases da vida de uma 

pessoa ou personagem […] 3 a história da vida de alguém […] 5 […] gênero literário cujo 

objeto é o relato da aventura biográfica de uma pessoa ou de uma personagem” (p. 292). A 

palavra tem sido registrada em dicionários europeus desde o fim do século XVII (SCHMIDT, 

2012) e, etimologicamente, advém do grego antigo βιογραφία – ligame entre βíος (vida) e 

γραφή (escrever). 

 Para além de significados, a valoração do gênero biográfico é plural na história 

da humanidade. Sendo a vida particular o objeto da biografia, em meio a uma geração de 

historiadores que valorizava o papel das massas e desvalorizava o papel dos “heróis”, 

biografia era um gênero considerado decrépito durante a primeira metade do século XX. 

[…] Talvez por conta de sua origem tão marcada, e com o tempo considerada 
“desautorizada”, durante muito tempo houve uma espécie de interdição ao 
gênero, que pareceu sinonimizar uma prática que deveria ser evitada e até rejeitada. 
Fazer biografias parecia ser, em si, um gesto conservador, quando não démodé, que 
em geral contava contra aquele que se dedicava a elas […] (SCHWARCZ, 2013, p. 
54, grifos nossos) 

[…] a biografia, depois de um longo período de ostracismo, ao longo do qual foi 
considerada um gênero menor e antiquado, mais afeito aos amadores do que aos 
profissionais, e pouco capaz de possibilitar uma compreensão efetiva do 
passado, voltou a ocupar o primeiro plano da cena historiográfica […] (SCHMIDT, 
2012, p. 187, grifos nossos) 

 Por que considerá-la “pouco capaz de possibilitar uma compreensão efetiva 

do passado”? De acordo com o historiador brasileiro Benito Schmidt,  as raízes do descrédito 

são encontradas na Antiguidade, uma vez que escritos sobre vidas particulares foram se 

distinguindo de história desde então. 
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 Na Antiguidade, tanto com gregos quanto às mãos dos romanos, a escrita sobre 

a vida particular não se reivindicou uma enunciação da “verdade” sobre o passado, enquanto 

não houve na história abertura ao imaginário cujos estreitos fins morais requereria abdicar de 

tal verdade para transmitir lições de vida. O discurso presente naquela escrita, inserido em um 

regime de historicidade passível da designação historia magistra vitae , exprimia mais 1

esplendor literário do que funcionalidade de “prova explicativa”. Como escreve a historiadora 

brasileira Mary Del Priore, tal discurso “era, sim, um procedimento retórico” (2009, p. 7). 

[…] As Vidas paralelas, de Plutarco, são um bom exemplo dessa forma […] de se 
escrever […]. Em uma formulação célebre, o autor explicitou suas motivações para 
apresentar as vidas dos grandes homens da Antiguidade: “a história dos grandes 
homens é como um espelho que eu olho a fim de trabalhar para, em alguma 
medida, regrar a minha vida e me conformar à imagem de sua virtude” (apud 
Frazier, 1996) […] (SCHMIDT, 2003, p. 58, grifos nossos) 

 O passado era, assim, compreendido como profícuo cenário para o ensino de 

condutas humanas a serem estimadas ou desprezadas. No período medieval, com a 

exemplaridade humana dada através de hagiografias , esse fim moral persistiu. “A santidade 2

passou a ser imitada no cotidiano e a narrativa sobre a vida de cavaleiros invadiu a Idade 

Média. Era o início de um período de heróis” (DEL PRIORE, 2009, p. 7). Recorrendo ao que 

ressalta o erudito francês Michel de Certeau, Schmidt aponta que: 

[…] ao contrário da biografia moderna, que acompanha a evolução das 
potencialidades de um indivíduo ao longo do tempo, na hagiografia tudo é dado na 
origem, o santo já está predestinado à santidade e qualquer indecisão sua entre o 
vício e a virtude emerge na narrativa apenas como forma de conferir dramaticidade à 
trama; afinal, se a vida do santo é contada, é porque sua santidade já foi atestada 
[…] (2012, p. 188, grifos nossos) 

De acordo com a noção de regimes de historicidade proposta pelo historiador francês François Hartog, Schmidt 1

escreve: “Pode-se dizer que, pelo menos até o final do século XVIII e início do XIX, as biografias 
acompanhavam um regime de historicidade que buscava, no passado, exemplos, positivos ou negativos, para as 
ações tomadas no presente: era a chamada ‘história mestra da vida’ (historia magistra vitae), pela qual cabia ao 
passado iluminar o futuro” (2003, p. 58).

Registros sobre as vidas dos ditos “santos”. Exemplos de hagiografias são as “Confissões” de Santo Agostinho, 2

consideradas por Schmidt como “o relato de uma conversão, da passagem do vício à virtude” (idem, p. 59).
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 No Renascentismo, mesmo ao continuar pautando a escrita na noção de 

exemplaridade, os escritores desvalorizaram esse estereótipo de “santidade dada na origem”. 

O ser humano passou a cultuar a si e a tensão entre duas ideias emergiu: a do “indivíduo como 

exemplar” e a do “indivíduo como único”. Ressaltando as qualidades particulares do “herói” 

e, intrinsecamente, a possibilidade de progresso diante das mesmas, as biografias modernas  3

expressaram a busca dos biógrafos por delinear “como esse herói encarnava valores e 

qualidades coletivas” (idem, p. 189). 

 Ao longo do século XVIII, em nome da razão, a figura medieval dos heróis e de 

seus valores de guerra sucumbiu para o surgimento da figura dos grands hommes. Não se 

desejava registrar um caráter sobre-humano, já que o “grande homem” haveria de “ser 

proveitoso à sociedade” (DEL PRIORE, 2009, p. 8). Tal figura guarda semelhanças com o 

ideal francês do honnête homme, que no século XVII foi criticado por Blaise Pascal. Para 

este, longe de Deus é falso, é injusto o homem que deseja agradar a todos: “É falso que 

sejamos dignos de que os outros nos amem. É injusto que o queiramos” (PASCAL, 2005, p. 

163). No século XVIII, a individualidade dava lugar à exemplaridade quando o biógrafo 

“evocava os valores que se buscava transmitir à sociedade, como os da moderação, do 

civismo, do desprendimento, entre outros” (SCHMIDT, 2012, p. 189). 

 Um moderno regime de historicidade foi paulatinamente consolidado no século 

seguinte. Através da ideologia do progresso retomada pela corrente positivista, caberia ao 

“futuro” conferir sentido ao passado. Descrevendo tal regime do século XIX, François Hartog 

escreve: “Se ainda resta uma lição da história, ela vem, por assim dizer, do futuro e não mais 

do passado. Ela está em um futuro que acontecerá como diferente do passado” (apud 

SCHMIDT, 2003, p. 59). 

 Pela exigência de previsões, tanto no positivismo quanto no marxismo – 

filosofias oitocentistas da história – a ação do indivíduo foi considerada simplória para os 

processos de transformações históricas, que “aparecem como produtos de forças impessoais, 

leis naturais e imutáveis” (SCHMIDT, 2012, p. 190). 

Arriscando contextualizar o surgimento da biografia enquanto gênero, Schwarcz escreve: “Segundo Foucault, a 3

própria noção de indivíduo é uma criação de finais do século XVIII, de uma sociedade de direitos civis e 
individuais, que se organiza a partir de então […]. Portanto, só existiria […] o gênero da biografia a partir da 
certeza do sujeito, o que explicaria, igualmente, um certo ‘retorno do sujeito’ e de suas raízes profundas nas 
sociedades modernas” (2013, p. 55–56).
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 Portanto, a biografia foi preterida no campo da história e, assumindo apenas um 

papel subdisciplinar, “assimilou-se à exaltação das glórias nacionais, no cenário de uma 

história que embelezava o acontecimento, o fato” (DEL PRIORE, 2009, p. 8). 

 No Brasil, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico foi fundado em 1838 

visando ao enaltecimento do Império. As biografias publicadas tinham este fim último, sendo 

consideradas événementielle. Quando um sócio falecia, de acordo com a historiadora e 

antropóloga brasileira Lilia Schwarcz, uma peça biográfica era escrita para sua revista, em 

caráter de homenagem: ao falecido, ao Instituto e ao Império. Atualmente, enaltecimento 

semelhante é percebido na biografia de Pascal disponível no sítio do Instituto Blaise Pascal . 4

[…] à medida que a história se constituiu como uma disciplina com pretensões 
científicas, a biografia foi progressivamente exilada de seus domínios, o que não 
impediu que ela continuasse a ser praticada, em geral por historiadores 
“menores”, ou como matéria-prima para a elaboração das grandes sínteses, ou 
visando à construção de referências identitárias propícias à difusão de uma 
pedagogia nacionalista, ou, ainda, como forma de atender ao gosto de um público 
sempre sedento por títulos do tipo “A vida secreta de…” […] (SCHMIDT, 2012, p. 
192, grifos nossos) 

 No domínio literário, entretanto e à mesma época, a biografia ganhou destaque. 

Paradoxalmente ao campo da história, em que biografar “contava contra” o biógrafo, a 

consolidação da ideologia individualista no campo literário, através de romances, 

autobiografias etc., “deu proeminência ao indivíduo como fonte de inspiração e objeto de 

reflexão” (idem, p. 191). 

[…] Pouco a pouco […] história e literatura se divorciaram. A história tornou-se 
uma disciplina e monopólio de acadêmicos […] de maneira decisiva sob a influência 
irradiadora da Escola dos Annales, animada por Lucien Fébvre e Marc Bloch, no 
início do século XX. Foi o momento do eclipse da narrativa, […] junto com a 
história factual. Ao minimizar a história política, diplomática, militar ou 
eclesiástica que evidenciava o indivíduo e o fato, a Nova História, nascida dos 
Annales nos anos 60, optou por privilegiar o “fato social total” em todas as suas 
dimensões econômicas, sociais, culturais e espirituais. […] (DEL PRIORE, 2009, 
p. 8, grifos nossos) 

Disponível em: <http://www.institutopascal.org.br/visao/institucional/blaise-pascal.php>. Acesso em: 10 de 4

maio de 2018.
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1.2. Contribuições da “Escola dos Annales” à biografia (histórica) 

 Os fundadores da École des Annales, influenciados por críticas sociológicas ao 

hábito de escrever história em torno de um homem, objetivaram a compreensão de 

fenômenos coletivos. Porquanto, como Del Priore afirma, os literatos se tornaram os 

principais biógrafos naquele momento – à semelhança do que Schmidt escreve sobre os 

historiadores “menores” que atendiam ao gosto de seu público –, as biografias (não históricas) 

foram, em geral, assim avaliadas: 

[…] Convite à viagem artificial no passado, fortemente ligada aos fatos, a maior 
parte das biografias era acrítica e lançava suas raízes no terreno das paixões 
coletivas. Elas correspondiam a um público ávido de fatos históricos, de 
acontecimentos sensacionais ou de enigmas insolúveis […] Havia sede desse 
gênero, notadamente no mundo europeu e anglo-saxão. […] (idem, grifos nossos) 

 Biografias, a priori, não serviriam à história de caráter disciplinar, já que seriam 

“mais sensíveis à cronologia e aos grandes homens que às estruturas e às 

massas” (CHAUSSINAND-NOGARET, 1986 apud SCHMIDT, 1997, p. 5). No entanto,  

ainda em meados do século XX, com as crises do paradigma estruturalista e do então vigente 

regime de historicidade presentista , os profissionais “quiseram restaurar o papel dos 5

indivíduos na construção dos laços sociais” (CHARTIER, 1994 apud SCHMIDT, 2012, p. 

193). 

 Na École des Annales, em particular, Lucien Febvre fomentou uma perspectiva 

de biografia – histórica – através da história-problema e membros da Nova História, como 

Jacques Le Goff, decidiram dedicar obras a personagens individuais, a fim de compreender o 

contexto social em que viveram, considerando-o “um limite para a livre atuação 

individual” (COSTA, 2010, p. 23). 

Comparando este ao regime de historicidade anterior, Hartog escreve: “Passou-se, portanto, em nossa relação de 5

tempo, do futurismo para o presentismo: para um presente que é, para si mesmo, seu próprio horizonte. Sem 
futuro e sem passado, ou gerando, quase diariamente, o passado e o futuro de que necessita cotidianamente. O 
slogan ‘Tudo, imediatamente!’, pichado nos muros de Paris, em 68, é um bom exemplo dessa ‘hipertrofia do 
presente’” (HARTOG, 1997 apud SCHMIDT, 2003, p. 61). Logo após a citação, Schmidt afirma que “A 
historiografia respondeu a essa mutação, de forma nem imediata nem direta, voltando sua atenção para outras 
temporalidades como a ‘longa duração’ braudeliana ou a ‘história imóvel’ de Le Roy Ladurie, ou ainda, no plano 
das mentalidades, a ‘história antropológica’ de Le Goff” (p. 61–62). “Incapaz de saciar-se por si mesmo, esse 
presente busca uma identidade: a moda ‘retrô’, o gosto por filmes e romances históricos e o interesse pela 
memória, pelo patrimônio e pelas comemorações de efemérides nacionais são sintomas importantes das ‘falhas 
do presentismo’. No campo da historiografia, a obra emblemática dessa tendência é Les lieux de mémoire, 
organizada por Pierre Nora entre 1984 e 1993 (cf.: Annales HSS – dossiê Le temps désorienté, 1995). Talvez seja 
possível pensar que o dito ‘retorno’ do biográfico também acompanha essa onda de interesse pela história-
memória” (SCHMIDT, 2003, p. 62).
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 Os annalistas, em suas pelejas pela história, opuseram-se essencialmente a esta 

tríade: a “história factual”, a “história narrativa” e a “história política tradicional”. A noção de 

história-problema – “interpretativa, problematizada, apoiada em hipóteses, capaz de recortar o 

acontecimento através de novas tábuas de leitura, e, na verdade, capaz de problematizar este 

próprio gesto de recortar um acontecimento” (BARROS, 2012, p. 306) – contrariou a 

narrativa de fatos (especialmente políticos), ao modo meramente descritivo de se escrever: 

[…] A ideia […] de que “os fatos por si mesmos falam” [história factual], a partir 
do que apresentam os documentos, é de fato o oposto da ideia […] de que “os 
documentos só dizem algo quando sabemos interrogá-los (isto é, quando os 
constituímos a partir de problemas)” [história-problema]. […] (idem, p. 310, grifos 
nossos) 

[…] Um aspecto da história política tradicional, contra a qual os Annales dirigiram 
o seu programa, é a forma específica de tratamento das “Biografias” que transparece 
nos historiadores do século XIX que se empenharam em elaborar uma “história 
dos grandes homens”. Thomas Carlyle foi um dos mais brilhantes cultores deste 
gênero historiográfico, que em suas obras aparece iluminado pela sua grande 
habilidade narrativa e seu grande talento literário. O que era fazer uma “história dos 
grandes homens” na época de predomínio da história política tradicional? Em 
primeiro lugar, era investir na ideia de que os indivíduos fazem a história, e de 
que eles são o grande centro das ações – e não os grupos sociais e as forças 
estruturais e coletivas. Em segundo lugar, esse modelo historiográfico de biografia 
nos leva de imediato a perguntar: mas quem eram os biografados? Não é difícil 
constatar que os biografados da “história dos grandes homens” eram sempre 
figuras típicas da história política. Tínhamos os reis, os generais, os papas, e os 
indivíduos que faziam parte da política tradicional – isso é, dos grandes circuitos do 
poder oficial. Essas figuras políticas – que eram personagens da história política 
através do governo, das guerras, da diplomacia e das instituições políticas – eram os 
elos que ligavam indissociavelmente a história dos grandes homens e a história 
política tradicional. O modelo, em muitos casos, era acrescido da tradicional 
maneira narrativa. […] (idem, p. 315, grifos nossos) 

 Admitindo não ferir a essência de Annales – o anseio por interpretações 

históricas de caráter coletivo e a história-problema permaneceram –, foi consolidada uma 

visão de relação dialética entre indivíduo e sociedade contra a descrição de fatos da história 

política tradicional. A biografia “debruçada sobre o indivíduo, informava sobre a 

coletividade” (DEL PRIORE, 2009, p. 9) e, quando apropriadamente construída para informar 

sobre tal coletividade, serviu para negar que estruturas de ordem econômica, política e social 

independem dos indivíduos. 

[…] a biografia passou a ser valorizada como forma de enfrentar […] temas e 
problemas caros […], como o funcionamento do feudalismo, a revolução burguesa 
na Inglaterra e a relação entre normas sociais e ações individuais. […] (SCHMIDT, 
2012, p. 194, grifos nossos) 
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[…] A abordagem conhecida como Nova História recusava as análises que só 
retinham um único fator em detrimento da multiplicidade de componentes 
particulares, das circunstâncias que levavam a uma conjuntura. […] Foi, 
contudo, preciso esperar os anos 70 e 80 para assistir ao fim da rejeição à biografia 
histórica. […] Até que enfim, o indivíduo encontrava a história. O fenecimento das 
análises marxistas e deterministas, que engessaram por décadas a produção 
historiográfica, permitiu dar espaço aos atores e suas contingências novamente. Foi 
uma verdadeira mudança de paradigmas. A explicação histórica cessava de se 
interessar pelas estruturas, para centrar suas análises sobre os indivíduos, suas 
paixões, constrangimentos e representações que pesavam sobre suas condutas. 
O indivíduo e suas ações situavam-se em sua relação com o ambiente social ou 
psicológico, sua educação, experiência profissional etc. O historiador deveria 
focar naquilo que os condicionava a fim de fazer reviver um mundo perdido e 
longínquo. Esta história “vista de baixo” dava as costas à história dos grandes 
homens, motores das decisões, analisadas de acordo com suas consequências e 
resultados, como a que se fazia no século XIX. […] (DEL PRIORE, 2009, p. 9, 
grifos nossos) 

 Pode-se considerar a “Nova História” como uma abordagem deliberada 

amplamente pela terceira geração da École des Annales, em um caráter interdisciplinar . 6

Conforme afirma o historiador inglês Peter Burke, a “nova” maneira de se escrever história 

surgiu como reação ao paradigma  tradicional conhecido por “história rankeana”. Negando 7

que a história se restringe à política, a Nova História exprimiu o interesse por todas as 

atividades humanas – um interesse que é imprescindível a nós, já que nosso trabalho aludirá a 

um campo de estudos históricos particular: a História da Ciência. 

 Antes considerada objetiva, restrita a apresentação de fatos, a história foi 

transformada pela admissão da subjetividade daqueles que a escrevem. O objeto de estudo do 

historiador (re)migrou tanto para os movimentos coletivos, para as tendências, quanto para as 

ações individuais. 

  
[…] Os novos tempos começavam a trazer um novo padrão historiográfico, novas 
aberturas, retornos e possibilidades, e também incertezas para os historiadores no 
que se refere à natureza do conhecimento que produzem e ao papel do conhecimento 
histórico na sociedade. Entre os “retornos historiográficos”, há a retomada da 
narrativa, do político, da biografia, aspectos que haviam sido de alguma maneira 
reprimidos ou secundarizados pelo padrão historiográfico anterior, e que agora 
reemergiam com inesperado vigor. […] (BARROS, 2013, p. 311, grifos nossos) 

O historiador brasileiro José D’Assunção Barros discute o declínio da perspectiva de “história total” devido à 6

terceira geração da École des Annales. Em ruptura com as duas gerações anteriores: “Pode-se dizer que a 
‘história total’, se é que ainda era possível utilizar esta expressão, mudara irremediavelmente de sentido. De uma 
‘história do todo’, que buscava articular todas as instâncias do social, passava-se a uma ‘história do 
tudo’” [história do medo, história do olfato etc.] (2013, p. 317). Segundo ele, a história total não, “a 
interdisciplinaridade é o principal traço de unidade entre as três gerações de annalistas” (idem, p. 323): “Ao 
eleger como sua preocupação fundamental o homem enquanto ‘ser social’ (e não mais as elites e instituições 
políticas que ocupavam o centro das atenções dos historicistas tradicionais), a Escola dos Annales estabeleceria a 
sua dimensão interdisciplinar como um dos traços mais fortes e característicos do seu programa de ação” (idem, 
p. 338).

Termo impreciso referente ao que o historiador da ciência americano T. S. Kuhn designou por “ciência normal”.7
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 Essa “verdadeira mudança de paradigmas”, recitando Del Priore, não despreza 

uma preocupação com análises de estruturas, de transformações de longo prazo – la longue 

durée. No entanto, contra uma história que, no paradigma rankeano, era vista essencialmente 

como narrativa de fatos relacionados aos “grandes homens, estadistas, generais ou 

ocasionalmente eclesiásticos” (BURKE, 1992, p. 12), os historiadores engajados na Nova 

História deram voz a indivíduos representativos – Guilherme Marechal, Rabelais e São Luís, 

por exemplo. Estabeleceu-se a biografia modal, que “consiste em descentralizar o interesse 

pela s ingular idade do percurso recuperado a f im de visual izá- lo como 

representativo” (DOSSE, 2015, p. 195). 

[…] Uma das grandes contribuições de Ranke  foi sua exposição das limitações 8

das fontes narrativas – vamos chamá-las de crônicas – e sua ênfase na necessidade 
de basear a história escrita em registros oficiais, emanados do governo e 
preservados em arquivos. O preço dessa contribuição foi a negligência de outros 
tipos de evidência. O período anterior à invenção da escrita foi posto de lado como 
“pré-história”. […] (BURKE, 1992, p. 13, grifos nossos) 

 Os “novos” historiadores começaram a examinar evidências além dos registros 

oficiais aos quais se restringia a história rankeana. Evidências visuais, orais, de cultura 

material, estatísticas – fotos, desenhos, depoimentos orais, “confissões”, artefatos, 

instrumentos, textos manuscritos, notas promissórias, inventários – passaram a ser utilizadas 

com o intuito de reescrever a história de então. Urgia uma “história vista de baixo”. Afinal, 

seria o ponto de vista oficial a verdade? Para tratar da história de homens ditos “rebeldes”, 

bastariam os registros oficiais? Seriam as fontes primárias “a verdade”? Para tratar da história 

de Blaise Pascal, bastaria consultar os seus próprios textos? 

No campo histórico, fazem-se necessárias referências mais cautelosas ao trabalho do historiador alemão 8

Leopold von Ranke, tal como feito pelo historiador brasileiro José D’Assunção Barros. Analisando “o velho dito 
de Ranke”, isto é, sua pretensão de “contar os fatos tal como aconteceram”, esse pesquisador interpreta que 
“Ranke estava criticando um setor da historiografia que se comprazia em ‘julgar a história’, uma crítica que, 
aliás, também fará Marc Bloch em sua Apologia da história (1943). Também queria dizer que não pretendia 
utilizar a história como ‘mestra da vida’, como tinham feito historiadores como Maquiavel, entregando-se à 
ambição de utilizar a história para ‘instruir o futuro’. Seu dito também era uma declaração de humildade 
historiográfica, a humildade do historiador diante da história, de sua complexidade, de seus desígnios (pois a 
postura de Ranke diante da história era profundamente religiosa, embora Deus não entrasse em sua história). Por 
fim, ‘contar os fatos como aconteceram’ era também chamar atenção para seu distanciamento em relação aos 
romancistas históricos: não pretendia florear a história, não ambicionava, em uma palavra, láureas literárias, e 
estaria sempre alerta para que a arte literária não ocultasse a história, não lhe roubasse a cena” (2012, p. 308).
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[…] É à Nova História que se atribui o renascimento da biografia na historiografia 
francesa como uma nova prática que envolve diferentes razões e que assume 
formas diferentes. A Nova História resgata a biografia a partir de uma perspectiva 
conhecida como “história-problema”, que visa ultrapassar os enfoques tradicionais e 
fazer a reapropriação de antigos gêneros em função de uma problemática 
renovada. Na historiografia francesa, a volta da biografia vai estar associada ao 
fenômeno conhecido como “retorno da narrativa”, que sinaliza novas 
experimentações historiográficas. […] (COSTA, 2010, p. 24, grifos nossos) 

1.3. O “retorno da narrativa” em paralelo às contribuições dos Annales 

 Segundo Del Priore, o gênero biográfico tornou o historiador em escritor de 

uma narrativa de acontecimentos interpretados. O que distinguiria a narrativa da biografia  

histórica de outras, como as narrativas de romances? Pode-se dizer que a primeira é 

delimitada por documentos oficiais e demais evidências, não nasce da imaginação, e “ao 

historiador não é permitida a criação de personagens” (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015, p. 

176). 

 Por mais que se tenha tentado construir uma história “não narrativa”, pela 

interpretação de ciclos, séries etc., “não há como fazer diferente. Não é possível relatar e 

analisar uma situação social e econômica de um período passado sem a ajuda da 

narrativa” (DEL PRIORE, 2009, p. 12). 

 No Brasil, de acordo com Benito Schmidt em um ensaio intitulado Construindo 

Biografias… Historiadores e Jornalistas: Aproximações e Afastamentos (1997), o crescente 

número de publicações biográficas no fim do século passado foi sobretudo devido ao trabalho 

de jornalistas. 

 Uma das razões da emergência de biografias aqui está no contexto de nossa 

sociedade contemporânea: “a massificação e a perda de referenciais ideológicos e morais […] 

têm como contrapartida a busca, no passado, de trajetórias individuais que possam servir 

como inspiração para os atos e condutas vivenciados no presente” (SCHMIDT, 1997, p. 4).  

Um exemplo, mesmo que não no Brasil, é a biografia do moleiro Menocchio, do historiador 

italiano Carlo Ginzburg (1987), que, ao narrar contrariedades diante dos dogmas da Igreja no 

século XVI, pode servir de exemplo para aqueles que se opõem a discursos normativos. 

 Não se deve, no entanto, desconsiderar como uma razão a mera curiosidade do 

público leitor. Há um certo voyeurisme que justifica o gênero biográfico, um certo interesse 

pela vida privada do outro, especialmente se o outro é um personagem de renome. 
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 Saciar a curiosidade do leitor foi uma das finalidades de biógrafos no fim do 

século passado, assim como foi a demolição de mitos. Sobre este último aspecto, Schmidt 

recorre ao romancista João Ubaldo Ribeiro, que afirmou haver nas biografias “o consolo do 

defeito” (1997, p. 5), referindo-se ao consolo de “descobrir” problemas de grandes 

personalidades. 

 Indo além desse contexto social, de acordo com o autor, há que se considerar 

para tal emergência as transformações nos aportes teóricos e metodológicos tanto do campo 

histórico quanto do campo jornalístico. 

 No campo da história, a crise do paradigma estruturalista, que orientava parte 

significativa da historiografia, implicou um “despertar” do gênero biográfico a partir da 

década de 1960. Os historiadores, em reação a enfoques excessivamente estruturalistas, que 

negavam haver dependência entre indivíduos e estruturas – de comando de mecanismos 

econômicos, de organização de relações sociais –, recuaram metodologicamente da história 

quantitativa e serial para se enveredarem em estudos de caso e na micro-história. “No círculo 

mais estritamente acadêmico, é importante salientar a aproximação da história com a 

antropologia, na qual o resgate das histórias de vida já é uma praxe, e com a literatura, 

preocupada com as técnicas narrativas de construção dos personagens” (idem). 

 No campo do jornalismo, um movimento surgido nos Estados Unidos na década 

de 1960 – new journalism – passou a aplicar formalmente técnicas ficcionais para escrita de 

textos não-ficcionais: um “jornalismo literário”, um jornalismo criativo que se inspirava na 

literatura para se renovar. 

 Percebe-se, então, que “há um influxo comum à história e ao jornalismo, o qual 

ajuda a explicar o interesse de ambos pelo gênero em questão: a influência da 

literatura” (idem, p. 6). 

 Os historiadores se afastaram da literatura a partir do século XIX, negando a 

narrativa como modo de escrita da história, na busca de cientificidade. Contudo, com a 

proclamação da “volta da história-narrativa” nas últimas décadas, os escritos passaram a ser 

mais caracterizados pela descrição e pelo enfoque no homem do pelo caráter analítico da 

história estrutural. 
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 Os “historiadores narrativos” voltaram à preocupação com aspectos retóricos, 

uma vez que “narrativa aqui designa a organização de materiais numa ordem de seqüência 

cronológica e a concentração do conteúdo numa única estória coerente, embora possuindo 

subtramas” (STONE, 1991 apud SCHMIDT, 1997, p. 6). A análise em si não foi de todo 

abandonada, mas deixou de constituir o alicerce para construção da escrita histórica. 

 A tentativa de reproduzir o interior de personagens, antes impensável na 

história, trouxe à tona o papel da invenção: “uma invenção construída pela atenta escuta das 

vozes do passado” (DAVIS, 1987 apud SCHMIDT, 1997, p. 7). Invenção que, neste caso, é 

criatividade, uma criatividade limitada pelas fontes primárias e secundárias; é criatividade, 

porque o biógrafo é “um reconstrutor de existências”. 

 A influência da literatura, portanto, é comum ao jornalismo e à história, 

inclusive ao se valerem dos mesmos recursos narrativos: a analepse é um exemplo. Enquanto 

semelhança, “o gênero biográfico emerge na história e no jornalismo no bojo de um processo 

de aproximação destas áreas com a literatura, o que implica uma incorporação do elemento 

ficcional e a adoção de determinados estilos e técnicas narrativas” (SCHMIDT, 1997, p. 8). 

 Enquanto diferença, na historiografia há a tradição da crítica a documentos, por 

vezes negligenciada no campo jornalístico. Na história, as fontes têm sua produção 

investigada e são tomadas como leituras da realidade e não como a verdade. Alguns 

questionamentos com os quais os jornalistas nem sempre se ocupam, ao contrário dos 

historiadores, são citados por Schmidt: “quem produziu determinado vestígio? em que 

situação? com quais interesses?” (idem). O historiador francês George Duby, por exemplo, ao 

escrever Guilherme Marechal explicita uma crítica na própria narrativa: sua principal fonte de 

pesquisa, um poema em homenagem ao cavaleiro, atendia ao interesse de glorificá-lo. 

 Outra distinção diz respeito à harmonia que historiadores constroem entre 

“clareza e elegância estilística” e “normas técnicas”. A origem das informações é explicitada 

no texto do historiador, enquanto o jornalista prefere “a fluidez da narrativa ao invés da 

precisão formal” (idem, p. 9). Além disso, na narrativa do jornalista o conteúdo ficcional é 

maior – inventa-se até monólogos interiores e fluxos de consciência do personagem –, 

servindo como recurso estilístico. No campo da história, há compromisso com “sujeitos 

históricos concretos, que existiram na realidade e que chegam até o presente através dos 

documentos” (idem, p. 11). 
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 Para exemplificar o conteúdo ficcional de nosso produto educacional: 

decidimos incorporar Florin Periér, o cunhado de Pascal, e narrar como se ele fôssemos: um 

“sujeito histórico concreto”, não um personagem meramente inventado. 

1.4. Ponderações imprescindíveis ao brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal 

 Para além da narrativa, a biografia do historiador explica. Resgatar a vida de um 

indivíduo representativo serve para iluminar problemas de pesquisa mais amplos do que a 

trajetória individual. Como exemplo, “o trabalho de Ginzburg (1987) sobre o moleiro 

Menocchio possibilitou repensar as relações entre cultura camponesa e cultura letrada na 

Europa pré-industrial” (SCHMIDT, 1997, p. 15). 

 Mesmo que a relação entre indivíduo e sociedade não se constitua uma 

novidade no campo histórico, segundo Schimidt foi comum enfatizar um de seus pólos: ou o 

sujeito ou a estrutura. 

  
[…] Hoje, pelo contrário, um número significativo de historiadores procura pensar 
a articulação entre trajetórias individuais examinadas e os contextos nos quais 
estas se realizaram como uma via de mão dupla, sem cair nem no individualismo 
exacerbado (como nas biografias tradicionais, do tipo “a vida dos grandes vultos”), 
nem na determinação estrutural estrita (como nas análises marxistas ortodoxas).  
[…] (idem, grifos nossos) 

 Há, portanto, uma tensão entre o individual e o coletivo. Deve-se interpretar 

Pascal como “um locus no qual uma incoerente e freqüentemente contraditória pluralidade de 

determinações relacionais interagem” (CERTEAU, 1984 apud SCHMIDT, 1997, p. 17). 

Como bem afirma o historiador francês François Dosse, “é preciso recolocar a equação 

individual no vazio que o cerca, não isolar o indivíduo do contexto a que se acha 

ligado” (2015, p. 215). 

 Diverge disso a “ilusão biográfica”, assim designada pelo sociólogo francês 

Pierre Bourdieu: uma crítica a ser permanentemente considerada para escrita de biografias  

históricas atualmente. Na continuidade do trecho apresentado na próxima lauda, Bourdieu cita 

o escritor francês Alain Robbe-Grillet, admitindo que “o real é descontínuo, formado de 

elementos justapostos sem razão, todos eles únicos e tanto mais difíceis de serem apreendidos 

porque surgem de modo incessantemente imprevisto, fora de propósito, aleatório” (ROBBE-

GRILLET, 1984 apud BOURDIEU, 2005, p. 185). 
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 Essa visão do “real”, da “vida”, não presente em geral nas biografias à época da 

crítica (década de 1980), contrapõe-se à então “biografia unilinear e falsamente coerente, com 

seus tão previsíveis início e fim” (BARROS, 2012, p. 312). Nas palavras do sociólogo:  

  
[…] Falar de história de vida é pelo menos pressupor – e isso não é pouco – que a 
vida é uma história e que […] uma vida é inseparavelmente o conjunto dos 
acontecimentos de uma existência individual concebida como uma história e o relato 
dessa história. […] [Descrever] a vida como um caminho, uma estrada, uma 
carreira, com suas encruzilhadas […], seus ardis, até mesmo suas emboscadas […], 
ou como um encaminhamento, isto é, um caminho que percorremos e que deve ser 
percorrido, um trajeto, uma corrida, um cursus, uma passagem, uma viagem, um 
percurso orientado, um deslocamento linear, unidirecional (a “mobilidade”), 
que tem um começo (“uma estréia na vida”), etapas e um fim, no duplo sentido, 
de término e de finalidade (“ele fará seu caminho” significa ele terá êxito, fará 
uma bela carreira), um fim da história […] é aceitar tacitamente a filosofia da 
história no sentido de sucessão de acontecimentos históricos […] que está implícita 
numa filosofia da história no sentido de relato histórico […], em suma, numa teoria 
do relato, relato de historiador ou romancista, indiscerníveis sob esse aspecto, 
notadamente biografia ou autobiografia. […] [Um dos pressupostos dessa teoria é] o 
fato de que a vida constitui um todo, um conjunto coerente e orientado, que pode 
e deve ser apreendido como expressão unitária de uma “intenção” subjetiva e 
objetiva, de um projeto: a noção sartriana de “projeto original” somente coloca de 
modo explícito o que está implícito nos “já”, “desde então”, “desde pequeno” etc. 
das biografias comuns ou nos “sempre” (“sempre gostei de música”) das “histórias 
de vida”. […] Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, 
isto é, como o relato coerente de uma seqüência de acontecimentos com 
significado e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma 
representação comum da existência que toda uma tradição literária não deixou e não 
deixa de reforçar. […] (BOURDIEU, 2005, p. 183–185, grifos nossos) 

 Admitimos, entretanto, a pertinência do gênero biográfico . 9

 Como bem escreve Lilia Schwarcz, consideramos que esta é mesmo uma das 

dificuldades impostas a quem biografa: “é fácil cair na tentação de tentar dar unicidade e 

‘inventar’ trajetórias contínuas para nossos objetos de estudo, os quais, por sinal, insistem em 

não se comportar como prevíramos ou gostaríamos que se conduzissem” (2013, p. 52). A 

ilusão biográfica reside na atribuição de sentido coerente aos atos humanos, nos termos de 

uma “noção de causalidade harmônica [que] só pode ser lograda a posteriori” (idem, p. 56). 

Dosse afirma: “A biografia, segundo Bourdieu, não apresenta pertinência alguma. Isso ele afirma com todas as 9

letras num texto redigido entre outubro e dezembro de 2001, publicado na Alemanha em 2002 e só depois na 
França, postumamente [Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, Raisons d’Agir Éditions, 2004]. Nesse 
texto, Bourdieu relata seu próprio itinerário, mas recusa-se a vê-lo como autobiografia. Esclarece que escreveu o 
texto para se prevenir contra possíveis biógrafos e afirma a vontade de reservar-se os traços de sua personalidade 
depois de desaparecer: ‘Por que e, sobretudo, para quem escrevi? O motivo talvez seja desencorajar biografias e 
biógrafos’” (2015, p. 209).
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 Além disso, compartilhamos o que o filósofo britânico Isaiah Berlin afirmou 

contra a doutrina contemporânea do “determinismo”, assumindo que há liberdade (mesmo 

não sendo total) e, portanto, que há responsabilidade individual: 

[…] A explicação, e em certo sentido o peso da responsabilidade, de toda ação 
humana é transferida (às vezes com um mal encoberto alívio) para as costas largas 
dessas forças impessoais – instituições ou tendências históricas – que possuem uma 
constituição mais firme para suportar essas cargas do que um fraco caniço pensante 
como o homem. […] (BERLIN, 2002 apud SCHMIDT, 2014, p. 135) 

 Desde que consideremos que as ações individuais possibilitam limitadas 

transformações nas sociedades, o gênero biográfico é pertinente. Em respaldo, expomos o que 

o historiador italiano Giovanni Levi enfatiza em Usos da biografia: 

[…] nenhum sistema normativo é suficientemente estruturado para eliminar 
qualquer possibilidade de escolha consciente, de manipulação ou de interpretação 
das regras, de negociação. Ao meu ver, a biografia é por isso mesmo o campo ideal 
para verificar o caráter intersticial – todavia importante – da liberdade de que 
dispõem os agentes e para observar como funcionam concretamente os sistemas 
normativos, que jamais estão isentos de contradições. […] (LEVI, 1996, p. 179–180) 

 Uma outra dificuldade que Schwarcz aponta, e que também se relaciona à 

crítica da ilusão biográfica, é: 

[…] com relativa angústia, mas com o intento de “defender” nossas “obras”, 
acabamos por criar heróis – paladinos em sua coerência – e poucas vezes nos 
contentamos em deixar brotar ambivalências tão próprias às vidas dos outros, 
que são também nossas. O resultado, muitas vezes, é a construção de biografias que 
se comportam quase que como destinos; ou verdadeiros tribunais de defesa. […] 
(2013, p. 52, grifos nossos) 

[…] uma das críticas mais comuns dirigidas às biografias é a de que elas seriam 
meras narrativas cronológicas, fatuais, sem preocupações explicativas e 
analíticas. Tal contestação partiu sobretudo do movimento dos “Annales” que, 
contra a história événementielle, defendeu a história-problema. Porém, mesmo na 
primeira geração da Revista, Lucien Febvre analisou trajetórias individuais sem 
abrir mão da perspectiva da história-problema. Nesse sentido, em Le problème de 
l’incroyance du 16 siècle, por exemplo, o historiador partiu da trajetória de Rabelais 
para discutir o problema mais geral da possibilidade ou não do ateísmo no século 
XVI. […] A retomada atual do gênero, pelo menos em certos casos, tratou de 
recolocar a possibilidade de articulação entre narrativa biográfica e história-
problema. […] (SCHMIDT, 2003, p. 65, grifo nosso). 

!27



 Iludidos estão (ou ilusionistas são) biógrafos que pressuponham uma vida de 

constância: um ser humano responsável, então inteligível. Não os querendo ser, para a escrita 

de um brevíssimo recorte biográfico de caráter histórico-didático, integramos às nossas 

ponderações esta crítica à narrativa cronológica, linear e supostamente coerente, pretendendo 

negá-la diante de um escrito problematizado – isto é, iluminado pela perspectiva de história-

problema – e não teleológico que nos é desejado. Schwarcz afirma: 

[…] Ora, uma biografia precisa de um problema, de uma questão a orientá-la, 
com o perigo de, ao contrário, cair na armadilha fácil de buscar em fatos 
(devidamente selecionados e dispostos cronologicamente) um registro seguro a 
evitar uma parcialidade (que, ao fim e ao cabo, não se evita). […] (2013, p. 70, 
grifos nossos) 

 Um exemplo de biografia histórica segundo esse novo aporte historiográfico foi 

publicada por Georges Duby no ano seguinte à crítica de Bourdieu. Sobre suas motivações 

para escrever a biografia de Guilherme Marechal (1987), Duby afirma: 

[…] eu podia ser acusado de trair o “espírito dos Annales”. Eu era, com efeito, o 
primeiro dentre os epígonos de Marc Bloch e Lucien Febvre a aceitar escrever a 
biografia de um “grande homem”. Mas na realidade não me desviava nem um 
milímetro de meu percurso. A única modificação – das mais importantes, reconheço 
– dizia respeito à forma. Eu estava voltando sem rodeios à narrativa. Contava uma 
história, seguindo o fio de um destino pessoal. Mas continuava atendo-me à 
história-problema, à história questão. Minha pergunta continuava sendo a mesma: 
que é a sociedade feudal? […] (DUBY, 1993 apud SCHMIDT, 2003, p. 66, grifos 
nossos) 

[…] A tarefa de escrever biografias, que sempre foi um gênero muito popular e 
procurado por leitores de todos os tipos, deslocou-se mesmo dos historiadores da 
primeira metade do século XX para intelectuais de outras áreas, como os literatos e 
os jornalistas. Os anos 1980, já à época dos terceiros Annales, assistiriam ao 
fenômeno que muitos chamaram de “retorno da biografia”. As novas biografias 
escritas pelos historiadores, contudo, seriam de um novo tipo. Para começar, os 
escolhidos para serem biografados não precisavam mais, necessariamente, 
corresponder a indivíduos que tivessem sido elevados à notoriedade pela 
história. Poderiam sê-lo, mas também surgiu um campo de estudos que 
buscava, através das histórias de vida de pessoas comuns, iluminar questões 
que diziam respeito à cultura, à economia, às mentalidades ou à política, agora 
em sentido ampliado (estudo dos poderes e micropoderes de todos os tipos, e 
não apenas os ligados aos círculos estatais e institucionais). Também os 
personagens que a história conduziu a posições de destaque poderiam 
continuar a serem biografados, mas agora necessariamente de uma nova 
maneira. Dá-nos exemplo a biografia sobre Guilherme Marechal (1984) produzida 
por Georges Duby (1919-1996), historiador ligado à terceira geração dos Annales, 
ou a obra sobre São Luís (1996), do próprio Jacques Le Goff. […] (BARROS, 2012, 
p. 315) 
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 Havendo documentação, consideramos Blaise Pascal um indivíduo 

representativo. Enquanto indivíduo social – decerto único –, consideramos esse pensador 

imerso em relações que o transcendem, assumindo que “a cultura oferece ao indivíduo um 

horizonte de possibilidades latentes – uma jaula flexível e invisível dentro da qual se exercita 

a liberdade condicionada de cada um” (GINZBURG, 1987 apud SCHMIDT, 2003, p. 67). 

 Visamos, diante da tensão entre um ser representativo e um ser único, 

interpretar possíveis semelhanças e diferenças de ideias, escritos e práticas de Pascal em 

relação a seus contemporâneos. Ele, por exemplo, demonstrava-se indignado com a maioria 

dos estudiosos que, no século XVII, não aceitavam livremente “novidades” sobre a natureza: 

[…] 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 ser 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.
[…] (PASCAL, 1989, p. 51) 

 Muito além da representatividade, desejamos inserir o elemento conflitual entre 

indivíduo e sociedade, sem pretender resolvê-lo. A sociedade constrói ao passo em que é 

construída pelo indivíduo. Não se deseja interpretar o personagem Blaise Pascal “como 

apenas a reiteração de impasses sociais e ligados a seu grupo […] [nem como] um caso único, 

particular e afeito a uma memória de si” (SCHWARCZ, 2013, p. 54–55). 

[...] O historiador não pode obviamente fundar sua explicação exclusivamente sobre 
as tendências pesadas ou sobre as intervenções dos atores; ele é obrigado a cruzar 
umas com as outras e a discernir, tanto quanto possa, suas imbricações recíprocas. 
Isto quer dizer que ele constrói um universo de responsabilidades sob coações, onde 
a fatalidade é excluída, mas onde a liberdade jamais é total. […] (PROST, 2000 
apud SCHMIDT, 2003, p. 68, grifos nossos) 
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 Diante disso, enfrentamos “uma questão existencial: qual é a nossa 

possibilidade de individuação, de criatividade, de intervenção no curso dos acontecimentos?”   

(SCHMIDT, 2003, p. 69) e, paralelamente, “um problema ético: se o peso dos atores é 

decisivo, e o indivíduo não pode ser visto apenas como um produto das condições históricas, 

como se coloca a noção de responsabilidade individual?” (idem). 

 Circunscrevemos Pascal em seus contextos, sem abrir mão de analisar sua 

história intelectual, atentando para possíveis características que o singularizam, para “seu 

papel em meio a um conjunto de referências e na relação que ele estabelece com os seus 

contemporâneos” (SCHWARCZ, 2013, p. 59), isto é, seu papel em sua “geração”. Por 

“referências”, compreendemos convenções anteriores ao ato do indivíduo, que ora as reproduz  

e ora rompe com as mesmas – o que diverge do determinismo social. 
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Capítulo 2. História da Ciência, o gênero biográfico e a educação científica 

2.1. História da Ciência e biografia científica 

 É-nos particular o campo da História da Ciência. Nele, as biografias guardam 

semelhanças com aquelas da História. Escreveram-se hagiografias, que enalteciam os 

pensadores como se santos fossem, escreveram-se biografias dos “vultos”, dos 

“precursores” (“pais”) de campos científicos: histórias Pedigree – isto foi característico nos 

séculos XVIII e XIX. Foram biografados aqueles por cujas “descobertas” a humanidade 

“progrediu”. A historiadora da ciência Silvia Figueirôa explicita o porquê das biografias no 

âmbito das ciências: “a História das Ciências buscou igualmente seus exemplos modelares, e 

cumpriu uma função até mesmo educativa” (2007, p. 8). 

 A história de homens da ciência floresceu com conteúdo moral no século XIX. 

O positivismo, o cientificismo, cevou a exaltação do conhecimento “científico”, confundindo 

a “História da Ciência” com “a História do progresso da Humanidade” (idem). Para o 

“progresso humano”, visando ser o biografado um exemplo modelar aos leitores, ocultava-se 

ou minimizava-se o que fosse entendido como “contaminante” do fazer científico. 

 No adentrar do século XX, como escreve a historiadora da ciência Ana Alfonso-

Goldfarb em seu livreto O que é história da ciência (1994), a “História da Ciência” servia 

essencialmente para expor os “erros” e os “acertos” internos à própria ciência. Tudo que havia 

contribuído para a construção da ciência de então era “acerto”; do contrário, “erro”. A História 

da Ciência, então, foi institucionalizada com tal essência enquanto área profissional nas 

primeiras décadas do referido século. 

 Seus primeiros profissionais, como o belga George Sarton, escreviam uma 

história de acertos, baseada na pressuposição de um progresso linear da ciência. Escreviam 

uma história repleta de datas, de descobertas grandiosas e de seus geniais feitores, 

considerados os precursores do conhecimento aceito em meados de 1930. Apresentavam juízo 

de valor sobre o conhecimento científico do passado – “certo” ou “errado” –, desconsiderando 

seu contexto social, político, econômico e cultural. Com base em ideias, em crenças aceitas no 

então presente, produziam interpretações anacrônicas. 
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 Ao longo do século XX essa forma de escrita da História da Ciência foi 

questionada. Um tipo de anacronismo, denominado whiggismo, que servia para enaltecer 

pensadores ou instituições do passado a fim de “legitimar o poder e a heroificação de certos 

grupos, indivíduos ou instituições políticas ou religiosas” (FORATO, PIETROCOLA & 

MARTINS, 2011, p. 37, grifos nossos), passou a ser criticado em paralelo à 

institucionalização da História da Ciência, especialmente com a publicação The Whig 

Interpretation of History (1931), do historiador britânico Herbert Butterfield. 

 Com esse e vários outros trabalhos desencadeados no período, os pressupostos 

historiográficos da História da Ciência, enquanto área institucionalizada, foram 

paulatinamente revistos. Em referência à segunda metade do século XX, Alfonso-Goldfarb 

afirma que: 

[…] Era preciso […] que a História da Ciência ganhasse uma dimensão 
verdadeiramente histórica para que ela pudesse fazer sua crítica ao longo do 
processo, no tempo, vivido pela Ciência. Contando e recontando as muitas histórias 
de que se fez a Ciência, foi possível entender problemas, saltos e falhas que haviam 
ficado apagados pela aparente continuidade do progresso científico. […] [A História 
da Ciência] recuperou conhecimentos sobre a natureza que pareciam errados pelos 
critérios científicos; […] recuperou outras formas de ciência que a Ciência Moderna 
apagara; […] recuperou para a Ciência seu papel de conhecimento produzido pela 
cultura humana. Um conhecimento especial, sim, mas que, como outros 
conhecimentos, foi construído e inventado pelo ser humano e, portanto, cheio de 
idas e voltas. E daí será preciso apagar aquela imagem de Ciência como um 
processo de grandes descobertas de grandes gênios que pairam acima da 
capacidade dos pobres mortais. […] (1994, p. 13–14, grifos nossos) 

 Notem-se as transformações nos valores historiográficos. Surge, assim, uma 

nova historiografia da ciência. Foram incorporados à historiografia aspectos como a cultura, o 

ambiente social que a ciência influencia e pelo qual é influenciada, o processo descontínuo e 

gradativo de construção do conhecimento etc. A maneira como se escrevia a história da 

ciência, antes voltada a justificar fatores internos à ciência (como suas argumentações 

teóricas, por exemplo), foi reestruturada – não desconsiderando a necessidade do 

internalismo, mas adicionando e harmonizando a esta a necessidade do externalismo, de 

considerar que a ciência é desenvolvida coletivamente por seres humanos imersos “em um 

contexto social, econômico, cultural e material bem determinado” (MARTINS, 2006, p. 

XXIV). 
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 Um resumo interessante de aspectos de tal transformação é encontrado nas 

palavras do historiador da ciência Roberto Martins: 

[…] Em torno de 1900, a historiografia da ciência era eurocêntrica: havia pouco 
conhecimento ou curiosidade em torno da ciência desenvolvida no mundo oriental, 
na América pré-colombiana. […] a história da ciência se debruçava sobre os 
trabalhos dos “grandes cientistas”, seja produzindo biografias nas quais eles 
eram apresentados como heróis, seja desenvolvendo histórias da ciência 
temáticas em que tudo parecia ter sido feito por um pequeno número de 
“gênios”. Essa historiografia era escrita por amadores, ou seja, por pessoas que 
tinham pouquíssimo treino profissional em história, e nenhuma ou pequena 
organização institucional relativa à história da ciência, pois praticamente não 
existiam cursos, cátedras, congressos, periódicos ou sociedades dedicadas a essa 
área. […] Os historiadores de cem anos atrás procuravam encontrar no passado as 
fontes do conhecimento científico recente, sem se interessar muito por aquilo que 
havia sido abandonado pela corrente científica “vitoriosa”, com o passar do tempo. 
[…] A história da ciência era descrita como uma evolução conceitual totalmente 
independente do contexto histórico mais amplo, não se estabelecendo nenhuma 
correlação entre as transformações científicas e as mudanças religiosas, culturais, 
econômicas, políticas, sociais, etc. […] Prevalecia uma visão ingênua sobre a 
natureza da própria ciência, que era considerada como um conhecimento 
“verdadeiro”, baseado em observações e experimentos. Nos relatos históricos era 
comum encontrarem-se descrições de como os “grandes cientistas” haviam 
provado isto ou aquilo. Atualmente a historiografia da ciência é totalmente 
diferente. Ela é praticamente o oposto de tudo o que foi descrito acima. […] (2000, 
p. 40–41, grifos nossos) 

 O mesmo historiador da ciência, em um trabalho publicado nas Actas do 1º 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Ciência e da Técnica, afirma que são datados desde 

a Antiguidade estudos sobre a vida de pensadores. Exemplo é o trabalho que Plutarco 

desenvolveu a respeito de Arquimedes, embora “se interessasse principalmente pela história 

política” (2001, p. 16). 

[…] Em alguns casos o biógrafo era amigo, parente ou discípulo do biografado […] 
e por isso a biografia podia tender ao retratar os biografados como perfeitos. […] 
(idem) 

 Uma vez que incorporamos o cunhado de Pascal no produto educacional, foi-

nos necessário evidenciar o laço familiar sem exaltar o pensador. A citação anterior é referente 

à hagiografia, que caracterizou o gênero biográfico após a Revolução Científica: neste caso, 

“um elogio da excelência e perfeição dos ‘grandes cientistas’” (idem). 

  

!33



 Martins exemplifica a obsoleta característica historiográfica hagiografia 

recorrendo à biografia de Galileo Galilei escrita por Vincenzo Viviani, um de seus discípulos. 

“Viviani escreveu uma biografia de Galileo na qual apareceram as estórias do pêndulo da 

catedral, do experimento da torre de Pisa e outras lendas que até hoje não foram erradicadas 

da história popular da ciência” (idem). 

  
[…] Biografias puramente elogiosas, fantasiosas e exageradas se alternaram ao 
longo dos séculos com biografias ponderadas, bem documentadas e críticas. 
Independentemente do valor de tais obras elas devem ser consideradas como 
pertencentes ao gênero das biografias de cientistas, que é uma categoria de 
trabalhos da historiografia da ciência. […] Até hoje podemos encontrar muitas 
obras populares contendo biografias científicas “heróicas” que são escritas por 
pessoas que não são especialistas em história da ciência (jornalistas, cientistas). Mas 
existem os bons contra-exemplos: biografias científicas escritas por profissionais em 
história da ciência como a vida de Newton (Never at rest) por Richard Westfall, a 
biografia de Faraday por L. Pearce Williams e a de Thomas Hunt Morgan por 
Garland E. Allen. O Dictionary of Scientific Biography editado por C. Gilliespie é 
também um instrumento historiográfico recente de enorme valor e utilidade. […] 
(idem, grifos nossos) 

 Em respaldo, exploramos o que a americana historiadora da ciência Mary Jo 

Nye escreve no ensaio Scientific Biography: History of Science by Another Means? (2006). A 

autora afirma que, em grande escala, os historiadores da ciência passaram a reconstruir a 

“vida biográfica” a partir da década de 1960: 

[…] com o vasto projeto editorial do Dictionary of Scientific Biography [DSB], 
agora em curso em uma terceira fase com o Novo DSB, editado por Noretta Koertge. 
O primeiro dos dezoito volumes do DSB apareceu em 1970 sob a responsabilidade 
editorial de Charles Gillispie, seguido de volumes suplementares editados por 
Frederic L. Holmes. Desde a sua concepção, alguns historiadores expressaram 
dúvidas acerca do empreendimento e objetaram perpetuar uma tradição de 
escrita da história da ciência enquanto biografias de grandes homens com 
grandes ideias. […] (p. 322–323, tradução e grifos nossos) 

 A partir dos anos 60, com o projeto do Dictionary of Scientific Biography e 

outros eventos, os historiadores da ciência foram desafiados – por historiadores sociais, por 

sociólogos, por feministas – a escrever também sobre os “cientistas ordinários”, os técnicos, 

os construtores de aparatos experimentais, as mulheres, ou seja, sobre todos os seres humanos 

responsáveis pela construção do conhecimento científico. 
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 Um dos potenciais do gênero biográfico é informar a respeito das políticas das 

práticas científicas e da formação cultural do conhecimento natural. Jo Nye exemplifica o 

último aspecto por meio de um estudo biográfico de Lorde Kelvin desenvolvido por Crosbie 

Smith e Norton Wise. Estes autores interpretaram que “a ciência de Kelvin” surgiu em 

dependência da cultura, dos recursos conceituais e materiais do meio industrial em que Kelvin 

esteve imerso. Por tal biografia é possível notar, no campo da história da ciência, uma busca 

de harmonia entre internalismo e externalismo: 

[…] Esta não é simplesmente uma biografia de um grande homem com suas grandes 
ideias, mas uma investigação sobre os recursos culturais da teoria científica e a 
construção social do conhecimento científico. […] (2006, p. 324, tradução nossa) 

 Compreendemos, tal como Mary Jo Nye, que não há necessidade de a ciência 

técnica ser o objeto de exclusiva atenção em uma biografia científica. Pode-se reconstruir uma 

história social, um modo de trabalho circunscrito em uma sociedade específica (comunidade 

científica), políticas limitantes etc., assim como a paixão, a ambição dos cientistas que é (ou 

talvez seja) a ciência técnica. 

 Há variedade de objetos a que uma biografia científica pode dar atenção. 

Referindo-se a quando biografava Patrick Blackett, por exemplo, Jo Nye escreve ter se 

encontrado questionando como esse físico experimental no Laboratório Cavendish fez suas 

escolhas sobre como viveria (suas questões permeavam “a natureza da liderança em uma 

comunidade científica” e “a coragem moral de uma vida científica”): 

[…] quais problemas científicos ele estudaria, como ele organizaria seu laboratório, 
que responsabilidades administrativas ele assumiria, que questões políticas ele 
abordaria publicamente, como ele serviria a seu país durante a Segunda Guerra 
Mundial, e quanta aberta controvérsia ele estava propenso a suportar na ciência e na 
política.  […] (idem, p. 325, tradução nossa) 

 Ainda segundo a autora, há um público leitor de biografias científicas: “a 

biografia científica é um meio eficaz para envolver os leitores nas lutas, nos sucessos e nas 

falhas dos cientistas criando suas próprias vidas enquanto exploram e constroem 

conhecimento do mundo natural” (idem, p. 329, tradução nossa). 
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 Dentre tantas contribuições, compreendemos que uma adequada biografia – isto 

é, escrita segundo a atual historiografia (da ciência) – é potencialmente “humanizadora” do 

conhecimento científico no sentido apresentando na última citação, uma vez que o associa a 

indivíduos que criam, como se fossem artesãos , as próprias vidas enquanto “fazem ciência”. 10

 Assim, pretendemos envolver futuros professores de física no estudo de um  

brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal especificamente escrito para formação inicial 

docente e que foi construído tanto à luz da biografia histórica quanto à luz da biografia 

científica aceitas atualmente, tendo em mente que: 

[…] biografar é evidenciar o “fazer-se” do personagem enfocado ao longo do tempo, 
e […] tal movimento não é linear e unidirecional, mas contextualmente delineado, 
sujeito, pois, a diferentes injunções e ritmos, bem como a incertezas, 
descontinuidades, oscilações e incoerências. Afinal, a cada momento da vida, todo o 
indivíduo tem diante de si um futuro incerto e indeterminado, diante do qual faz 
escolhas no âmbito de um campo de possibilidades, esse, sim, historicamente 
determinado […] (SCHMIDT, 2012, p. 199) 

2.2. Inserção da História da Ciência na educação científica  11

 Apesar de já datar cerca de duas décadas e meia, continua atual a argumentação 

apresentada por Michael Matthews no artigo História, Filosofia e Ensino de Ciências: a 

tendência atual de reaproximação (1995) – originalmente publicado em Science & Education, 

1992 – a favor da inserção da história e da filosofia da ciência no ensino de disciplinas 

científicas. 

 Em um trabalho mais recente, veiculado no Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, Vilas Boas e seus colaboradores concluíram que há “consenso” na literatura 

especializada “desde o surgimento de Science Teaching, de Michael Matthews, em 

1994” (2013, p. 287) sobre a importância de inserir a história da ciência na educação 

científica. Hoje, tal inserção é um pressuposto “e ocupa um papel fundamental […] para a 

promoção [...] da discussão sobre a Natureza da Ciência” (idem, p. 314). 

Traduzimos crafting do texto original por criando na citação. Como to craft é um verbo que designa uma 10

construção manual que requer especial habilidade, parece-nos pertinente fazer um paralelo à “artesania”. 
Consideramos o todo da vida como “um produto não dado desde o início”, em simbólica oposição ao que ocorre 
através de um processo industrial.

Referimo-nos, por “educação científica”, a uma pretendida formação contra-hegemônica.11
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[…] A história, a filosofia [...] da ciência [...] 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 da matéria científica, isto é, podem contribuir para a 
superação do “mar de falta de significação” que se diz ter inundado as salas de aula 
de ciências, onde fórmulas e equações são recitadas sem que muitos cheguem a 
saber o que significam; podem melhorar a formação do professor auxiliando o 
desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 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, 
grifos nossos) 

 Os últimos grifos na citação acima apontam à necessidade da discussão sobre a 

temática “Natureza da Ciência” (NdC), particularmente circunscrita à formação docente. 

Apesar de uma ampla defesa “da discussão sobre Natureza da Ciência” através da história e 

da filosofia da ciência, há três “principais barreiras” citadas por Roberto Martins (2006) para 

uma efetiva inserção da história da ciência no ensino: 

[…] (1) a carência de um número suficiente de professores com a formação 
adequada para pesquisar e ensinar de forma correta a história das ciências; (2) a falta 
de material didático adequado (textos sobre história da ciência) que possa ser 
utilizado no ensino; e (3) equívocos sobre a natureza da história da ciência e seu 
uso na educação […]. (p. XXVIII, grifos nossos) 

 Equívocos sobre o que é a história da ciência, sobre como esta é escrita – ou 

melhor, como deveria ser escrita – particularmente com fins educacionais, são apontados 

como obstáculo para a inserção da história da ciência no ensino. Sendo assim, um dos hiatos 

que tolhem tal inserção diz respeito à fundamentação historiográfica inadequada das alusões à 

história da ciência presentes nas literaturas educacionais, em particular nos livros didáticos. 

[…] 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 [Programa Nacional do 
Livro Didático para o Ensino Médio]. Os livros necessitariam incorporar, em seu 
discurso relativo à 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. […] (VIDAL, 2009, p. 6) 

[…] 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 prevêem 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. […] (idem, p. 94) 
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 Depreende-se, associada ao referido hiato, que outra importante lacuna diz 

respeito à formação docente. Os professores saberiam o que é e como se escreve história da 

ciência? Tal depreensão é apoiada pela literatura da área (DUARTE, 2004; GOULART, 2005; 

FIGUEIRÔA, 2007; BALDINATO & PORTO, 2008; PEREIRA, 2009; FERREIRA & 

FERREIRA, 2010) que tem implícita e/ou explicitamente apontado ser necessário privilegiar 

o estudo da nova historiografia da ciência na formação docente. 

 Inserir tratamentos sobre historiografia da ciência na formação docente, vale 

ressaltar, não intenta formar historiadores. O que se quer é estritamente subsidiar o trabalho 

dos professores, como bem apontam Forato, Pietrocola e Martins (2011): 

[…] Quando se almeja uma proposta para os usos da HFC [História e Filosofia 
da Ciência] no ensino em uma perspectiva democrática de educação, amplamente 
replicável, é inevitável buscar estratégias factíveis para subsidiar o trabalho dos 
professores para realizar tais discussões, sem pretender transformá-los em 
historiadores da ciência. […] (p. 54, grifos nossos) 

 Importância dada particularmente à nova historiografia da ciência é notada no 

trabalho de Silvia Goulart. Esta autora recorre à Penha Dias, que: 

[…] afirma que a História de uma ciência é o legítimo foro de investigação de seus 
fundamentos. No entanto, ela [Dias] alerta que nem todos os modos de se fazer 
História são adequados à fundamentação de uma ciência, e então ela estabelece 
parâmetros para essa delimitação: 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 em que determinada conquista foi feita. Ela desvenda a 
lógica da construção conceitual; nesse esforço, ela revela, também, os “buracos 
lógicos” que o conceito preenche, revivendo o próprio ato intelectual da criação 
científica. […] (2005, p. 227, grifos nossos) 

 No caso dessa citação, interpretamos que os parâmetros de delimitação 

estabelecidos por Dias para o modo de se fazer história partem de uma defesa implícita da  

atual História da Ciência e de sua nova historiografia. 

 Indo além, em seu trabalho “Variações da história da ciência no ensino de 

ciências”, José Baldinato e Paulo Porto afirmam que: 
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[…] é preciso explicitar que diferentes concepções de ciência subjazem a 
concepções historiográficas distintas. Um modelo historiográfico continuísta, 
internalista, acumulativo, que olha para o passado buscando os “precursores” 
das idéias científicas atuais, avaliando o pensamento de outras épocas por meio 
dos critérios da ciência de hoje, não contribuirá para a construção de uma visão 
de ciência condizente com os objetivos atuais do ensino. Estes se beneficiarão, 
por outro lado, de abordagens que contemplem a análise pontual e minuciosa de 
estudos de casos, a contextualização das idéias, a identificação de diferentes níveis 
superpostos de continuidades e rupturas, as particularidades das interpretações das 
várias fontes pelos cientistas, o reconhecimento da importância de outras tradições 
intelectuais no desenvolvimento da ciência, bem como o impacto de outros tipos de 
fatores externos, de natureza psicológica e social. Desse modo, as relações entre os 
estudos de casos e o contexto mais amplo da história da ciência adquirem novos 
significados, que melhor caracterizam a complexidade do empreendimento científico 
ao longo dos tempos. Para que o educador em ciência tenha condições de lidar 
com essa problemática, é necessário que, em algum momento, ele seja 
apresentado às questões historiográficas da ciência. […] (2008, p. 8, grifos 
nossos) 

 Nesse mesmo sentido, em que se julga pertinente apresentar questões 

historiográficas da ciência ao professor, Thaís Forato, Maurício Pietrocola e Roberto Martins 

admitem o conhecimento de pressupostos básicos da historiografia para auxiliar nos usos da 

história da ciência no ensino, “contribuindo para uma leitura mais crítica das versões 

históricas presentes no ensino de ciências” (2011, p. 36). 

 Antes de prosseguir, faz-se importante ressaltar o entendimento dos últimos 

autores de que as versões históricas fomentam em professores uma visão de ciência 

correspondente a filosofias que subjazem seu relato, e moldam suas práticas educativas. 

Assim, a preocupação devida a distorções históricas da ciência na educação científica não se 

encerra em um preciosismo histórico: a defesa, que aqui consentimos, de se dever conhecer 

pressupostos básicos da historiografia é estabelecida para o desenvolvimento do pensamento 

crítico de professores (e de seus alunos) por meio de uma compreensão mais complexa de 

Natureza da Ciência (NdC). 

 Tratando das distorções históricas da ciência na educação científica, Paulo Vidal 

e Paulo Porto interpretam que, majoritariamente, “a história da ciência é apresentada nos 

livros didáticos de maneira linear e superficial, constando, sobretudo, de nomes e 

datas” (2012, p. 291). Apesar disso, não se deve infundadamente negar “biografia” ou 

mesmo a presença de nome ou de datas em relatos históricos das ciências. 
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 A historiadora da ciência Silvia Figueirôa, em seu artigo A propósito dos 

estudos biográficos na história das ciências e das tecnologias, cita o que escreveu o 

historiador francês Jacques Le Goff na obra Writing historical biography today, em explícita 

defesa do gênero biográfico se realizado à luz da nova historiografia (da ciência, para o caso 

de biografias científicas): 

[...] primeiro e acima de tudo, a vida de um indivíduo, e a legitimidade do gênero 
biográfico depende do respeito ao seguinte propósito: a apresentação e explicação da 
vida de um indivíduo na história. Mas a história deve, por sua vez, ser iluminada 
pela nova historiografia. […] (LE GOFF, 1995, p.13 apud 2007, p. 7) 

 A biografia de um cientista pode colaborar para trazer à tona aspectos 

significativos da vida do indivíduo na história da ciência. Colabora, assim, para o 

entendimento do coletivo, isto é, para a escrita da própria história da ciência. 

 Muito refletimos sobre a utilização de estudos biográficos para uma educação 

científica contra-hegemônica, considerando especialmente a perspectiva de “humanizar” a 

ciência, aludida por Michael Matthews. Tratar acerca da nova historiografia da ciência, a 

nosso ver, serve enquanto fundamentação, a fim de que os professores utilizem a História e 

Filosofia da Ciência em sala de aula de modo a desenvolver, por exemplo, as potencialidades 

citadas por Maria Duarte (2004): 

[…] São vários os autores que se referem às potencialidades da História da Ciência 
para evitar a visão negativa que muitos alunos/cidadãos têm sobre a ciência, 
mostrando o “lado humano” dos cientistas. Isto é possível recorrendo, por exemplo, 
a biografias de cientistas ou episódios das suas vidas. A História da Ciência pode, 
nesse sentido, estimular o interesse dos alunos e promover o desenvolvimento de 
uma atitude positiva para com as ciências, o que, em última análise, pode 
contribuir para diminuir a distância entre cientistas e não-cientistas (p. 319, 
grifos nossos) 

 Para esse fim de “humanizar” a ciência em sala de aula, seriam suficientes as 

escassas informações biográficas citadas em livros didáticos? Seriam elas adequadas do ponto 

de vista da fundamentação historiográfica em que se apoiam? Que tipo de biografia os 

professores encontram hoje como subsídio? Como desenvolver na formação docente uma 

visão crítica a esse respeito? Serviriam como contraponto para reflexão exemplares do gênero 

biográfico produzidos à luz de fundamentos historiográficos atualizados? 
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 Estabelecemos o seguinte problema, que esta dissertação de mestrado enseja 

responder: Contribuiria à formação inicial de professores de física a socialização de um 

brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal, com cunho histórico-didático e 

construído à luz da nova historiografia da ciência? Que possíveis contribuições seriam 

alcançadas? 

 Desde o fim da década de 1980, como escreve Matthews, o ensino de ciências 

tem sido reaproximado da história e da filosofia da ciência. Alguns dos argumentos em favor 

de tal reaproximação são enumerados por esse autor, afirmando que a história da ciência 

contribui para o ensino da ciência, porque: 

[…] (1) motiva e atrai os alunos; (2) humaniza a matéria; (3) promove uma 
compreensão melhor dos conceitos científicos por traçar seu desenvolvimento e 
aperfeiçoamento; (4) há um valor intrínseco em se compreender certos episódios 
fundamentais na história da ciência [...]; (5) demonstra que a ciência é mutável e 
instável e que, por isso, o pensamento científico atual está sujeito a transformações 
que (6) se opõem a ideologia cientificista; [...] (1995, p. 172–173) 

 Que História da Ciência seria essa? Quando se fala na inserção da história e da 

filosofia da ciência no ensino, serve qualquer História da Ciência? Questionamentos como 

esses são feitos por especialistas. Segundo Baldinato e Porto: 

[…] as discussões a respeito do uso da história da ciência no ensino devem 
necessariamente incluir, de maneira explícita, discussões sobre a qual história da 
ciência se deve recorrer para se atingir os objetivos educacionais. […] (2008, p. 1, 
grifos nossos) 

  

 Compreendida como um novo arranjo de valores para a metodologia de 

construção de narrativas da história da ciência, a nova historiografia da ciência estabelece, por 

exemplo, a inadequação de uma história estritamente 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”, na busca de outros pensadores que contribuíram 

com as produções científicas de uma determinada época. 

 Assim, a inserção dessa “nova” História da Ciência para o contexto educacional 

se contrapõe a uma visão de ciência individualista e elitista (GIL-PÉREZ et al., 2001), 

buscando aproximar o aluno da ciência na qualidade de uma construção humana coletiva. 
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 Pelo viés acadêmico, não serve ao ensino uma História da Ciência qualquer. A 

nova historiografia da ciência subsidia o entendimento de que “a ciência é mutável e instável 

e que, por isso, o pensamento científico atual está sujeito a transformações”, por exemplo. As 

abordagens da História da Ciência aceitas atualmente têm, portanto, caráter diacrônico. 

Diacronicamente, uma teoria do passado é comparada a ideias, a argumentações do mesmo 

período – é respeitado o contexto sócio-cultural da época. 

 Como apontam Forato, Pietrocola e Martins, hoje não são bem-quistas pela 

comunidade que partilha a historiografia contemporânea: histórias anacrônicas Whig, 

histórias Pedigree (dos “precursores” da ciência) e hagiografias (que romantizam pensadores 

da ciência, “santificando-os”). 

 Além disso, subjacente à nova historiografia há epistemologias da ciência que a 

justificam e vice-versa. Filosofias da ciência aceitas atualmente, por exemplo, tendem a se 

distanciar de visões simplistas de ciência, como as sistematizadas por Gil-Pérez e seus 

colaboradores: (a) a concepção empírico-indutivista e ateórica; (b) a visão rígida; (c) a visão 

aproblemática e ahistórica; (d) a visão exclusivamente analítica; (e) a visão acumulativa de 

crescimento linear; (f) a visão individualista e elitista; (g) a concepção socialmente neutra da 

ciência. 

 É possível estabelecer relações estreitas entre o reforço dessas visões simplistas 

de ciências e a utilização didática de uma História da Ciência marcada por equívocos 

historiográficos: 

[…] Há certo alinhamento entre visões historiográficas atuais e as indicações 
relativas à inserção didática da História da Ciência em documentos educacionais. 
Não há a História da Ciência única, verdadeira, a ser inserida no contexto didático. 
Por outro lado, certamente acarretariam efeitos contrários aos desejáveis a inclusão 
de uma História da Ciência do tipo anacrônica, Whig, hagiográfica, embasada na 
ideia de progresso positivista […]. Práticas educativas alinhadas a essas visões 
historiográficas podem colaborar para a propagação de visões simplistas sobre a 
ciência […]. 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 […] (HIDALGO et al., 2018, p. 104) 

 O discurso de não serventia de qualquer História da Ciência não se limita à 

Academia. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio, 

estabelecidos desde a virada do século passado: 
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[…] Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de 
uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, 
fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser 
humano com a natureza [...]. Para tanto, 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. 22, grifos nossos) 

 Note-se que o vocabulário utilizado remete a uma necessidade. Segundo esse 

trecho, “é essencial” recorrer ao processo de construção do conhecimento científico (físico, no 

caso). Corroboram com isto as Orientações Educacionais Complementares aos PCN (PCN+): 

[…] a Física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção ocorreu 
ao longo da história da humanidade, impregnado de contribuições culturais, 
econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes 
tecnologias e, por sua vez, por elas sendo impulsionado. […] (BRASIL, 2002, p. 59, 
grifos nossos) 

  

 Na perspectiva legislativa de desenvolver no Ensino Médio o reconhecimento 

da Física como uma construção humana, os mesmos PCN+ exemplificam o que seria 

“compreender a construção do conhecimento físico como um processo histórico, em estreita 

relação com as condições sociais, políticas e econômicas de uma determinada época” (idem, 

p. 67): 

[…] Compreender, por exemplo, a transformação da visão de mundo geocêntrica 
para a heliocêntrica, relacionando-a às transformações sociais que lhe são 
contemporâneas, identificando as resistências, dificuldades e repercussões que 
acompanharam essa mudança. […] (idem) 

 A nova historiografia da ciência, ao buscar equilibrar o internalismo e o 

externalismo, subsidia explicitar a relação que se julga haver entre o desenvolvimento 

conceitual da ciência e as múltiplas influências externas. Essa relação é também 

compreendida nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 

[…] O uso da história da ciência para enriquecer o ensino de Física e tornar mais 
interessante seu aprendizado, aproximando os aspectos científicos dos 
acontecimentos históricos, possibilita a visão da ciência como uma construção 
humana. Esse enfoque está em consonância com o desenvolvimento da competência 
geral de contextualização sociocultural, pois permite, por exemplo, compreender a 
construção do conhecimento físico como um processo histórico, em estreita relação 
com as condições sociais, políticas e econômicas de uma determinada época. […] Já 
a filosofia da ciência tem maior importância, para o professor, na construção de sua 
concepção de ciência, com reflexos na hora de abordá-la em sala de aula. […] 
(BRASIL, 2006, p. 64) 
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 Além de reafirmar a necessidade do uso da história da ciência no ensino de 

física, tais Orientações explicitam uma outra necessidade (particularizada ao professor): um 

saber relacionado à filosofia da ciência que tenha implicações em “como” a ciência é ensinada 

em sala de aula. 

 Infelizmente, de acordo com Gil-Pérez e seus colaboradores (2001), há 

entendimentos simplistas sobre a ciência por parte dos professores. Dessa forma, é válido 

questionar: os cursos de formação docente preparam os futuros professores para lidar com 

discussões sobre Natureza da Ciência? Esses cursos tem propiciado reflexões sobre a postura 

filosófica do professor e sua relação com os estudantes nos espaços de ensino – por exemplo, 

como os professores pensam e utilizam o experimento em sala de aula? 

 Na contramão da legislação para o ensino de física, os cursos de licenciatura 

seguem até hoje o Modelo Hegemônico de Formação. Um hiato nas formações iniciais de 

docentes decorre de tal modelo, segundo o qual “o professor é visto como um consumidor e 

[...] reprodutor de saberes profissionais produzidos por especialistas da área 

científica” (PEREIRA, 2009, p. 22). Esse hiato se traduz na desvalorização do conhecimento 

fundamentado em História e em Filosofia da Ciência “a favor” do conteúdo específico de 

física. 

 Para que se cumpra a legislação, está claro que a formação docente deve 

fundamentar, através da atual História da Ciência, os futuros professores para ensinar 

conteúdos científicos e sobre a ciência, já que, em última instância, cabe aos mesmos a 

explicitação do conhecimento físico “como um processo histórico, objeto de contínua 

transformação e associado às outras formas de expressão e produção humanas” – recitando os 

PCN. 

2.3. Um cenário do uso didático de História da Ciência em seu gênero biográfico 

 Em um levantamento do estado da arte sobre “o uso didático de HFC [História 

e Filosofia da Ciência] no Ensino de Ciências”, Elder Teixeira, Ileana Greca e Olival Júnior 

apontam que: 

[…] A HFC [História e Filosofia da Ciência] tem sido usada no Ensino de Física por 
meio de textos históricos (o que inclui uso de originais), reprodução de 
experimentos históricos e uso de histórias em quadrinhos sobre o trabalho dos 
cientistas. […] (2012, p. 33) 
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 Não se nota haver textos (1) de caráter biográfico didático e (2) voltados ao 

tratamento da nova historiografia da ciência. 

 Além disso, ao comparar as publicações brasileiras com as internacionais, 

chama atenção a distinção de públicos destinatários: no exterior, a maioria das intervenções 

didáticas foram feitas nos níveis fundamental e médio de ensino, enquanto no Brasil tais 

implementações privilegiaram o ensino superior. O que justifica, em parte, o privilégio ao 

ensino superior no Brasil: 

[…] um problema sério: alunos em estágio mais amadurecido de instrução, 
mantendo suas concepções pouco amadurecidas sobre a ciência. Esse problema 
agrava-se mais ainda considerando que, em grande parte, são alunos de licenciatura 
em Física. Assim, chama-se a atenção para a necessidade de […] promover maiores 
esforços para modicar as concepções de ciência dos futuros professores. […] (idem, 
p. 31) 

  

 Diante de tal “problema sério”, mesmo havendo ênfase no ensino superior, seria 

ingenuidade afirmar que as publicações para esse nível de ensino já são o suficiente e 

majoritariamente adequadas. Não foram encontradas nas importantes revistas nacionais 

objetos do estado da arte – Ciência & Educação (C&E), Investigações em Ensino de Ciências 

(IENCI), Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF), Revista Brasileira de Ensino de 

Física (RBEF), Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) – 

trabalhos biográficos de cunho didático, nem mesmo como recurso de discussão na formação 

docente. 

 Desde o ano de publicação do estado da arte até o momento de publicação desta 

dissertação, nenhum trabalho biográfico de cunho didático havia sido publicado em tais 

revistas nacionais. No Caderno Brasileiro de Ensino de Física publicado em agosto de 2012, 

por outro lado, encontramos um artigo cujos autores pretenderam – infrutiferamente, a nosso 

ver – lidar com o gênero biográfico em paralelo à inserção de história da ciência no ensino de 

física. 

 Sem fundamentar teoricamente a inserção de biografias no ensino, Guilherme 

Urias e Alice Assis (2012) tão somente compararam dois trabalhos de divulgação científica – 

as biografias Albert Einstein e seu universo inflável, escrita por Mike Goldsmith, e Einstein: 

sua vida, seu universo, escrita por Walter Isaacson – e afirmam em um trabalho posterior, 

publicado em 2014 na revista ComCiência: 
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[…] o uso das biografias no ensino de ciências pode contribuir para a apresentação 
da verdadeira ciência nas salas de aula e, porventura, estimular o acesso de jovens 
nas carreiras científicas. Fica a cargo do professor, apresentar aos alunos tal 
concepção de ciência, já que na maioria dos livros de divulgação científica ela é 
mitificada. […] (2014, p. 3) 

 Se, não bastando o uso de biografias mitificantes, o professor apresentar “a 

verdadeira ciência nas salas de aula”, seu trabalho seria considerado adequado à luz da atual 

História e Filosofia da Ciência? Hoje, “como se propõe que uma visão dogmática e fechada 

da ciência seja inadequada, o mesmo se aplica às teorias sobre a natureza da 

ciência” (BAGDONAS & SILVA, 2013, p. 215). 

 Concordamos, à guisa de esclarecimento, com posturas moderadas admitidas 

por Alexandre Bagdonas e Cibelle Silva – entre os extremos da “tendência positivista” e da 

“tendência construtivista”. Exemplos: a ciência não é construída através de “o” método 

científico (rígido), mas isso não significa a inexistência de metodologia científica – defende-

se que há uma pluralidade metodológica; “A ciência tem valor, mas não responde a todas as 

perguntas” (idem, p. 220) – assim, defende-se que a ciência é um campo de investigação 

particular, mas não é “a única forma válida de se obter conhecimento a respeito do 

mundo” (idem) etc. 

 Contribuindo para o estado da arte, tivemos em vista a construção de um 

brevíssimo recorte biográfico de Pascal, que foi destinado à formal educação científica de 

professores de física – com um caráter contra-hegemônico – e que considerou o novo aporte 

do gênero a partir da segunda metade do século XX: 

[…] não se tratava mais de fazer, simplesmente, a história dos grandes nomes, em 
formato hagiográfico – quase uma vida de santo –, sem problemas, nem máculas. 
Mas de examinar os atores (ou o ator) célebres ou não, como testemunhas, como 
reflexos, como reveladores de uma época. A biografia não era mais a de um 
indivíduo isolado, mas, a história de uma época vista através de um indivíduo ou de 
um grupo de indivíduos. Ele ou eles não eram mais apresentados como heróis, na 
encruzilhada de fatos, mas como uma espécie de receptáculo de correntes de 
pensamento e de movimentos que a narrativa de suas vidas torna mais palpáveis, 
deixando mais tangível a significação histórica geral de uma vida individual. […] 
(DEL PRIORE, 2009, p. 9, grifos nossos) 

 Em contraposição a uma perspectiva hagiográfica, pressupomos que: 
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[…] o indivíduo concentra as características e as interrogações de uma 
comunidade, ele se inscreve numa rede de relações e enfrenta os problemas de uma 
época. É aí que reside o interesse do gênero biográfico”. Tal engajamento na 
recuperação das trajetórias mais amplas, de coletividades, tem um papel político, na 
medida em que pode contribuir para desmistificar a ‘visão padrão’ que herdamos 
sobre a C&T. […] (FIGUEIRÔA, 2007, p. 9–10, grifos no original) 

 Almejou-se uma construção que, partindo do indivíduo Blaise Pascal, leva à 

compreensão de elementos relacionados à ciência em sua época, como: o papel da religião, o 

uso do experimento, a ideia da inexistência da matéria em um espaço (vácuo), o 

desenvolvimento do conceito de pressão atmosférica e seu uso na explicação de fenômenos 

até então relacionados ao horror ao vazio etc. Se propomos um pensar diacrônico da e sobre a 

ciência, admitimos que: 

[…] O melhor dos estudos biográficos procura usar o particular para nos ajudar a ver 
e a compreender padrões mais amplos em áreas tais como o desenvolvimento de 
idéias, as práticas, e os papéis culturais ou políticos da C&T. Tais padrões tornam-se 
visíveis tanto pelos exemplos quanto pelas exceções – aqueles cujas vidas 
incorporam o padrão, ou os que expõem o padrão, ao violarem-no. […] (idem, p. 1) 

 Os leitores perceberão um Blaise Pascal humano, para quem a religião católica 

jansenista muito importava, que se demonstra indignado com a fácil aceitação de novas ideias 

no campo teológico e, por outro lado, com a difícil aceitação de novas ideias no campo 

científico etc. 

 Em consulta aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Médio (2000), às Orientações Educacionais Complementares aos PCN (PCN+) (2002) e às 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), encontramos apenas um trecho que 

neste último documento explicita a palavra “biografia”: 

[…] A utilização da História da Matemática [ou História da Ciência] em sala de aula 
também pode ser vista como um elemento importante no processo de atribuição de 
significados aos conceitos matemáticos [ou conceitos científicos]. É importante, 

porém, que esse recurso não fique limitado à descrição de fatos ocorridos no passado 
ou à apresentação de biografias de matemáticos [ou de pensadores, ou de cientistas] 
famosos. […]. (BRASIL, 2006, p. 86) 
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Apresentaremos um brevíssimo recorte biográfico de um famoso pensador e 

decidimos nos limitar ao gênero. Seria, pois, “ilegítimo” o nosso trabalho? Compreendemos 

que a legislação desautoriza biografias laudatórias, mas nela falta esta especificação. Por fim, 

afirmamos que nosso trabalho é legítimo: foi escrito à luz de fundamentos historiográficos 

contemporâneos. 
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Capítulo 3. O produto educacional e um relato fundamentado sobre sua socialização 

3.1. Em suma, o que é o produto educacional? 
  

 O produto educacional é um brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal 

(Apêndice – Produto Educacional), que tem caráter histórico-didático. Tanto esta 

dissertação quanto o produto educacional têm o título “Blaise Pascal (1623–1662), um 

humano: (re)interpretações com vistas à formação inicial de professores de física”. Tratamos 

de um brevíssimo recorte, porque não admitimos haver o recorte biográfico como história de 

absoluta verdade, e sim absolutamente um de verdades interpretadas. Enxergamo-nos, em 

concordância com Del Priore (2009), como escritores de uma narrativa de acontecimentos 

interpretados e, portanto, de necessário caráter provisório. Ao passo em que tal recorte foi 

iluminado por subsídios teóricos do campo histórico (Capítulo 1), também o foi por aportes 

do âmbito da história da ciência e da inserção desta na educação científica (Capítulo 2). 

Assim, o produto educacional não se constitui uma biografia histórica nem uma biografia 

científica, enquanto “categoria de trabalhos da historiografia da ciência” (MARTINS, 2001, p. 

16). Ele tem natureza didática, ocupando certo espaço intelectual acerca de como se ensina. 

 Nosso produto educacional não foi escrito para uso em salas de aula da 

educação básica brasileira. Destina-se, de antemão, para ambientes de ensino-aprendizagem 

na Academia. A socialização ocorreu na segunda metade de um curso de extensão acadêmica 

que durou vinte horas (20 h), das quais dezesseis horas (16 h) foram presenciais e quatro 

horas (4 h) foram não-presenciais. Quem eram os participantes? Estudantes da Licenciatura 

Plena em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

3.2. Encontro formativo I 
  

 Segunda-feira, dia 14 de maio de 2018. Estávamos reunidos das 14 h às 18 h na 

sala de aula II do Departamento de Física (DFTE) para o início do curso. Quinze foi o número 

de licenciandos inscritos, mas apenas dez estiveram presentes no primeiro dia. Destes, sete se 

fizeram presentes em todos os quatro encontros formativos e um, que havia faltado ao 

primeiro encontro por estar doente, fez-se presente nos demais. 
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 Os dados do relato fundamentado são apenas os coletados dos oito participantes 

a que fiz referência na frase anterior, porque apenas eles firmaram Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a fixação, o armazenamento e a exibição de suas 

imagens, de suas falas e de seus escritos. Uma vez que devo manter o anonimato dos mesmos, 

assim farei simbólicas menções aos participantes neste capítulo: 

P1 ou participante 1; P2 ou participante 2; P3 ou participante 3; P4 ou participante 4; 

P5 ou participante 5; P6 ou participante 6; P7 ou participante 7; P8 ou participante 8. 

 Previamente ao primeiro encontro, a contabilizar duas horas (2 h) de extensão 

não-presencial, solicitamos em mensagem eletrônica uma busca por biografias de Blaise 

Pascal em livros-texto da educação básica ou do ensino superior, em revistas de divulgação 

científica, em sítios acadêmicos etc. e a seleção de apenas uma a ser levada ao nosso curso.  12

 Quisemos conhecê-los. Com as cadeiras organizadas em “círculo” para o 

diálogo, cada integrante se apresentou. Apenas o participante 2, ingressante na licenciatura 

plena em 2018 e outrora estudante do bacharelado em física, havia cursado a disciplina 

“História e Filosofia da Ciência”, que é obrigatória na estrutura curricular do bacharelado e 

tem sido ministrada no Departamento de Física pela Profa. Dra. Juliana Mesquita Hidalgo, 

historiadora da ciência. 

 Os participantes 3 e 5, que ingressaram em 2016 na licenciatura plena em física, 

estavam à época do curso matriculados na disciplina “Novas Concepções do Ensino de 

Física”, que é obrigatória na estrutura curricular da licenciatura plena e contempla em sua 

ementa elementos relacionados à inserção da História e da Filosofia da Ciência no ensino. 

 Dispomo-nos a trabalhar com um grupo heterogêneo quanto ao ano de ingresso 

na formação inicial de professores: dois participantes ingressaram em 2013, um em 2015, três 

em 2016, um em 2017 e um em 2018. 

Na mensagem eletrônica, explicamos que a biografia a ser selecionada pelo participante “visando melhor 12

conhecer Pascal” seria “a mais interessante a seu ver”. Exemplo dado, ao qual ninguém pôde recorrer como 
escolha, foi o fascículo biográfico de Blaise Pascal (e de Evangelista Torricelli) que há no sítio “Ciência à Mão” 
da USP, Universidade de São Paulo – Disponível em: <http://www.cienciamao.usp.br/dados/coci/
_pascaletorricelli.texto.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2018.

!50

http://www.cienciamao.usp.br/dados/coci/_pascaletorricelli.texto.pdf
http://www.cienciamao.usp.br/dados/coci/_pascaletorricelli.texto.pdf


 Em seu todo, o primeiro encontro foi concebido para que os licenciandos 

expressassem saberes preexistentes ao curso. Referimo-nos, em particular, a conhecimentos 

relacionáveis à História da Ciência e à inserção desta na educação científica, a fim de amparar 

um diálogo formativo que os mesmos considerasse. 

 Pedimos aos participantes que dessem respostas individuais e por escrito aos 

seguintes questionamentos: 

 (1) Para mim, o que é História da Ciência? 

 Abaixo estão as respostas ipsis litteris a tal questão, ou seja, transcritas sem 

alterações, preservando até mesmo cada erro diante da norma culta da língua portuguesa. 

  

P1: História da ciência seria o estudo/análise dos fatos que cercam a ciência, bem 
como o estudo da biografia dos que contribuíram/contribuem com a mesma, com o 

intuito esclarecer e contar de maneira coerente fatos que aconteceram ao longo da 
história da Ciência. 

P2: História da Ciência é o processo por que a ciência passou e sofreu ao longo do 

tempo. Este processo diz respeito às transformações, evoluções e mudanças que 
ocorreram nos diversos contextos dentro de cada civilização. 

P3: Para mim a História da Ciência é a história por trás da história. Seria a 
“verdadeira” história de como fatos científicos culminaram no conhecimento que 
temos hoje. Isto despido de preconceitos, intenções, ponto de vista daquele que os 
escreveu. Seria uma história neutra da adição de terceiros. 

P4: História da Ciência, para mim, é a análise do desenvolvimento cientifico ao 
longo da história. Tendo em mente as divergências intelectuais, mas antes 
trazendo-as às nossas concepções. Além de saber como uma mente só progrediu 

em um determinado estudo. 

P5: Vem a ser a apresentação dos fatos de forma organizada e cronológica que 

aconteceram e contribuiram com relevância para a construção do conhecimento. 
Para isso deve haver uma contextualização com o momento econômico, social, 
político e cultural vivido em paralelo ao conhecimento produzido, de forma a 
trazer uma visão holística dos fatos e não somente dos resultados alcançados. 

P6 esteve ausente no primeiro encontro formativo. 
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P7: No meu modo de entender história da ciência é uma história de como 
aconteceu as descobertas. 

P8 chegou à sala de aula apenas às 16 h e, portanto, não houve resposta. 

 (2) Qual “lugar” acredito que o gênero biográfico nela [na História da 

Ciência] “ocupa”? 

 Fiz a leitura de todos os questionamentos para que os participantes 

expressassem possíveis dúvidas. Ao ler a segunda questão, o participante 2 pediu 

esclarecimento: – […] Você quer saber […] como é que ele [o gênero biográfico] estaria em 

grau de importância [na História da Ciência]? Respondi afirmativamente. Trata-se de um 

“lugar” (entre aspas), um espaço ocupado no campo intelectual da História da Ciência. 

Questionei: – […] Que “espaço” seria esse? É de destaque? Toma o todo […] ou é uma parte 

da História da Ciência? […] 

 Abaixo estão as respostas ipsis litteris a tal questionamento. 

P1: O gênero biográfico ocupa um espaço considerável pois apartir do estudo 
biográfico consegue-se contribuir com o estudo da história da ciência. 

P2: O gênero biográfico dever ocupar um lugar muito importante, senão 
fundamental, dentro da história da ciência, tendo em vista que o sujeito da história 

é também o homem, ou mesmo um grupo, cujas ações podem promover as 
transformações dentro do tempo. 

P3: No meu entender o gênero biográfico ocupa um lugar de destaque, não sendo 

o todo da história da ciência mas, grande parte. A HC seria composta, também por 
fatores socio-ambientais que colaboraram para que o cientista chegasse a um 
determinado ponto. 

P4: Como dito anteriormente, a evolução de conhecimento sobre algum 
determinado conhecimento aconteceu em uma escala de tempo de vida do 
pesquisador. Neste intervalo, houveram novas descobertas de outros ou novos 

rumos na vida do cientista que o fizeram escolher a nova forma de abordar a nova 
hipótese. Saber a biografia é então fundamental para encaixar e entender a 
cronologia e os fatos favoráveis a tais conclusões. 
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P5: A biografia de um personagem, no caso, um cientista, tem importância 
relevante pois trás fatos comportamentais e do cotidiano que nos ajudam a 
compreender a sua figura de pesquisador. 

P6 esteve ausente no primeiro encontro formativo. 

P7: O gênero biográfico ocupa um lugar relevante na história da ciência. 
Compreender fatos. 

P8 chegou à sala de aula apenas às 16 h e, portanto, não houve resposta. 

 (3) O que penso sobre a presença do gênero biográfico na educação 

científica? 

 Abaixo estão as respostas ipsis litteris a tal questão. 

P1: A presença do gênero biográfico na educação científica é bastante relevante 
visto que o professor em formação precisa conhecer sobre a história do que ele 

estuda e como isso agregar valores a sua formação. 

P2: Penso que a apresentação bibliográfica destes autores históricos seria 
satisfatório, a menos que se queira criar um curso formal de natureza eletiva. 

Neste caso, faz bem um estudo mais profundo desses autores. 

P3: Penso que seria muito importante desde que mostrasse a humanidade do 

cientista e, não uma imagem idealizada. A realidade de ver um cientista humano 
como nós, poderia servir de inspiração. 

P4: É uma ótima ideia. Ajudaria e inspiraria os novos pesquisadores na área 

científica. 

P5: Acho que dados biográficos que venham a aumentar o entendimento e 
esclarecer fatos importantes e determinantes para o conhecimento produzido e que 

trazem reflexão aos alunos, em vez do conhecimento pronto, devem estar presentes 
na educação científica. 

P6 esteve ausente no primeiro encontro formativo. 
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P7: O gênero biográfico na educação científica tem como objetivo ajudar a 
compreender melhor a ciencia e seus aspectos, o ser humano e seus pensamentos. 

P8 chegou à sala de aula apenas às 16 h e, portanto, não houve resposta. 

 (4) Eu gostaria que houvesse estudos formais de biografias de cientistas em 

minha graduação? Por quê? 

 Abaixo estão as respostas ipsis litteris a tal questionamento. 

P1: Sim, Porque a graduação de um professor de Física não deve ser embasada 

apenas em cálculos, “físicas” e disciplinas de educação a inserção de estudo de 
Biografias enriqueceria os conhecimentos dos estudantes e futuramente as suas 
aulas. 

P2 considerou que a resposta anterior contemplou tanto o questionamento 3 
quanto o 4. 

P3: Sim. Pelo motivo elencado na resposta anterior. No geral, os estudantes de 
física não têem acesso as informações sobre os cientistas. Recebemos apenas os 
nomes relaciondos a seus feitos, sem sabermos, na verdade, que foram aqueles 
homens e, raramente, algumas mulheres que os realizaram. 

P4: Sim. A graduação estuda pesquisas e descobertas de dezenas de teóricos e 
experimentais da ciência, mas não se sabe de quase nada. Embora vejamos as leis 

de Newton por todos os anos de ensino médio e graduação, pouquissimo sabemos 
sobre a trajetória dele. Até mesmo os professores não se sentem vinculados a citar 
mais nada além das teorias. Então, para contornar isso, seria ótimo aprofundar-se 
nisso. 

P5: Gostaria que houvesse estudos formais de biografias de cientistas em minha 
graduação, desde que os dados biográficos fossem essenciais ao entendimento de 

como e por que o conhecimento foi produzido, com que objetivos, finalidade e, 
principalmente, motivação. 

P6 esteve ausente no primeiro encontro formativo. 

P7: Gostaria sim que houvesse estudos formais de biografias em minha graduação, 
porque nos ajudaria em um conhecimento maior e nos levaria ha uma maior 

compreensão. 
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P8 chegou à sala de aula apenas às 16 h e, portanto, não houve resposta. 

 Chegara o momento de dialogar. Ouvimos as respostas a cada um dos quatro 

questionamentos. A primeira e a segunda perguntas dizem respeito à primeira parte e a 

terceira e quarta perguntas dizem respeito à segunda parte da barreira para inserção da 

História da Ciência no ensino a que nos atemos: equívocos sobre a natureza da história da 

ciência e seu uso na educação (MARTINS, 2006). 

 Fiz uma súmula das respostas à primeira questão (Para mim, o que é História da 

Ciência?) no quadro da sala de aula, a fim de identificar padrões. Os participantes 

concordaram em destacar os seguintes trechos: “seria o estudo/análise dos fatos que cercam a 

ciência”; “é o processo por que a ciência passou e sofreu ao longo do tempo”; “Seria a 

‘verdadeira’ história de como fatos científicos culminaram no conhecimento que temos hoje”; 

“análise do desenvolvimento cientifico ao longo da história”; “apresentação dos fatos de 

forma organizada e cronológica que aconteceram”; “história de como aconteceu as 

descobertas”. 

 As respostas dos participantes 1, 3, 5 e 7 se relacionaram a fatos, 

acontecimentos, descobertas científicas. O participante 7, em particular, limitou sua resposta 

ao relato de descobertas científicas. 

 Os participantes 1 e 4 atribuíram um caráter analítico à história da ciência. Para 

a participante 1, o estudo histórico da ciência tem o intuito de esclarecer fatos ao contá-los 

com coerência – intuito que relacionamos ao apontamento do participante 4 sobre a 

necessidade de considerar “divergências intelectuais”. Este participante, na última frase de sua 

primeira resposta, apresentou claramente uma visão individualista e elitista da ciência (GIL-

PÉREZ et al., 2001): “Além de saber como uma mente só progrediu em um determinado 

estudo”. 

 Para o participante 2, a história da ciência é um processo ao qual a ciência está 

passível, processo relacionado a transformações, evoluções, mudanças em diversos contextos. 

O aspecto de contextualização também surgiu na resposta do participante 5. Apesar de ter 

afirmado a necessidade de uma visão “holística”, considerando economia, sociedade, política 

e cultura, o mesmo participante apresentou a ilusão de uma história linear e coerente: 

“apresentação dos fatos de forma organizada e cronológica”. 
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 Para a participante 3, a história da ciência seria uma história “verdadeira”, 

neutra e escrita com imparcialidade, “a ‘verdadeira’ história de como fatos científicos 

culminaram no conhecimento que temos hoje”. 

 Questionei a participante 3 o porquê de ter posto a palavra verdadeira entre 

aspas, ao que respondeu: – “verdadeira”, […] por mais que eu queira […] verdadeira, […] 

sempre vai estar sob a ótica de quem está escrevendo […] mas tinha que ser a verdade mais 

próxima da realidade. Em seguida, fiz referência a um trecho posterior da mesma resposta 

escrita: “Seria uma história neutra da adição de terceiros”. Provoquei: – Seria neutra 

mesmo? Se “verdadeira”, seria neutra? Ela respondeu: – Teria que ser. 

 Dirigi-me a todos, questionando: Se, após o primeiro encontro formativo, todos 

tivessem que agrupar o que aqui hoje vivenciaram, os acontecimentos, as perguntas, as 

respostas, em uma narrativa lógica, coerente etc., a história de tal encontro formativo seria a 

mesma? 

 O participante 5 respondeu que haveria diferença, mas o grupo compreendeu 

que haveria um “fato verdadeiro”. Por sua vez, a participante 3 afirmou que não se pode 

escrever livre do seu ponto de vista. 

 O participante 2 se inseriu: – O que eu penso: A gente não consegue falar com 

extrema precisão sobre a realidade das coisas, porém, por mais que eu… dentro das minhas 

condições, eu ainda posso tratar as coisas com as minhas aproximações e não deixar de ser 

verdadeiro aquele fato. A diferença aqui: como eu utilizo as informações? […] Eu posso 

distorcer ou deturpar. É muito mais como eu uso as informações. Partindo da honestidade e 

do senso de justiça daquele que escreve. 

 O grupo concordou unanimemente. Informei, então, que veríamos um possível 

caso de distorção histórica no brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal a ser apresentado 

na segunda metade do curso. Não revelei qual seria o caso. Eu tinha em mente a seguinte 

interpretada distorção histórica: para arrogar a prioridade do experimento conduzido no Puy-

de-Dôme, Blaise Pascal provavelmente forjou uma carta datada de 15 de novembro de 1647 e 

destinada a Florin Périer, seu cunhado. 

 Logo em seguida, o participante 2 fez uma consideração relativa ao meu 

informe: é possível ser honesto e deturpar os fatos. Tal participante pareceu sugerir que “ser 

cientista” e “ser honesto” são, quiçá, a mesma expressão. 

!56



 A participante 1, sem citar nomes, fez uma aparente menção ao experimento no 

Puy-de-Dôme. Ela afirmou que a história comumente difundida privilegia “o famoso” e a 

história da ciência teria, por exemplo, o papel de atribuir o experimento não ao famoso, mas a 

quem o conduziu. 

 Tendo cessado a discussão, fiz algumas afirmações: A História da Ciência deve 

ser entendida como uma área de pesquisa acadêmica que lida com fatos interpretados e não 

“neutros”. Importa para a História da Ciência a escrita de uma história plausível e não de 

verdades absolutas, sendo seu objeto de estudo todo saber proposto na história humana como 

conhecimento acerca do mundo natural (quer tenha sido aceito ou não). 

 A participante 3 considerou: – Então, de uma maneira geral, a história da 

ciência não é, ela está. 

 O segundo questionamento (Qual “lugar” acredito que o gênero biográfico nela 

[na História da Ciência] “ocupa”?) já estava parcialmente respondido pela primeira 

participante na questão anterior (1). Biografias (científicas) são por ela consideradas também, 

mas não unicamente, história da ciência. Todos os participantes concordaram. De certo modo, 

tal concordância contraria a “velha tradição” de escrita da história da ciência enquanto 

coletânea de biografias de grandes cientistas (NYE, 2006). 

 O participante 2 afirmou compreender que o homem (ser humano) é o sujeito da 

história e suas ações, individuais ou em grupo, “podem promover as transformações dentro do 

tempo”. Poder promover, no entanto, não é o mesmo que promover. Há fatores sócio-

ambientais, como escreveu a participante 3, em que o sujeito está envolvido: uma jaula 

flexível (GINZBURG, 1987 apud SCHMIDT, 2003). Porém, esta última participante não 

pareceu considerar que o gênero biográfico lida com tais fatores. Depois de escrever que “o 

gênero biográfico ocupa um lugar de destaque, não sendo o todo”, ela afirmou que a história 

da ciência também é composta por fatores sócio-ambientais, como se com eles a biografia não 

lidasse e fosse um escrito internalista. 

  A resposta do participante 4 foi confusa. “Como dito anteriormente”? Para ele, 

aparentemente, o conhecimento evolui com novas descobertas e, em decorrência, o cientista 

toma novos rumos de vida. O gênero biográfico serviria para “encaixar e entender a 

cronologia e os fatos favoráveis”. Sua resposta teve, pois, um aspecto Whig, de caráter 

positivista, apegado a fatos favoráveis ao conhecimento aceito em uma contemporaneidade. 
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 O participante 5 deu importância a “fatos comportamentais e do cotidiano que 

nos ajudam a compreender a sua figura de pesquisador”. Compreender o ser humano foi 

considerado relevante para tal participante. No diálogo, ele expressou interesse em saber 

quem o pensador (Blaise Pascal) era e não apenas o que ele fez; desejou conhecer as 

motivações do pensador. 

 O participante 7 afirmou que a importância do gênero biográfico reside na 

compreensão de fatos, mas que “fatos”? 

 Compartilhamos as respostas ao terceiro (O que penso sobre a presença do 

gênero biográfico na educação científica?) e ao quarto (Eu gostaria que houvesse estudos 

formais de biografias de cientistas em minha graduação? Por quê?) questionamentos 

simultaneamente, uma vez que o participante 2 afirmou ter contemplado ambos em uma só 

resposta. 

 A participante 1 entendeu que o professor em formação tem a necessidade de 

“conhecer sobre a história do que ele estuda”. Os processos de construção do conhecimento 

científico também, e não apenas os produtos da ciência – em suas palavras, “cálculos”, 

“físicas” –, são para ela relevantes. 

 Para o participante 2, apenas a apresentação das fontes primárias dos pensadores 

é satisfatória: “a apresentação bibliográfica [e não biográfica] destes autores históricos seria 

satisfatório”. Por outro lado, ele considerou a presença do gênero biográfico em disciplinas 

eletivas: “a menos que se queira criar um curso formal de natureza eletiva”, fazendo clara 

desassociação entre o gênero biográfico e os conteúdos específicos de física. Tal participante 

expressou uma visão conformada ao Modelo Hegemônico de Formação (PEREIRA, 2009), 

que desvaloriza o conhecimento fundamentado em História e em Filosofia da Ciência “a 

favor” do conteúdo específico de física. 

 A participante 3 afirmou que a importância do gênero biográfico na educação 

científica reside em conhecer a humanidade do cientista, contra uma imagem idealizada. Uma 

finalidade da inserção de biografias no ensino, a seu ver: “servir de inspiração”. Saber quem 

foram os homens e as mulheres que construíram o conhecimento científico seria importante 

para ela. A participante 1, em concordância, considerou no diálogo que o gênero biográfico 

pode “servir de impulso” para a carreira científica. 
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 O pensamento do participante 4 guardou semelhanças com aquele da 

participante 3. Ele escreveu que tal inserção “inspiraria os novos pesquisadores na área 

científica” e, como exemplo, recorreu às “leis de Newton” para afirmar que, apesar de 

conhecê-las, pouquíssimo sabe sobre o pensador com o nome associado a tais leis (Newton). 

O fim moral que caracterizou o gênero biográfico historicamente parece, portanto, aceito 

pelos participantes. Três participantes pensaram em uma história da ciência que retrata  

“exemplos modelares”, cumprindo uma função educativa (FIGUEIRÔA, 2007). 

 A partir da fala do quarto participante e para espanto dele, fiz menção à 

revolução conceitual de Descartes – ao considerar movimento como “estado” – que implicou 

o conhecimento que denominamos de “1ª lei de Newton” atualmente. O estudante pareceu 

pensar que Isaac Newton seria “o pai” de tal lei: uma história Pedigree. Afirmei que não é “de 

Newton” a referida lei.  13

 Indo além, ele afirmou oralmente que deveríamos conhecer as biografias […] – 

de basicamente todos. Perguntei, então, quem seriam “todos” e ele esclareceu: aqueles cujos 

nomes foram conhecidos desde a educação básica. O participante reiterou seu interesse por 

uma história Pedigree, uma história limitada aos vultos, aos “pais”, aos grandes nomes da 

ciência e seus grandes feitos. Tal participante poderia se interessar pelos escritos dos 

primeiros historiadores da ciência. 

 O participante 5 expressou que a presença de biografias na educação científica 

esclarece “fatos importantes e determinantes para o conhecimento produzido” (pareceu ser 

esta a mesma importância apontada pelo participante 7 na resposta à questão anterior). Além 

disso, ele apontou que o estudo do processo de construção do conhecimento fomenta 

reflexões para o entendimento do “porquê” do conhecimento produzido. Com que objetivos, 

finalidades, o conhecimento científico foi produzido? Com que motivações? No diálogo, estas 

perguntas foram consideradas relevantes pelo participante 5. 

Consultar para aprofundamento: MARTINS, R. de A. Estado de repouso e estado de movimento: uma 13

revolução conceitual de Descartes. In: PEDUZZI, L. O. Q.; MARTINS, A. F. P.; FERREIRA, J. M. H. (Orgs.). 
Temas de História e Filosofia da Ciência no Ensino. Natal: EDUFRN, 2012. p. 291–308.
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 Perguntei ao mesmo participante que tipo de biografia e que tipo de dados 

seriam pertinentes para a graduação? Ele considerou essencialmente as finalidades e as 

motivações como dados pertinentes ao conhecimento científico. Em suas palavras, não seria 

importante saber “que o pensador tinha um cachorro”. Entendi, assim, que seu voyeurisme é 

limitado a aspectos internos da ciência. 

 O participante 7, por sua vez, afirmou que a inserção do gênero biográfico na 

educação científica objetiva melhorar a compreensão da ciência e de seus aspectos, 

considerando que “o ser humano e seus pensamentos” seriam elementos da ciência. 

 Oralmente, o grupo como um todo considerou que as motivações, as finalidades 

e as dificuldades do pensador são elementos importantes em uma biografia. 

 Prosseguimos em nosso primeiro encontro formativo solicitando a todos que 

dessem respostas individuais e por escrito a questionamentos, por sua vez, relacionados à 

historiografia. 

 Previamente ao curso, os participantes teriam escolhido biografias de Blaise 

Pascal segundo critérios da atual historiografia da ciência? Lançamos este questionamento: 

Qual(is) critério(s) eu utilizei para escolher a biografia de Blaise Pascal trazida ao 

primeiro encontro formativo? 

 Infelizmente, dos presentes, os participantes 3, 7 e 8 afirmaram não ter recebido 

a nossa mensagem eletrônica prévia. 

 Abaixo estão as respostas ipsis litteris a tal questão. 

P1: Os critérios utilizados para a escolha da biografia escolhida foram: 

• Número de páginas 
• Título 
• Fonte que não fosse uma página da internet. 

P2: Quem publicou! 

P3 não dispunha de biografia. 

P4: A biografia estava no instituto Pascal. Então passa certa confiança, pois, 
independente do que fazem, estão interessados no autor. 
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P5: Fiz uma consulta pelo google é achei o Instituto Blaise Pascal – Tecnologia e 
Educação, que apresentava uma biografia razoável e aparentemente de qualidade 
de Blaise Pascal. 

P6 esteve ausente no primeiro encontro formativo. 

P7 não dispunha de biografia. 

P8 não dispunha de biografia. 

 O critério a que mais os participantes recorreram foi a autoria da publicação. A 

biografia presente no sítio do Instituto Blaise Pascal, por exemplo, foi explicitada nas 

respostas dos participantes 4 e 5. Já sendo perceptível que a historiografia da ciência não 

serviu de critério para suas escolhas, solicitamos: Caso conheça os termos abaixo, dê 

definições a seu modo (respostas individuais e por escrito). 

Tabela 1: Para definições de termos historiográficos 
  

 Os participantes 1, 2 e 5 definiram a seus modos o termo “Anacronismo”. O 

participante 5 definiu a seu modo o termo “História Pedigree”. Os demais termos não foram 

definidos por quaisquer dos participantes. 

 Abaixo estão as definições dadas, ipsis litteris. 

P1: Anacronismo: Uso de conceito ultrapassado para explicar algo atual. 

Anacronismo 

História Whig 

Hagiografia 

História Pedigree 
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P2: Anacronismo: Deformação histórica causada pela justaposição de elementos 
de contextos históricos diferentes. 

P5: Anacronismo: Falta de sintonia ou de sincronismo com a realidade. História 

Pedigree: História contada por alguém com reconhecida autoridade e reputação. 

  

 Não restou dúvida. Apenas o participante 2, que já havia cursado o componente 

curricular “História e Filosofia da Ciência” no bacharelado em física, conseguiu definir com 

razoabilidade um dos termos (anacronismo). Os participantes desconheciam as características 

da história da ciência escrita no passado. Portanto, a elas não poderiam ter recorrido para 

criticar (analisar os critérios de) as biografias previamente selecionadas. Há um hiato na 

formação de professores que os inapta a avaliar de modo mais crítico as alusões à história da 

ciência presentes na literatura educacional: o desconhecimento da contemporânea 

historiografia da ciência. 

 Para tratar da inserção da História da Ciência na educação básica, 

especificamente pelo uso do gênero biográfico, expomos dois trechos com o uso de projeção: 

o primeiro se relaciona a valores legislados para o ensino de ciências naturais e de matemática 

presentes nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio e o segundo se relaciona a 

critérios de aprovação de obras no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Nas 

Considerações finais do produto educacional, retornou-se ao primeiro trecho. 

[…] A utilização da História da Matemática [ou História da Ciência] em sala de aula 
também pode ser vista como um elemento importante no processo de atribuição de 
significados aos conceitos matemáticos [ou conceitos científicos]. É importante, 

porém, que esse recurso não fique limitado à descrição de fatos ocorridos no passado 
ou à apresentação de biografias de matemáticos [ou de pensadores, ou de cientistas] 
famosos. […]. (BRASIL, 2006, p. 86) 

[…] para o componente curricular Ciências da Natureza 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, 2015, p. 46) 
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 Antes de fazermos leituras silenciosas dos dois trechos, esta foi nossa 

solicitação: Quanto à (i)legalidade da presença do gênero biográfico no ensino, 

interpretem e discutam tais trechos. Haveria implicação para formação de professores? 

 Ao abrirmos a discussão, a participante 3 afirmou que “é legal a presença do 

gênero biográfico na educação científica”, não podendo ser “apenas biografia”. O participante 

2 afirmou não ver nenhum tipo de ilegalidade. O participante 5 considerou que os trechos são 

complementares, afirmando que a biografia tem duas faces: uma de datas, de fatos e outra de 

contextualização. Para este participante, “a contextualização, normalmente, é suprimida [na 

inserção da História da Ciência na educação]”. 

 O participante 2 decidiu fazer “uma ressalva”, mas sua fala foi incompreensível. 

Clara foi apenas a intenção de apontar uma “contradição” [na legislação]. Qual? Não  

conseguimos compreender. Em seguida, a participante 1 afirmou ter imaginado que o escritor 

do primeiro parágrafo talvez desconhecesse história da ciência. 

 Com o impasse, fiz os participantes imaginarem que eu sou o autor de um livro 

didático e que decidi me limitar ao gênero biográfico em todas as alusões à história da ciência 

escritas em minha literatura educacional. Em seguida, questionei se seria recomendada a 

história da ciência presente no livro didático de minha autoria. 

 A participante 1 logo negou a recomendação. Entretanto, o participante 2 

afirmou que seria recomendada, “mas não só com o gênero biográfico”. A participante 3 , por 

sua vez, discordou do participante 2, pois entendeu que seria um erro a inserção de uma 

história da ciência limitada ao gênero biográfico, ou seja, “só com o gênero biográfico” como 

acabara de expressar o participante 2. “Juridicamente”, nas palavras da participante 3, não 

seria recomendada tal limitação ao gênero. O participante 2 discordou dela, interpretando 

haver no primeiro trecho uma ressalva e não uma proibição. 

 Um consenso existiu entre os participantes: não se especifica o tipo de biografia 

que é (des)recomendada. O primeiro trecho não explicita que biografia é (im)pertinente à 

educação  científica. Os participantes concordaram, assim, que há uma lacuna na legislação. 

 Na discussão, foram necessárias as inserções de outros termos historiográficos: 

internalismo; externalismo; fontes primárias; fontes secundárias. Sugerimos a adição destes – 

que eram também desconhecidos dos participantes – na Tabela 1, para o caso de novas 

aplicações seguirem os moldes do curso de extensão acadêmica relatado. 
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 O participante 2 afirmou ser limitado explorar “o contexto social, cultural, 

econômico e político em ocorreu a produção científica”, como se o trecho fizesse referência a 

uma história “marxista”. Ele não conseguiu perceber que a referência à “produção científica” 

é um apontamento internalista. Não há hiato na legislação quanto à harmonia entre 

externalismo e internalismo assumida na atual história da ciência, mas tal participante insistiu 

na referência a uma história “marxista”. 

 O primeiro encontro foi encerrado com impasse e questionei (apenas para 

reflexão dos participantes): Haveria algum tipo de biografia “adequado” à educação 

científica contemporânea, particularmente “adequado” à formação docente? Qual 

seria? Por quê? 

 Encaminhamos uma atividade a contabilizar duas horas (2 h) de extensão não-

presencial, também proposta aos participantes 3, 7 e 8, que não haviam pesquisado biografias 

de Pascal, e ao participante 6, que não esteve presente no primeiro encontro formativo. Ao 

todo, atribuímos quatro horas de extensão para a referida pesquisa e para esta atividade, 

anterior ao segundo encontro formativo: 

 Em busca do que é ressaltado, (re)leia a biografia de Blaise Pascal selecionada 

previamente para melhor conhecê-lo. Antes, por simples aplicação, note um dos pensamentos 

pascalianos: “Quando se lê depressa demais ou devagar demais, não se entende 

nada” (PASCAL, 2005, p. 12). 

De acordo com o modelo a seguir, construa uma tabela que descreva as ênfases 

interpretadas. Por exemplo, o fascículo biográfico de Blaise Pascal (e de Evangelista 

Torricelli) que há no sítio “Ciência à Mão” da USP, Universidade de São Paulo, apresenta 

Pascal como um gênio. O que é enfatizado? A genialidade de Pascal. Descrição: Aos 12 

anos, segundo sua irmã Gilberte, ele formulou as primeiras proposições da geometria 

euclidiana sem recorrer a livros. Aos 16 anos, com seu tratado sobre secções cônicas, 

espantou Descartes. Aos 18 anos, tornando-se temporariamente engenheiro, inventou a 

primeira máquina de calcular. Além disso, Pascal estabeleceu as bases para o método 

experimental na Física, aliando a experiência ao raciocínio. Aos 25 anos, provou que a 

pressão do ar diminui quando a altitude aumenta etc. 

Nomes? Datas? O que mais é enfatizado? 
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Tabela 2: Para caracterização das biografias previamente escolhidas pelos participantes 

A pretensão da atividade não-presencial e individual: sem as definições 

precisas dos termos historiográficos (Tabela 1), caracterizar a biografia previamente 

escolhida. Tal caracterização foi retomada ao fim da Introdução do produto educacional, no 

terceiro encontro formativo. 

3.3. Encontro formativo II 

 Segunda-feira, dia 21 de maio de 2018. Estávamos reunidos das 14 h às 18 h na 

sala de aula II do Departamento de Física (DFTE) para o segundo encontro formativo do 

curso de extensão acadêmica. 

 Iniciamos a reunião apresentando em projeção o esquema abaixo e a definição 

subsequente: 

Esquema etimológico de “biografia” 

O que é enfatizado? Descrição
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 Biografia: “1 narração oral, escrita ou visual dos fatos particulares das 

várias fases da vida de uma pessoa ou personagem […]” (DICIONÁRIO HOUAISS, 2009, 

p. 292, grifos nossos). 

Imagem 1: Cinebiografia de Blaise Pascal (1972) 
  

 Após a compreensão que houve no primeiro encontro quanto à falta de 

especificação do(s) tipo(s) de gênero biográfico (in)adequados para educação científica,  

desejamos apresentar uma narração visual, a cinebiografia Blaise Pascal (1972), que foi 

dirigida pelo italiano Roberto Rossellini . A partir de então, ficou claro: Blaise Pascal seria 14

nosso objeto humano em um estudo de caso. 

 Após 129 minutos de exibição, questionamos o que na cinebiografia interessou, 

particularmente, cada um dos participantes. Antes de expormos as respostas, vale salientar a 

impaciência demonstrada pelos participantes 4 e 6 durante a exibição da cinebiografia: as 

pernas trêmulas foram a principal expressão corporal. Além disso, eles utilizaram aparelhos 

eletrônicos. 

 P3: – […] Eu achei super enfadonho. […] E achei, assim, que teve um viés 

muito religioso também. 

Blaise Pascal (1972) é parte de uma série de cinebiografias dirigidas por Rossellini sobre “grandes filósofos da 14

Humanidade”.
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 Enquanto a participante 3 falava, corporalmente o participante 5 expressava 

concordar com ela. 

 Continuou P3: – […] Esse homem só ficou doente a vida toda, gente. Desde 

sempre doente, desde sempre no leito. […] 

 O participante 2 destacou a relação entre ciência e religião, bem como a vida em 

torno da fé, dos bons costumes e da preservação de valores morais. 

 O participante 5 afirmou que o surpreendeu a capacidade de argumentação de 

Blaise Pascal, e que isso “consumia muito” o pensador. Segundo o participante, ele adoecia 

após debates. 

 O participante 8 percebeu a relação entre sua leitura prévia e a cinebiografia. 

Importou para ele e também para o participante 5 “ter ideia da sequência dos fatos”. Tais 

participantes demonstraram afeição à “apresentação dos fatos de forma organizada e 

cronológica”, como já havia sido expresso pelo participante 5 no primeiro encontro formativo. 

 O participante 6 entendeu que “a religião era muito presente” na história do 

pensador, ao passo em que ele era “muito racional na ciência”. Houve para ele, na 

cinebiografia, uma distinção entre ciência e religião. 

 Por sua vez, o participante 4 se interessou pela densidade de obras que Pascal 

produziu em curto tempo. 

 O participante 7 percebeu que Pascal tinha a capacidade de “fazer os outros 

refletirem”. Relacionado a tal capacidade está o adjetivo que a participante 1 usou em 

seguida: afrontoso, para ela “Pascal era afrontoso”. Esta participante afirmou ter conseguido 

“organizar os fatos”, como o participante 3, e assim considerou Pascal: – […] É como se ele 

fosse à frente do tempo dele. 

 A afirmação da participante tem caráter anacrônico. Consideramos, como dito 

no curso, que um homem é sempre homem de seu tempo, imerso em contextos do seu 

presente. 

 Tendo feito uma súmula de todas as considerações no quadro, a fim de a elas 

recorrermos após a Introdução do produto educacional, sugeri poder considerar que “o que 

na cinebiografia interessou, particularmente, cada um dos participantes” eram as ênfases da 

cinebiografia percebidas pelos próprios participantes. Eles concordaram. 
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 A orientadora fez uma importante colocação: utilizam-se textos originais de 

Pascal e de outros pensadores na cinebiografia. Assim, o filme é “denso”, “enfadonho” etc. 

 Uma vez imersos visualmente nos contextos de vida pascalianos, passamos a ler 

coletivamente a Introdução do produto educacional. Neste momento consideramos ter 

iniciado, efetivamente, a aplicação do produto educacional, que envolveu as dez últimas 

horas do curso de extensão. 

 Na Introdução do produto educacional, adequamos recortes do Capítulo 2 

para leitura de uma trajetória da História da Ciência e das transformações historiográficas, 

associadas em particular ao gênero biográfico, a fim compreendermos como não se escreve 

história da ciência atualmente. 

 Com a hagiografia definida logo no primeiro parágrafo, a participante 1 sugeriu 

que Pascal vivia em santidade plena. Expliquei que o enaltecimento dele como homem de 

ciência – e não necessariamente em matéria de fé – é o que nos importa. Na hagiografia, a 

exaltação como homem de ciência impõe ao pesquisador a detenção de virtudes morais e de 

comportamento irretocável. O pesquisador é idealizado como “santo”, acima das fraquezas e 

erros humanos. 

 Quanto à história Pedigree, o participante 5 percebeu que o termo “Pedigree” 

faz referência não a quem escreve, como ele pensava, mas àquele sobre quem se escreve. Fiz 

menção à consideração do participante 4, que dissera anteriormente desejar estudar as 

biografias de “todos” [os grandes físicos] na graduação: uma história Pedigree. 

 Como exemplos de escritos cujos fins eram morais, fiz alusão aos escritos de 

Plutarco na Antiguidade. Quanto à minimização do que era considerado “contaminante” do 

fazer científico, afirmei a possibilidade de, na história da ciência escrita no século XIX, 

ocultar-se o contexto religioso vivenciado por Pascal. Em seguida, sobre o ideal de progresso 

positivista, a orientadora afirmou que, ao escreverem história da ciência, os positivistas 

buscaram as raízes do conhecimento científico e, imaginando que estivessem na Grécia, 

ignoraram outras forma de ciência, como a islâmica. 
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 Seguimos em nossa trajetória da história da ciência lendo a respeito de 

interpretações anacrônicas. Fiz, então, paralelo com a resposta do participante 2 sobre 

“anacronismo”, definindo-o melhor: uma justaposição de contextos históricos, sim, em que 

projetamos nosso presente e nossos valores atuais no passado, apresentando juízo de valor 

sobre o passado com base em nossa contemporaneidade. 

 A orientadora relembrou uma cena em que apareceram filhotes de cachorros que 

seriam sacrificados para fins medicinais. A participante 1 afirmou ter ficado “horrorizada com 

a cena”. Por quê? Ora, não fazemos o mesmo em nosso contexto contemporâneo. 

 O diálogo entre passado e presente é necessário no trabalho com a História, mas 

não é aceitável haver julgamento de valor – essa é uma releitura do anacronismo, porque é a 

distinção entre os contextos presente e passado que possibilita comparações. Alguns outros 

importantes comentários que poderiam ter sido feitos no curso: (i) O problema de saúde de 

Pascal à época era diagnosticado como “excesso de humor melancólico”. Por não aceitarmos 

tal diagnóstico na medicina atual, deveríamos considerar que não havia um diagnóstico? Seria 

um anacronismo. (ii) Para nós o ambiente apresentado no filme não parece ser um cenário de 

riqueza, mas o é à época. 

 Considerando outra cena da cinebiografia, por exemplo, o participante 2 

afirmou que “é mesmo superstição” a possibilidade de Blaise Pascal ter a alma afogada nas 

águas que estavam espalhadas em seu quarto e que foram recolhidas por um servo da família  

Pascal que tinha esse pensamento. Fizemos o seguinte esclarecimento: não é o historiador da 

ciência quem decide se o pensamento do servo é ou não superstição. Se o pensamento fosse 

aceito à época e o historiador considerasse superstição, este estaria sendo anacrônico. Não é o 

caso, pois a irmã mais nova de Pascal, a senhorita Jacqueline Pascal, considerou ser uma 

superstição (na cena). 

 Interrompemos a leitura na citação do trabalho Que tipo de história da ciência 

esperamos ter nas próximas décadas? do historiador da ciência Roberto Martins. No trecho, o 

autor afirma que, atualmente, a historiografia da ciência é oposta àquela em que se 

descreviam “como os ‘grandes cientistas’ haviam provado isto ou aquilo”, àquela 

historiografia eurocêntrica, de caráter Pedigree, que supunha uma evolução conceitual 

independe de contextos etc. 
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 Ainda sobre tal citação, considera-se a prevalência na “velha historiografia” de 

“uma visão ingênua sobre a natureza da própria ciência, que era considerada como um 

conhecimento ‘verdadeiro’, baseado em observações e experimentos”. Provoquei: era uma 

verdade no século XVII o horror da natureza ao vazio. É hoje verdade? A ciência é um 

conhecimento permanente ou provisório? 

 Todos concordaram que o caráter da ciência é provisório e afirmaram ter 

compreendido as transformações historiográficas que ocorreram ao longo do século XX. 

  

3.4. Encontro formativo III 

 Segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. Estávamos reunidos das 14 h às 18 h na 

sala de aula II do Departamento de Física (DFTE) para o terceiro encontro formativo do 

curso. 

 Retomamos os termos, as características da historiografia no passado. 

Questionei: O que seria hagiografia? O participante 2 afirmou ser a glorificação do pensador. 

Questionei: O que seria whiggismo? A participante 3 afirmou ser aquela história de “certos” e 

“errados”. Relembramos ainda o que seria anacronismo, história Pedigree etc. 

 Afirmamos, em seguida, que a legislação educacional requer de nós uma 

negação do gênero biográfico segundo à anterior historiografia da ciência, de caráter 

laudatório. No entanto, se o gênero for construído de acordo com preceitos compartilhados 

pela historiografia da ciência atual, respondendo a um problema (história-problema), ele 

atende a ambos os trechos projetados ao fim do primeiro encontro formativo. 

 A participante 3 questionou, logo após o nosso esclarecimento, se há 

divergências sobre a atual historiografia da ciência. 

 Tendo a palavra, a orientadora afirmou que há dissonâncias entre trabalhos, e 

que estas dizem respeito à tendência particular ao externalismo ou à tendência particular ao 

internalismo dos diversos historiadores da ciência. Porém, deve-se compreender que os 

extremos não são bem-vindos, ou seja, privilegia-se trabalhos acadêmicos de equilíbrio entre 

internalismo e externalismo no campo da História da Ciência. 

 Quanto à escrita de biografias, a orientadora esclareceu que não apenas os 

historiadores da ciência as produzem. Jornalistas também escrevem biografias, podendo até 

criar personagens. 
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 Informamos, em seguida, que fizemos buscas em importantes revistas nacionais 

– Ciência & Educação (C&E), Investigações em Ensino de Ciências (IENCI), Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física (CBEF), Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF), 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC) – por intervenções 

didáticas com o uso do gênero biográfico na educação científica. Nenhum trabalho 

significativo foi encontrado. 

 Tendo dado continuidade à nossa leitura, os participantes tomaram 

conhecimento do problema, da questão a que nos propusemos responder escrevendo um 

brevíssimo recorte biográfico para formação inicial de professores: Que protagonismo teve 

Blaise Pascal? 

 Ao fim da introdução, avaliamos os participantes a respeito de como não se 

escreve biografia. Nossa solicitação: Comparem tanto a cinebiografia quanto as diversas 

biografias [localizadas pelos participantes] com as transformações ocorridas na 

historiografia da ciência. Reflitam e discutam, justificando suas respostas: (1) A 

cinebiografia assistida é “hagiográfica”? Caracteriza-se como história Pedigree? Trata-

se de uma história Whig? Anacrônica? É internalista? Externalista? Estaria de acordo 

com a nova historiografia da ciência? (2) E as biografias trazidas? 

 O participante 2 considerou que a cinebiografia não seria hagiográfica. A 

participante 3, por sua vez, afirmou que o filme expõe muito a fragilidade do pensador, sua 

doença – não estando caracterizada como hagiografia. Entretanto, ela ressalta que o santo (em 

matéria de fé) “passa por muito sofrimento”. Os conflitos de compreensão sobre o vazio, 

sobre o infinito etc. demonstraram, segundo o participante 2, a humanidade de Blaise Pascal. 

 Para o participante 8, porque não há só ele sendo retratado na cinebiografia, esta 

não se caracteriza como uma história Pedigree. Para o participante 5, em nenhum momento 

Pascal parece na cinebiografia solucionar problemas no campo da hidrostática, não podendo 

ser considerado “pai da hidrostática”. Tal participante afirmou que o filme “focaliza a relação 

entre ciência e religião”. 

!71



 Com a palavra, a orientadora considerou que a cinebiografia não exalta as 

contribuições de Blaise Pascal no campo científico. Apesar disso, como ela explicou, um dos 

aspectos da história Pedigree é o desconhecimento das origens das pesquisas científicas. Qual 

a origem da experiência ordinária do vazio? Seria Pascal o responsável pelo experimento? Há 

sim um aspecto de história Pedigree, por omissão desse contexto. 

 Questionei se o personagem Pascal se vê “refém” das contrariedades 

apresentadas na cinebiografia, por exemplo, quando está discutindo com um padre chamado 

Noel, um jesuíta, ou se a última palavra nas discussões “é dele”. Segundo os participantes, a 

última palavra é mesmo dele – o que de certo modo o heroifica. 

 Entre si, os participantes concordaram não se tratar de uma história Whig; 

concordaram que a cinebiografia não é anacrônica, e que apresenta harmonização entre 

internalismo e externalismo. 

 Para a participante 3, o filme não estaria de acordo com a nova historiografia da 

ciência, por apresentar aspectos de história Pedigree. Discordando, o participante 2 afirmou 

que haver aspectos de história Pedigree não desqualifica a cinebiografia inteiramente. 

 Fizemos, então, referência ao ano de veiculação da cinebiografia: 1972. Dois 

anos depois, em 1974, foi publicada a biografia de Blaise Pascal no Dicionário de Biografia 

Científica (DSB, sigla em inglês). Já havia, pois, muitas reflexões reestruturantes do gênero 

biográfico, que talvez tenham servido de inspiração para a construção do roteiro da 

cinebiografia. 

 Em relação às biografias pesquisadas previamente, foram estas as tabelas 

construídas pelos participantes em atividade não-presencial solicitada entre o primeiro e o 

segundo encontro formativo, transcritas sem alterações: 
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Tabela 3: Construída pela participante 1 

Tabela 4: Construída pelo participante 2 

O que é enfatizado? Descrição

A genialidade de Pascal
“Pascal revelou-se gênio logo cedo. Com 12 anos por si só 
descobriu a matemática, uma vez que foi impedido por seu pai o 
contato com livros sobre o assunto.

Religiosidade de Pascal. 
(Trata Pascal como se 
fosse santo, ou vivesse 
em plena santidade.)

A religiosidade de Pascal é tratada de maneira tendenciosa: “por 
graça de Deus, Pascal se manteve longe de vícios”, “Que eu não 
separe dele pela eternidade”. “A vida eterna é esta: que eles 
conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro e aquele que enviaste, 
Jesus Cristo”. “Submissão completa a Jesus Cristo e ao meu 
diretor”.

Datas e idades “Aos 13 anos…” “Aos 17 anos” 
“Apartir de 1847” “Na noite de 23 de novembro”…

Referências 
Bibliográficas

• Poucas obras do Pascal utilizadas como base 
• Poucas obras que falam do Pascal utilizadas como base.

O que é enfatizado? Descrição

Sua genialidade e 
influência.

“The young man’s work, which was highly successful in the world 
of mathematics, aroused the envy of no less a personage than the 
great French Rationalist and mathematician René Descartes.”

Um inventor Inventou a calculadora, a prensa hidráulica, a seringa

Um fervoroso cristão e 
pensador teológico

No seu livro “pensamentos”, ele traz respostas apologéticas 
sobre a fé cristã. Fazendo parte de um grupo “Les Provinciales”, 
dedicou-se integralmente a Deus.
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Tabela 5: Construída pela participante 3 

Tabela 6: Construída pelo participante 4 

O que é enfatizado? Descrição

Coerência
As fontes que podem fornecer informações são um tanto quanto 
complicadas. Primeiramente, após a morte de Pascal, sua irmã 
mais velha escreve a biografia dele, só que um tanto exagerada… 

A genialidade de Pascal
com dezesseis anos começa a dar seus primeiros passos a fama. 
Inspirado em Desargues, desenvolve um trabalho sobre cônica, 
intitulado Essay Pour Lês Coniques (Ensaio sobre Cônicas).

A eficiência de Pascal Pascal, percebendo o sofrimento dele, tem a idéia de construir 
uma máquina de calcular

Contextualização 
histórica

Antes de prosseguirmos com a história dos Pascal, situaremos o 
leitor a respeito da febre dos religiosos jansenistas, que mais 
tarde exercerá forte influência na vida de Pascal.

Caráter de Pascal
Entre 1629 e 1633, vários triângulos aritméticos foram 
publicados por Girard, Oughtred, e Briggs, mas Pascal não 
menciona ninguém em seu trabalho.

Influência religiosa
No final de 1653, Pascal inicia um período de peregrinação.  
Pascal diz ter sido iluminado por Deus. Depois disso, escreve 
alguns versos e costura-os no forro de um casaco.

Caráter de Pascal Seu apego a pobreza é surpreendente.

A superação de Pascal No final de 1661, já não consegue escrever; sua dor de cabeça  
parece ser a causa. Mas ainda elaborará outro projeto.

A superação de Pascal
É a época em que sofre um verdadeiro martírio, fica fraquíssimo, 
só ingerindo caldos e as infames poções que os médicos lhe 
prescrevem

O que é enfatizado? Descrição

A primeira calculadora Aos dezenove anos, para auxiliar o seu pai no trabalho, em1643, 
construiu a primeira calculadora.

Os estudos na física Em 1648, com 24 anos começou a estudar os fluidos.

Triângulo de Pascal Em 1658, com 35 anos de idade, cria uma ferramenta, que dará 
vida a análise combinatória.
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O que é enfatizado? Descrição

Gênio da ciência, matemática, físico, filósofo, pai da computação 
digital, da probabilidade, da física experimental, do cálculo 
integral e diferencial, da geometria projetiva, gênio da literatura 
universal
Pascal viveu séculos a frente do seu tempo. Longe de concentrar 
seus esforços em montar sistemas completos, optou por dividir 
seu esforço em inúmeras frentes de pesquisa e ação, 
especialmente porque havia decidido esclarecer alguns 
problemas sobre os quais os filósofos e cientistas discutiam há 
bastante tempo, sem conseguir chegar a resultados aproveitáveis.
Nasceu em 19 junho de 1623
Por volta dos 11 anos, em 1634, reinventou a mais importante 
obra matemática do ocidente: o livro Os Elementos, do grego 
Euclides. Por si só e sem consultar a livros.
Aos dezesseis anos, em 1640, publicou a obra Essai pur lei 
conigues, formulando um dos teoremas basicos da Geometria 
Projetiva, conhecido, desde então, como o Teorema de Pascal.
Aos dezenove anos, em 1643, com o objetivo de auxiliar seu pai, 
projetou a primeira calculadora, patenteada com o nome de “Le 
Pascaline”
Aos vinte e um anos, em 1645, construiu e vendeu perto de 
quarenta exemplares da sua máquina de calcular, que foi 
considerado o engenho mais extraordinário da época.
Aos vinte e quatro anos, em 1648, Pascal voltou-se para a física, 
pesquisando a mecânica dos fluidos e esclarecendo os conceitos 
de pressão e vácuo. Descobriu que a pressão age 
perpendicularmente às superfícies que limitam o vaso em que 
está contido e se transmite a todos os pontos do liquido, 
aumentando progressivamente com a profundidade. Escreveu o 
Traité de L’équilibre dês liqueurs, um célebre tratado de 
hidrostática, que foi publicado um ano depois da sua morte 
(1663). Com esse tratado revolucionou a engenharia mecânica, 
descrendo os principios para a construção da prensa hidraulica, 
engenho que permite a multiplicação da forca aplicada 
(PRINCÍPIO DE PASCAL)
Aos 35 anos, em 1958, Pascal publicou mais uma importante 
obra científica Traité du triangle arithmétique, onde estuda as 
propriedades do célebre triângulo de Pascal.
Entre 1658 e 1659, escreveu importantes trabalhos científicos 
sobre a cicloide e a sua utilização no cálculo do volume dos 
sólidos.
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Tabela 7: Construída pelo participante 5 

 O participante 6 não construiu a tabela. 

 

Tabela 8: Construída pelo participante 7 

Pascal, embora em uma vida curta, dedicou-se a inúmeras 
atividades de relevo, inclusive se destacando como 
empreendedor. Pascal projetou e criou a primeira empresa de 
transportes coletivos na França. Empreendeu também, 
comprando terrenos pantanosos e descartados no centro da 
França e utilizando seus conhecimentos de hidráulica para 
saneá-los e assim os tornando aptos ao comércio imobiliário e a 
cotacões de alto valor.
Pascal, juntamente com sua irmã Jaqueline, prestou relevantes 
serviços de assistência social e educacional à comunidade 
francesa. Criou método e cartilhas para o ensino de lingua 
francesa às crianças. Criou e manteve escolas dedicadas ao 
ensino das crianças, assim como extenso movimento de 
assistência social, patrocinado com seus próprios recursos.
Realizou importante pesquisa filosófica-científica sobre as 
provas da existência historica de Jesus Cristo, consultando todas 
as obras disponíveis na tradição religiosa e historica dos povos.
Os últimos anos foram atormentados pelo sofrimento físico e 
dominados por preocupações espirituais. Em 19 de agosto de 
1662, com apenas 39 anos de idade, faleceu na residencia de sua 
irmã Gilberto, que escreveu as memórias de sua vida.

O que é enfatizado? Descrição

Genialidade

Genio da ciência, matemático, fisico, filósofo, pai da computação 
digital, da probabilidade, da física eperimental, da hidráulica, do 
calculo integral e diferencial, da geometria projetiva, genio da 
literatura universal.

Popularidade Pascal é um dos mais citado no mundo.
Auta capacidade de 
resolver problemas

Do 3º ao 5º paragrafo

Habilidade matemática

Por volta dos onze anos, em 1634, sem consulta as obras de 
Euclides, para as quais o pai o considerava ainda muito jovem, 
reiventou a mais importante obra matematica do ocidente. Está 
obra é, depois da biblia, o mais influente de todos os tempos, o 
mais reproduzido e estudado na historia do mundo ocidental. 
Este paragrafo acima e 9º paragrafo ao 13º paragrafo.
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Tabela 9: Construída pelo participante 8 

 Os mesmos questionamentos feitos sobre a cinebiografia, direcionaram-se às 

tabelas construídas pelos participantes do curso. É valido salientar que os participantes 4, 5 e 

7 escolheram a mesma biografia, disponível no sítio do Instituto Blaise Pascal – Tecnologia e 

Educação: <http://www.institutopascal.org.br/visao/institucional/blaise-pascal.php>. Acesso 

em: 28 de maio de 2018. 

 Tomei a tabela do participante 5 como exemplo, que nada mais é do que uma 

cópia das informações disponíveis no sítio acima: “gênio da ciência, matemático, físico, 

filósofo, pai da computação digital, da probabilidade, da física experimental, da hidráulica, do 

cálculo integral e diferencial, da geometria projetiva, gênio da literatura universal”. 

 Quando citado como “pai da computação digital”, em um escrito Pedigree, a 

participante 3 lembrou a existência da linguagem de programação Pascal. Teria ele vivido à 

frente de seu tempo, quando não havia computação digital? Reafirmamos no diálogo que um 

homem é “homem de seu tempo”. O Instituto Blaise Pascal, assim, escreve uma biografia 

hagiográfica, anacrônica. À semelhança, fizemos referência às publicações da revista do 

Instituto Histórico Geográfico quando sócios faleciam: peças biográficas eram escritas em 

homenagem ao sócio, ao Instituto e ao Império. 

 Para reflexão dos licenciandos, questionamos: Quem eu levaria para sala de aula 

sem conhecimento historiográfico? Um humano ou um sobre-humano? 

O que é enfatizado? Descrição

Breve descrição sobre a 
vida de Blaise Pascal

Nasceu em Clemont-Ferrand, França 
Recebeu uma boa educação, baseada em sólidos princípios 
morais 
Órfão de mãe desde cedo teve sua educação aos cuidados do pai 
Sua trajetória se deu nos estudos do cálculo e das ciências 
Aos 30 anos, passou a se interessar por questões religiosas, 
principalmente ligadas a milagres 
Obras importantes de Blaise Pascal…
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 Há biografias mais equilibradas à disposição do público, como a trazida pela 

participante 3, que é fruto de um trabalho de mestrado. Segundo tal participante, essa 

biografia critica a peça biográfica escrita pela irmã mais velha de Blaise Pascal, a esposa de 

Florin Périer, citada no produto educacional. Este é um aspecto importante para quem 

biografa: historicizar os documentos que servem de referência à escrita. 

 A biografia do participante 2, em língua inglesa, é mais uma que põe Pascal em 

altares, apresentando-o como um jovem que desperta inveja no senhor René Descartes. Vê-se 

que as características historiográficas do passado independem da língua. 

 Infelizmente, sem mais tempo hábil para explorar as biografias consultadas 

previamente, propus iniciarmos a leitura compartilhada do corpo do brevíssimo recorte 

biográfico escrito por mim. Antes, questionei se alguém recordava do cunhado de Blaise 

Pascal na cinebiografia. Nas palavras da participante 3, ele “entra mudo e sai calado”; e o 

participante 2 mencionou a presença do cunhado no momento da morte de Pascal. É tímido o 

papel do cunhado retratado no filme. 

 Cada um passou a ler uma lauda, inclusive eu e a orientadora, e pausamos para 

ouvir os participantes em cada um dos questionamentos em negrito no produto educacional. 

 O brevíssimo recorte teve início na residência do cunhado e da irmã mais velha 

do pensador, em Paris. Era 19 de agosto de 1662 e Blaise Pascal lá havia falecido. Florin 

Périer, o narrador que incorporei no recorte biográfico, recorreu a uma carta de Blaise Pascal, 

por ocasião da morte de Étienne Pascal, o pai, falecido em setembro de 1651. Em tal carta, 

Pascal, o filho, pareceu conformado. Este afirmou: “Tudo é doce em Jesus Cristo, até a 

morte”, e paralelamente considerou “movimentos de horror” ante a morte. 

 Questionou-se: Aquele que perdera a mãe, a Senhora Antoinette Begon, no 

terceiro ano de sua vida, antes do trigésimo perdeu o pai. Quais seriam, leitores, os seus 

sentimentos se as mesmas trágicas circunstâncias tivessem que vivenciar? Não haveria 

movimentos de horror em seus corações? Em suas reflexões sobre a morte, o Senhor 

Pascal, o filho, assemelha-se ou se difere dos senhores? 

 A participante 3 logo interpretou um Pascal conformado com a morte, convicto 

de que a morte com Deus é melhor. Provoquei: Não seria um escrito hagiográfico até aqui? 

 O participante 2 afirmou que não, porque entendeu haver uma intenção de 

aproximar o leitor e o pensador Pascal. 
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 Pôs-se a chorar a participante 3. Emocionada, declarou: – O meu pai está muito 

doente, então eu vivo com esses movimentos de horror em meu coração. Segundo ela, o 

pensamento de Blaise Pascal não é o mesmo “das pessoas normais”: o pensador parece 

demasiadamente conformado. 

 Não imaginávamos que o recorte biográfico pudesse estar tão intimamente 

relacionado à vida privada de uma participante do curso de extensão. Lamentamos a dor 

sentida pela participante naquele momento e demos continuidade. 

 O brevíssimo recorte biográfico logo trouxe a seguinte interpretação: Blaise 

Pascal escreveu também para o próprio consolo, pois estava sofrendo. Escreveu que o 

falecimento do Senhor Étienne Pascal seria insuportável sem um socorro divinal e desejou 

que “o excesso de nossa dor” fosse “a medida daquela de nossa alegria”. Escrevendo para sua 

irmã mais velha e para seu cunhado, ele se incluiu: “nossa dor”, a dor de um humano. 

 A narrativa seguiu tratando acerca da saúde de Pascal e sobre vários aspectos 

religiosos até inserir o pensador nas controvérsias sobre a graça, relacionadas ao contexto de 

caos doutrinário na França do século XVII. Blaise Pascal, então cristão católico jansenista, 

passou a publicar Les Provinciales, 18 cartas em refutação da doutrina jesuíta e em defesa do 

teólogo Arnauld, que foi pupilo do Abade de Saint-Cyran. 

 Anos antes da participação de Pascal em tais controvérsias, Saint-Cyran havia 

sido encarcerado por ordem do Cardeal Richelieu, um promotor da monarquia absolutista,  

que desprezava o jansenismo. Disto sabendo, pausamos com o seguinte questionamento: 

 Ora, se Deus é o ser absoluto e o homem nada é para os jansenistas, que 

implicação política de tal doutrina religiosa poder-se-ia esperar? 

 O participante 5 afirmou que a figura do “Rei” era superior à de todos os 

homens e pensar que Deus está acima de todos seria, para o participante, o mesmo que pôr em 

pé de igualdade todos os homens (desde que o Rei fosse visto também como homem, 

salientamos). 

 O participante 2 fez referência à política eclesiástica: em sua opinião, os 

jansenistas poderiam pensar que o Papa e todos os santos são iguais a todos os homens. 

 Tendo a palavra, o participante 5 afirmou que “a igreja é promotora da política 

no século XVII” e, portanto, a discussão não seria apenas eclesiástica. 
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 Não se entendeu que está sendo questionado a contraposição de soberanias: ou 

Deus é soberano ou o homem o é. Como consolidar uma monarquia absolutista se não se 

considerar a soberania humana? 

 A narrativa regressou para 1638, ano em que o governo francês fragilizou a 

família Pascal, por negligenciar o pagamento de dívidas públicas, das quais Étienne Pascal era 

detentor. Dois anos depois, vivendo em Rouen, Blaise Pascal se oportunizou da controvérsia 

sobre o vazio na natureza. Os livro didáticos tratam de tal controvérsia? 

 O recorte biográfico trouxe os trechos das atuais coleções do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD 2018) que fazem referência a Pascal. Assim que o recorte 

fez menção ao Programa, o participante 2 agiu com estranheza: – Não sei se eu entendi bem. 

[…] Até aquele momento ele pensou que o autor do brevíssimo recorte biográfico fosse 

mesmo o cunhado de Blaise Pascal. Por isto, adicionamos um Prefácio ao produto 

educacional, em que explicamos nosso licença poética. 

 Logo após os trechos do Programa, apresentou-se em parte a fonte primária 

Tratados, que Pascal redigiu em meados de 1654. Solicitamos: Comparem, leitores, o trecho 

de fonte primária que acabaram de ler com os enunciados do “princípio de Pascal” 

aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2018). Analisando a redação 

destes, pode-se atribuir tal “princípio” a Blaise Pascal? 

 O participante 2 considerou que não aparecem no texto pascaliano importantes 

palavras atuais, mas “a ideia seria a mesma”. Não se falou em pressão, por exemplo. Não se 

falou em propagação, mas em continuidade. 

 A participante 3 afirmou ter sido feita uma “transposição” do texto de Pascal, 

por este ser complexo: – Tem de ler várias e várias vezes para poder entender. 

 Recorri ao primeiro trecho (do PNLD 2018) apresentado: “Se um ponto 

qualquer de um líquido homogêneo e incompressível, em equilíbrio, sofre uma variação de 

pressão Δp, todos os pontos desse líquido serão submetidos a essa mesma variação”. 

Questionei se teria sido mesmo Blaise Pascal o construtor desse conhecimento? 

 P2: – Não. P3: – Não. E os demais participante concordaram. 
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 Consideramos oralmente que o livro didático mescla as ideias da época com a 

produção científica posterior. O trecho de Pascal é muito longo, mas com a devida mediação 

do professor poderia ser utilizado em sala de aula para explicar o princípio físico discutido 

pelo pensador. Os trechos dos livros didáticos, embora curtos, trazem um resultado enunciado, 

não uma explicação – o que não parece ter sido percebido pelos participantes. 

 A participante 3, em seguida, expressou curiosidade em saber “Quem foi a 

primeira pessoa que reuniu todo o princípio (como está nos livros didáticos)?”. Ela desejou 

encontrar um precursor e, sem perceber, apresentou uma questionamento de caráter Pedigree. 

 O recorte biográfico passou a tratar sobre a experiência ordinária do vazio no 

Puy-de-Dôme. Blaise Pascal considerou tal experimento “decisivo”. Ele afirmou em suposta 

carta a Florin Périer: […] se ocorrer que a altura do mercúrio é menor no alto do que embaixo 

da montanha […], seguir-se-á necessariamente que o peso e pressão do ar são a única causa 

dessa suspensão do mercúrio e não o horror ao vácuo, pois é bem certo que existe muito mais 

ar que pesa sobre o pé da montanha do que em seu cume; no entanto não se poderia dizer que 

a natureza no pé da montanha tem maior horror ao vazio do que em seu topo. […] 

 Questionamos: Os leitores concordam com o Senhor Pascal (quanto à causa 

da sustentação da coluna do mercúrio)? 

 Findou-se o terceiro encontro com a leitura pausada antes da descrição do 

experimento no Puy-de-Dôme e com a seguinte afirmação do participante 2: – A gente 

concorda hoje [com Pascal], porque já conhece [a concepção científica contemporânea, que 

considera a pressão atmosférica como causa da sustentação da coluna de mercúrio no 

“experimento de Torricelli”]. 

 Enfim, todos concordaram com Blaise Pascal. A causa da sustentação da coluna 

de mercúrio no “experimento de Torricelli” seria externa: o peso do ar. 

3.5. Encontro formativo IV 

 Segunda-feira, dia 4 de junho de 2018. Estávamos reunidos das 14 h às 18 h na 

sala de aula II do Departamento de Física (DFTE) para o quarto encontro formativo do curso 

de extensão acadêmica. 

!81



Imagem 2: Quarto encontro formativo 
 

 Retomou-se a leitura do brevíssimo recorte biográfico na descrição do 

experimento conduzido no Puy-de-Dôme por Florin Périer, cunhado de Pascal. Cada um dos 

integrantes continuou a ler uma lauda, inclusive eu e a orientadora, e pausamos para ouvir os 

participantes responderem aos questionamentos que estão em negrito no recorte biográfico. 

 Os participantes afirmaram que o relato do experimento não seria aceito caso 

Florin Périer escrevesse com hesitação. Compreenderam, pois, o contexto de controvérsias em 

que o pensador estava inserido à sua época. 

 Em seguida, o participante 5 sugeriu que Florin Périer relata um “passo a passo” 

que Blaise Pascal estabeleceu. Além disso, questionou se já se discutia a rarefação do ar. 

 Esclarecemos que sim, que já se discutia a rarefação do ar. Para Pascal: […] é 

bem certo que existe muito mais ar que pesa sobre o pé da montanha do que em seu cume 

[…]. E, sendo oportuno, a orientadora compartilhou um pouco de sua viagem à França, 

quando pôde conhecer o Puy-de-Dôme. Relatou ter sentido dificuldade para respirar no alto 

da montanha, dificuldade bem conhecida pelos personagens históricos. 
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 Tendo feito o experimento várias vezes e em variadas circunstâncias, Périer 

descreveu a dependência entre a altitude e a altura da coluna de mercúrio sustentado na 

experiência ordinária do vazio. Assim, questionou-se: O que, pois, os caros leitores 

concluiriam baseados na experiência que conduzi? 

 O participante 8 afirmou: – A pressão vai diminuindo com a altura. E o 

participante 4 concordou: – Pelo visto depende dela [da pressão]. Por sua vez, o participante 5 

reforçou a opinião dos anteriores: – Porque os fatores mudaram ao longo do dia, mas […] a 

coluna de mercúrio se manteve. 

 O recorte biográfico, em seguida, regressou à época em que Pascal, com 23 

anos, conheceu a experiência ordinária do vazio. Ele voltou a morar em Paris, sensivelmente 

desprovido de saúde, mantendo estreito contato com seu amigo Roberval. A especulação do 

senhor Roberval sobre o “experimento de Torricelli” seria de estar vazia a parte superior do 

tubo ou de haver nela um ar muito rarefeito. O mercúrio não cairia completamente devido ao 

relativo vazio que o atrairia. 

 Sobre a especulação de Roberval, amigo de Pascal, a respeito da sustentação da 

coluna de mercúrio, a orientadora deu um exemplo que costumava ser citado pelos envolvidos 

na controvérsia: quando pomos o dedo na extremidade aberta de uma seringa e puxamos o 

êmbolo, a nossa impressão é de termos o dedo atraído pelo “relativo vazio”. 

 Seguiu-se lendo sobre as visitas que o senhor René Descartes fez ao jovem 

Blaise Pascal. Pausou-se a leitura para o seguinte questionamento: Se Blaise Pascal convidou 

Roberval para auxiliá-lo nas discussões com Descartes e se em sua primeira publicação 

logo após os encontros ele nada disse sobre o peso, a pressão do ar, é plausível acreditar 

que foi de Pascal a ideia da experiência que meses depois eu conduzi no Puy-de-Dôme? 

 O participante 8 logo entendeu que a ideia não poderia ter sido de Pascal. 

Relembramos, novamente, o nosso problema: Que protagonismo teve Blaise Pascal? 

 Compreendeu-se que não foi Pascal quem conduziu o experimento e nem 

mesmo quem o idealizou, como é possível notar em uma carta de René Descartes ao Padre 

Mersenne datada de 13 de dezembro de 1647. A sugestão anterior do próprio participante 8 foi 

contrariada: Florin Périer apenas relatou um “passo a passo” que Blaise Pascal já havia 

estabelecido? 
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 Como sugerido por Pascal, a experiência teria sido “decisiva”? Apresentamos 

no brevíssimo recorte biográfico uma possível explicação para a diminuição da altura da 

coluna de mercúrio com o aumento da altitude: se seu pensamento fosse o à época 

majoritário, Pascal poderia ir de encontro à própria ideia de experimento crucial. Talvez 

dissesse que o ar é mais rarefeito no alto do Puy-de-Dôme, estando “esticado”. Assim, não 

apenas o vazio puxaria o mercúrio: ao ser puxado também pelo ar distendido, a altura da 

coluna de mercúrio sustentada seria menor. 

 Questionamos, em seguida, se a explicação que considera o horror ao vazio e o 

ar “esticado” no cume da montanha seria plausível. 

 O participante 8 afirmou não ter entendido a explicação e a relê. O participante 

2 também não entendeu, pensando em “ar internamente ao tubo, puxando o mercúrio”. 

 Expliquei, então, a narrativa da mesma experiência segundo os defensores do 

horror ao vazio e questionei: a experiência fala por si ou é interpretada? Todos concordaram 

que o experimento é interpretado. 

 Notou-se ainda que René Descartes não considerava a existência do vazio e 

considerava o peso do ar. Nas palavras da orientadora: – Ele [Descartes] entende espaço como 

aquilo que limita a matéria. 

 Continuamos: Afinal, leitores, há espaços vazios na natureza? Sua resposta 

seria um conhecimento científico ou uma crença científica? 

 O participante 2 afirmou: – Eu não sei mais é de nada! 

 Aquele que passara pelo bacharelado e que demostrara conformação ao Modelo 

Hegemônico de Formação pareceu estar em conflito consigo mesmo: – Eu não sei mais é de 

nada! 

 Consideramos ainda o problema do indutivismo a partir das considerações de 

Pascal, quando este lamentou não ter suas opiniões aceitas: […] se restasse um só caso a 

examinar, esse único caso seria suficiente para impedir a definição geral […]. Afinal, o que o 

Périer estava fazendo no Puy-de-Dôme? Várias e várias vezes o mesmo experimento em 

variadas circunstâncias. Se em algum momento ele encontrasse um único “fazer” que 

contradissesse todas aquelas inúmeras vezes em que conduziu o experimento, esse único fazer 

seria suficiente para negar que “o muito fazer” implica a possiblidade de conclusões 

universais. 
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 Chamou atenção da participante 1 a tentativa de Blaise Pascal arrogar para si a 

prioridade na construção do conhecimento científico. Ela afirmou, em tom de indignação: – 

Esperto! O participante 2 afirmou que, como Pascal se apropriou das ideias de outros, ele em 

nada colaborou. Porém, afirmamos o entendimento dos historiadores da ciência: o papel de 

Pascal é importante na sistematização de ideias. 

 Seguiu-se até o abandono da persona de Florin Périer. Lemos as considerações 

finais, em que adequamos recortes dos capítulos 1 e 2; e, retomando a crítica à legislação 

educacional, fez-se necessário explicar ao participante 7 o porquê de recorrermos a um trecho 

sobre História da Matemática. 

 Primeiro, este é o único trecho da legislação para o ensino de ciências naturais e 

de matemática em que encontramos a palavra “biografia”. Segundo, os valores para o ensino 

de ciências naturais e de matemática são compartilhados. Não à toa esta dissertação foi 

construída no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência Naturais e 

Matemática. 

 Concordamos que há um hiato na legislação educacional, que não proíbe o uso 

de biografias, mas não explicita a inadequação do gênero quando escrito laudatoriamente. 

 Ao fim, por escrito e individualmente, solicitamos respostas aos 

questionamentos que se seguem. 

 O que é e como se escreve História da Ciência? 

 Abaixo estão as respostas ipsis litteris a tal questão. 

P1: A história da ciência é algo muito mais complexo e completo do que se 
imagina, pois ela só não esclarece fatos ou os narra, ela serve como um meio de 
análise que considera o que vai além do que muitas vezes é considerado. As vezes 

o que achamos ser história da ciência na verdade acaba não sendo. Se escreve 
história da ciência por meio de muito estudo e de análise considerando muitos 
aspectos tais como os sociais, culturais, políticos não só de quem se está estudando 
mais de tudo que o cerca é importante para não criar uma HC internalista porém é 

preciso que haja um equilibrio para que também não se torne externalista demais. 

P2: História da ciência seria uma análise sobre os acontecimentos a respeito do 

passado, em ciências, dos cientistas e teorias científicas, sua evolução, o que era 
vigente e o que deixou de ser, considerando o contexto sociocultural, religioso, 
econômico, e pessoais que influenciaram o pensamento científico da época e que 
repercute ainda hoje, ou que foi esquecido. 
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P3: A historia da ciência retrata de forma plausível e, portanto aceitável fatos 
pertinentes ao desdobrar do conhecimento científico. Sendo possível, para isto, 
utilizar biografias. A nova história da ciência tem a finalidade de além de trazer 
conhecimento aproximar o aluno dos cientistas e fatos. Dessa forma deve ser 

escrita de forma a mostrar os cientistas como homens / mulheres e não como 
deuses ou santos. Faz-se necessário também, para um maior entendimento, que 
sejam expostos os contextos que inspiraram e levantaram dúvidas e 

questionamentos. Da mesma forma como tais descobertas influenciaram a 
sociedade à época. 

P4: História da ciência pode ser entendida como a análise da evolução 

cronológica das contribuições científicas, bem com a consideração de seus 
colaboradores (pesquisadores e influências). A história da ciência pode ser escrita 
tendo em vista os fatores individuais na vida de um certo alguém. Pegando a 

trajetória e os dados que o individuo reuniu. Não é difícil ligar o experimento 
“chave” das medições da altura no tubo de mercúrio com o fato do Blaise Pascal 
estar debilitado, em sua biografia. Isso modificou atribuições de conclusões do 
experimento, debates feitos com outros, como Rene Descartes. Se aplicar fatores 

externos como esses, a história da ciência será escrita com muitas considerações 
do individuo. 

P5: História da Ciência é o registro, contação, interpretação e inferências de fatos 
históricos relativos a construção do conhecimento científico, objetivando retratar e 
relacionar os personagens principais (cientistas) com o seu cotidiano, vivências, 
experiências e descobertas científicas. Logo, a História da Ciências contextualiza 

o cientista e sua produção cientifica com o momento social, econômico, cultural, 
politico e religioso da época, bem como com sua própria vida particular. Tal 
contextualização permite um entendimento mais claro e coerente do conhecimento 

construído, e os caminhos para o seu atingimento. Para tanto, a Historia da 
Ciência deve ser escrita ausente de: hagiogravia, anacronismo, historia whig e 
história Pedigree. E deve-se buscar um equilibrio entre o internalismo e o 
externalismo. 

P6: A história da ciência é uma ferramenta disponível para a coompreensão do 
processo histórico da ciência. Através da história da ciência “correta” podemos 
relacionar, comparar, investigar os fatos ocorridos. A história da ciência escrita o 

mais corretamente seria uma história investigada mais profundamente, por 
exemplo, utilizando as fontes primárias, como cartas, imagens se possível. No caso 
devemos entender a história não como um processo linear, (Pedigree), (Whig) etc. 

mas sim um processo que envolveu diversas pessoas ou comunidades para a 
realização. 
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P7: A história da ciência é uma área que estuda acontecimentos histórico que 
ocorreram no decorre da evolução da ciencia. Se escreve de maneira plausivel, 
buscando uma maneira “correta” de se escrever, e pode ser usado o gênero 
biografico. 

P8: História da ciência é narrativa dos fatos produzidos no conhecimento 
científico de forma contextualizada, considerando-se as relações sociais, os 

saberes, a época etc. A história da ciência deve ser escrita tendo em mente os 
fatores citados e considerando todos as formas errôneas de narrar a história da 
ciência como produção individual de gênios. Problema como exemplo a ser evitado 
é o anacronismo, por exemplo. 

 A participante 1 fez menção à complexidade do campo acadêmico da História 

da Ciência. Por duas vezes, referiu-se a seu caráter analítico (e não apenas narrativo), 

considerando importante a harmonização entre internalismo e externalismo. O participante 2, 

igualmente, afirmou o estudo histórico da ciência como estudo analítico, destacando tanto 

aspectos internos quanto externos à ciência. Indo além do que coloca a participante anterior, 

ele considerou a recuperação de conhecimentos outrora esquecidos – talvez uma referência 

àqueles conhecimentos considerados “contaminantes” em uma visão positivista. 

 A participante 3 destacou o papel da História da Ciência em retratar fatos 

pertinentes à construção do conhecimento científico de forma plausível, aceitável: uma 

narrativa provisória de fatos interpretados. Ela afirmou o gênero biográfico como uma 

categoria de trabalhos históricos da ciência, que possibilita aproximar estudantes da figura de 

cientistas, desde que estes (ou estas, já que tal participante faz alusão a gêneros) sejam 

retratados como seres humanos, não de modo laudatório. 

 Opondo-se à hagiografia, a mesma participante expôs a necessidade de 

contextualização – externalismo – e a necessidade de a História da Ciência tornar conhecidos 

os problemas, os questionamentos – internalismo – pertinentes ao passado. 
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 O participante 4 apontou a história da ciência como “análise”. Persistiu em sua 

mente a ilusão de uma evolução cronológica: uma linear história da ciência. No entanto, é 

perceptível que ele admitiu a possibilidade de compreensões coletivas iluminadas pelo estudo 

de uma vida em particular. A nosso ver, não é simplório ou óbvio relacionar a experiência 

ordinária do vazio à debilidade de saúde de Pascal – discordamos desta frase: “Não é difícil 

ligar o experimento ‘chave’ das medições da altura no tubo de mercúrio com o fato do Blaise 

Pascal estar debilitado, em sua biografia”. Muito importou para nós, por outro lado, sua 

consideração de um fator externo à ciência (a debilidade de saúde do pensador) ser importante 

para a própria História da Ciência e não só para o próprio Pascal. 

 O participante 5 destacou tanto o caráter descritivo quanto o caráter 

interpretativo da História da Ciência a fim de retratar cientistas como humanos. A 

contextualização social, econômica, cultural, política e religiosa da época em que viveu o 

pensador do passado, além da própria vida do indivíduo são elementos importantes, a seu ver, 

para uma compreensão coerente do processo de construção do conhecimento científico. Tal 

processo tem uma pluralidade de caminhos: não é linear. Por fim, o participante expressou sua 

fundamentação historiográfica, afirmando que a hagiografia, o anacronismo, a história Whig e 

a história Pedigree não são características aceitas na historiografia contemporânea; e, ainda, 

afirmou a necessidade de equilíbrio entre internalismo e externalismo. 

 O participante 6 expressou História da Ciência enquanto “ferramenta” para 

compreensão do processo de construção do conhecimento científico. O caráter investigativo 

do campo acadêmico e o aspecto de coletividade na construção da ciência foram explicitados. 

Para ele, as fontes de investigação histórica são as fontes primárias (não se apontou a 

importância das fontes secundárias). Interessante foi notar a palavra “correta” (entre 

parênteses). Haveria uma “correta” história da ciência? Por “correta”, ele fez referência à 

história da ciência escrita de modo não linear, negando os termos historiográfico Whig e 

Pedigree, ou seja, uma história com valores de escrita atualizados. 
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 Tal como o anterior, o participante 7 fez menção a uma “correta” história da 

ciência, mas a mesma palavra foi então empregada como sinônimo de “plausível”. O 

participante admitiu ser a História da Ciência uma área de estudos de acontecimentos que 

implicaram a evolução histórica da ciência. Apesar da palavra evolução, ele pareceu 

compreender os acontecimentos como fatos interpretados, já que expressou não considerar 

uma história de verdades absolutas e, sim, plausível. 

 Por sua vez, o participante 8 afirmou o caráter narrativo e o caráter 

contextualizado da História da Ciência. Ele enfatizou mais aspectos externalistas e a 

importância de se negar a falácia da produção individual de gênios, contrariando-se à visão 

individualista e elitista da ciência. O anacronismo foi uma característica historiográfica citada 

como exemplo a ser evitado. 

 Finalmente, deixo que os participantes “falem” por si: O (mini)curso 

contribuiu para minha formação inicial? Justifique. Abaixo estão as respostas ipsis litteris 

a tal questionamento. 

P1: Sim, as concepções que eu trazia sobre HC eram muito fracas pela falta de 
conhecimento da área com o minicurso não sairei historiadora mas algumas ideias 
foram amadurecidas, bem como algumas dúvidas foram sanadas, a HC é de 

extrema importância na formação docente em multiplos aspectos, espero que os 
conceitos trabalhados aqui sejam ainda mais amadurecidos em outros momentos. 

P2: Sim, pois me aproximou da figura do cientista quanto ao seu lado humano, e 

que me encoraja a, também, fazer ciência, pensando na possibilidade de ser, como 
os anteriores, cientista. 

P3: Sim. Penso que quanto maior nossos horizontes sejam expandidos de forma a 
enriquecer nosso conhecimento, são atitudes válidas. Como seria pouco produtivo 
sair da academia e ter um comportamento semelhante áquele de outros 
profissionais à muito tempo formados. A partir daqui poderei, através das 

referências, ter condições para determinar um bom conteúdo e outras formas de 
aplicar o conhecimento, senão a tradicional educação bancária. 
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P4: Sim. Em primeira linha, do conhecimento a algumas passagens, como 
conhecer melhor o próprio Blaise Pascal, ver como é a área da história da ciência. 
Além desses conhecimentos adquiridos, a formação pode ter novas análises, de 
preferência a transcrição do conhecimento a outros. Nos dados coletados pelo 

Pascal, havia uma densidade de informações absurdas. Saber transcrever para 
livros didáticos parece algo complexo. E como futuro professor, transcreverei de 
forma ainda mais simples a alunos. Outro detalhe foi a inspiração para a 

trajetória científica. Os passos tomados por ele, ter noção de como o conhecimento 
evolui. 

P5: O minicurso foi uma escelente oportunidade para entender a importância da 

biografia na História da Ciência. Dentro dos registros biográficos temos que ser 
capazes como professores de filtrar e identificar àqueles que são importantes e 
contribuem para o processo ensino-aprendizagem, de forma a facilitar e estimular 

os alunos no entendimento de conceitos, postulados e fórmulas. 

P6: Sim. Como já tinha passado pela disciplina de HFC ministrado pela 
Professora Juliana agregou bastante. Pude, inclusive, investigar melhor a vida do 

Pascal, utilizando ainda os termos como Pedigree e whig. 

P7: Contribui muito para minha formação, pois me levou a entende melhor o que 
história da ciência, entender o gênero biografico de que maneira utilizar., 

compreender as caracteristicas do gênero. 

P8: O minicurso contribuiu para minha formação inicial porque proporcionou 

conhecer o que deve ser evitado na construção da história da ciência. Ou seja, a 
história da ciência deve ser contada considerando-se os fatores históricos, 
humanos e o contexto social em que ela se deu. Então, as histórias que 
“endeusam” “cientistas” como fontes divinas de conhecimento, as histórias que 

não consideram o conhecimento científico como aquele produzido por diversas 
contribuições individuais ou de grupos, histórias que simplesmente datam “feitos”, 
não se enquadram como boas produções da história da ciência. Sabendo disso, 

tenho condições de criticar as histórias narradas nos livros didáticos e corrigir 
possíveis distorções. 
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Considerações gerais 
  

 Caso não fosse inserida história da ciência na formação inicial de professores de 

física à luz de fundamentos historiográficos atualizados e os futuros docentes fossem 

limitados ao conhecimento dos produtos da ciência, quem seria Pascal para eles? A unidade de 

medida de pressão no Sistema Internacional? Um gênio que, à parte da humanidade, enunciou 

um princípio da natureza que leva seu nome – o princípio de Pascal? 

 Opomo-nos nesta dissertação ao Modelo Hegemônico de Formação (PEREIRA, 

2009), pois não admitimos que o papel do professor de física atuante na educação básica seja 

a mera reprodução de saberes produzidos por cientistas. Cabe aos professores, por exemplo, o 

trabalho de explicitar o conhecimento físico como um processo histórico, como uma produção 

humana (BRASIL, 2006). 

 Contribuiria à formação inicial de professores de física a socialização de 

um brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal, com cunho histórico-didático e 

construído à luz da nova historiografia da ciência? Que possíveis contribuições seriam 

alcançadas? 

 Consideramos o gênero biográfico um legítimo foro para “humanização” do 

conhecimento científico, desde que escrito “à luz da nova historiografia”. O nosso recorte 

biográfico possibilitou uma aproximação entre os licenciandos e a figura humana de Blaise 

Pascal, imersa em contextos diversos e dotada de “motivações”, de “dificuldades” (como a 

debilidade de saúde). 

 Nosso trabalho forneceu subsídios para que os licenciandos tenham a 

possibilidade de transpor concepções de ciência centradas em histórias hagiográficas, 

anacrônicas, Whig e Pedigree, e de transpor visões históricas de caráter linear e cumulativo, 

sem pretensão de transformá-los em historiadores da ciência (FORATO, PIETROCOLA & 

MARTINS, 2011). 

 Ao fim, os participantes do curso de extensão acadêmica expressaram termos 

historiográficos como “anacronismo”, “hagiografia”, “história Pedigree”, “história Whig”, 

“externalismo” e “internalismo” – o que pode facultar leituras mais críticas das alusões à 

História da Ciência, especialmente pelo conhecimento de como não se escreve episódios 

históricos atualmente. 
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 Os licenciandos compreenderam ainda a necessidade de contextualização do 

conhecimento científico e, portanto, de haver harmonia entre “externalismo” e “internalismo”. 

Parecem ter sido abandonados entendimentos de neutralidade da História da Ciência, que 

passou a ser reconhecida como “história plausível” de “fatos interpretados”, história de caráter 

“analítico”, “investigativo”. 

 Além disso, desconstruímos com (e para) os participantes a visão individualista 

e elitista de ciência (GIL-PÉREZ et al., 2001). Tal desconstrução é perceptível na última 

resposta do participante 8: […] as histórias que “endeusam” “cientistas” como fontes divinas 

de conhecimento, as histórias que não consideram o conhecimento científico como aquele 

produzido por diversas contribuições individuais ou de grupos, histórias que simplesmente 

datam “feitos”, não se enquadram como boas produções da história da ciência. Sabendo 

disso, tenho condições de criticar as histórias narradas nos livros didáticos […]. 

 Como esse participante sugere, os (futuros) professores devem analisar os 

critérios de escrita dos livros didáticos. No nosso recorte biográfico, expomos distorções 

históricas presentes em literaturas “educacionais”: ao contrário do que sugerem os autores dos 

livros didáticos “Física aula por aula” e “Física: contextos e aplicações” (PNLD 2018), foi 

Florin Périer quem, em setembro de 1648, conduziu a experiência ordinária do vazio em Puy-

de-Dôme, uma das montanhas mais elevadas da Auvergne; ao contrário do que é sugerido no 

fascículo biográfico de Blaise Pascal (e de Evangelista Torricelli) que há no sítio “Ciência à 

Mão” da Universidade de São Paulo, o pensador sequer é quem idealizou a experiência 

considerada “decisiva” no contexto de discussões sobre o vazio e muito menos o experimento 

em Puy-de-Dôme foi crucial. 

 Sobre o “princípio de Pascal”, notamos que os livros didáticos mesclam ideias 

do então presente pascaliano (século XVII) com produções científicas posteriores. Os trechos 

dos livros didáticos sobre tal princípio são curtos e trazem um resultado enunciado, enquanto 

o trecho de fonte primária em que Pascal disserta sobre um novo tipo de máquina para 

multiplicar forças é longo e expõe uma explicação. Sem a devida mediação do professor, é 

inconcebível o uso do trecho pascaliano em sala de aula para explicar o princípio físico 

discutido pelo pensador. 
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 Afirmamos, finalmente, que por termos incorporado Florin Périer no produto 

educacional, foi um trabalho árduo não dar unicidade à vida de seu cunhado Pascal ou mesmo 

não o retratar como herói. Há tendência para retratar o biografado como ser perfeito quando o 

biógrafo é amigo, parente ou discípulo do biografado (MARTINS, 2001). 
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Apêndice – Produto Educacional 

BLAISE PASCAL (1623–1662), UM HUMANO: 

(RE)INTERPRETAÇÕES COM VISTAS À 

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FÍSICA 

Imagem 3: Blaise Pascal, mármore de Augustin Pajou (1785)  15

Autor: Prof. Daniel de Medeiros Queiroz 
Orientadora: Profa. Dra. Juliana Mesquita Hidalgo 

Disponível em: <https: / /www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Faut-beatif ier-Blaise-15

Pascal-2017-07-11-1200862073>. Acesso em: 10 de maio de 2018.
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Prefácio 

 Tendo sido licenciado em física pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, estou em atuação no ensino médio público potiguar desde 2016 e, orientado pela 

historiadora da ciência Juliana Mesquita Hidalgo no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM/UFRN) a partir do mesmo ano, venho 

refletindo sobre possibilidades de aludir à historiografia – particularmente, da ciência – com o 

fim de contribuir para uma formação inicial de professores de física contra-hegemônica. 

 Sabe-se que uma das categorias de trabalho da acadêmica História da Ciência e 

de sua historiografia é o gênero biográfico. Após muitas “idas e voltas” ao longo de dois anos 

de pesquisa, decidimos construir um brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal com 

caráter histórico-didático, sobre o qual os leitores se debruçarão a seguir. O texto pretende 

iniciar os licenciados em um processo de ensino-aprendizagem a respeito de historiografia da 

ciência, ao passo em que permite “humanizar” Pascal sob a égide da École des Annales e de 

sua perspectiva de história-problema, dando margem a discussões de viés filosófico. 

 Por ideia de minha orientadora e em licença poética, incorporei um personagem 

histórico já a partir da próxima lauda e, portanto, narro como se ele eu fosse. Tal incorporação 

é nada mais do que criatividade na (re)interpretação de existências; trata-se tão somente de 

“uma invenção construída pela atenta escuta das vozes do passado” (DAVIS, 1987 apud 

SCHMIDT, 1997, p. 7). Apresentarei esse personagem histórico logo depois da Introdução 

do produto educacional e o abandonarei para fazer as Considerações finais do produto 

educacional. Nestas, os leitores conhecerão um pouco do aporte teórico que cercou a escrita 

sobre o pensador e uma possível resposta ao problema “Que protagonismo teve Blaise 

Pascal?”. 

Daniel de Medeiros Queiroz 
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Introdução do produto educacional 

 Se for possível designar uma “História da Ciência” anterior aos idos de 1930,  

direi que sua constituição costumava ser hagiográfica. Considerem a hagiografia, leitores, o 

escrito que exalta a vida dos santos. As “Confissões” de Santo Agostinho, por exemplo, são 

escritos hagiográficos, e são compreendidas pelo historiador brasileiro Benito Schmidt como 

“relato de uma conversão, da passagem do vício à virtude” (2003, p. 59). 

 Ainda nos séculos XVIII e XIX, os pensadores eram engrandecidos como se 

santos fossem. Foram produzidas biografias dos “vultos”, dos “precursores” de campos 

científicos: histórias Pedigree; foram biografados aqueles por cujas “descobertas” a 

humanidade “progrediu”. 

 A historiadora da ciência Silvia Figueirôa, conterrânea e contemporânea dos 

prezados leitores, explica-nos o porquê das biografias no âmbito das ciências em séculos 

passados: “a História das Ciências buscou […] seus exemplos modelares, e cumpriu uma 

função até mesmo educativa” (2007, p. 8). Assim, faço-me entender: os fins de tais biografias 

eram morais. 

 Particularmente no século XIX, medraram-se as histórias de homens da ciência. 

O positivismo, ao enaltecer a ciência, fez o ser humano considerar a “História da Ciência” 

como história do “progresso humano”. À época, ocultava-se (ou minimizava-se) o que era 

entendido como “contaminante” do fazer científico, uma vez que o biografado deveria servir 

de exemplo para o “progresso”. 

 Como bem escreve a também historiadora da ciência Ana Alfonso-Goldfarb, em 

seu livreto O que é história da ciência (1994), a “História da Ciência” já no adentrar do 

século XX serviu em essência para descrever os “erros” e os “acertos” internos à própria 

ciência. Considerava-se “acerto” aquilo que havia contribuído para a construção da ciência de 

então. 

 Em meados de 1930, a História da Ciência foi institucionalizada. Seus primeiros 

profissionais, como o belga George Sarton, escreveram uma história de acertos, pressupondo 

um progresso linear do conhecimento científico; escreveram uma história repleta de datas, de 

grandes descobertas e de seus geniais feitores, considerados os precursores da ciência aceita à 

época. 
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 Os historiadores da ciência apresentavam juízo de valor sobre o conhecimento 

científico do passado – “certo” ou “errado” –, desconsiderando seus contextos (social, 

político, econômico, cultural etc.). Segundo ideias, segundo crenças aceitas no então presente, 

produziam interpretações anacrônicas . 16

 No decorrer do século XX, a escrita da História da Ciência – a historiografia da 

ciência – foi paulatinamente questionada. Um tipo de anacronismo, denominado whiggismo , 17

que servira para legitimar “o poder e a heroificação de certos grupos, indivíduos ou 

instituições políticas ou religiosas” (FORATO, PIETROCOLA & MARTINS, 2011, p. 37, 

grifos nossos), ainda na década de 1930 foi criticado – especialmente com a publicação The 

Whig Interpretation of History (1931) do historiador britânico Herbert Butterfield. 

 Em referência à segunda metade do século XX, Alfonso-Goldfarb afirma que: 

[…] Era preciso […] que a História da Ciência ganhasse uma dimensão 
verdadeiramente histórica para que ela pudesse fazer sua crítica ao longo do 
processo, no tempo, vivido pela Ciência. Contando e recontando as muitas histórias 
de que se fez a Ciência, foi possível entender problemas, saltos e falhas que haviam 
ficado apagados pela aparente continuidade do progresso científico. […] [A História 
da Ciência] recuperou conhecimentos sobre a natureza que pareciam errados pelos 
critérios científicos; […] recuperou outras formas de ciência que a Ciência Moderna 
apagara; […] recuperou para a Ciência seu papel de conhecimento produzido pela 
cultura humana. Um conhecimento especial, sim, mas que, como outros 
conhecimentos, foi construído e inventado pelo ser humano e, portanto, cheio de 
idas e voltas. E daí será preciso apagar aquela imagem de Ciência como um 
processo de grandes descobertas de grandes gênios que pairam acima da 
capacidade dos pobres mortais. […] (1994, p. 13–14, grifos nossos) 

  

  

É preciso reconhecer que o historiador é um ser histórico. No presente é que o historiador questiona, isto é, 16

problematiza o passado. Quando tal problematização, que estabelece um diálogo entre presente e passado, não 
desconsidera os valores do passado, cumpre-se o dever do historiador (HIDALGO, 2015a).

Para aprofundamento sobre whiggismo: (1) PRESTES, M. E. B. O whiggismo proposto por Herbert 17

Butterfield. Boletim de História e Filosofia da Biologia. São Paulo, v. 4, n. 3, p. 2–4, set. 2010. (2) MARTINS, 
R. de A. Seria possível uma história da ciência totalmente neutra, sem qualquer aspecto whig? Boletim de 
História e Filosofia da Biologia. São Paulo, v. 4, n. 3, p. 4–7, set. 2010.
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 Notem-se novos valores historiográficos. Consolidou-se pouco a pouco uma 

nova historiografia da ciência , que incorpora aspectos como a cultura, o ambiente social 18

que a ciência influencia e pelo qual é influenciada, o processo descontínuo e gradativo de 

construção do conhecimento etc. 

 O modo como se escrevia a História da Ciência, anteriormente voltado a 

justificar fatores internos à ciência (como suas argumentações teóricas, por exemplo), foi 

reestruturado. Saliento, leitores, que não se desconsidera a necessidade do internalismo, mas a 

esta foi harmonizado o externalismo, isto é, o entendimento de ser a ciência construída 

coletivamente por seres humanos imersos “em um contexto social, econômico, cultural e 

material bem determinado” (MARTINS, 2006, p. XXIV). 

 Um resumo interessante de aspectos da reestruturação supracitada é encontrado 

nas palavras do historiador da ciência Roberto Martins: 

[…] Em torno de 1900, a historiografia da ciência era eurocêntrica: havia pouco 
conhecimento ou curiosidade em torno da ciência desenvolvida no mundo oriental, 
na América pré-colombiana. […] a história da ciência se debruçava sobre os 
trabalhos dos “grandes cientistas”, seja produzindo biografias nas quais eles 
eram apresentados como heróis, seja desenvolvendo histórias da ciência 
temáticas em que tudo parecia ter sido feito por um pequeno número de 
“gênios”. Essa historiografia era escrita por amadores, ou seja, por pessoas que 
tinham pouquíssimo treino profissional em história, e nenhuma ou pequena 
organização institucional relativa à história da ciência, pois praticamente não 
existiam cursos, cátedras, congressos, periódicos ou sociedades dedicadas a essa 
área. […] Os historiadores de cem anos atrás procuravam encontrar no passado as 
fontes do conhecimento científico recente, sem se interessar muito por aquilo que 
havia sido abandonado pela corrente científica “vitoriosa”, com o passar do tempo. 
[…] A história da ciência era descrita como uma evolução conceitual totalmente 
independente do contexto histórico mais amplo, não se estabelecendo nenhuma 
correlação entre as transformações científicas e as mudanças religiosas, culturais, 
econômicas, políticas, sociais, etc. […] Prevalecia uma visão ingênua sobre a 
natureza da própria ciência, que era considerada como um conhecimento 
“verdadeiro”, baseado em observações e experimentos. Nos relatos históricos era 
comum encontrarem-se descrições de como os “grandes cientistas” haviam 
provado isto ou aquilo. Atualmente a historiografia da ciência é totalmente 
diferente. Ela é praticamente o oposto de tudo o que foi descrito acima. […] 
(2000, p. 40–41, grifos nossos) 

Contribuições de autores como Alexandre Koyré, Gaston Bachelard e Thomas Kuhn foram fundamentais para 18

o questionamento do conceito de desenvolvimento por acumulação e para a gênese da “nova historiografia”, em 
contraposição à “velha historiografia da ciência”, linear e cumulativa. Para aprofundamento, a seguir estão 
referenciados alguns trabalhos que tratam da nova historiografia: (1) OLIVEIRA, B. J. de; CONDÉ, M. L. L. 
Thomas Kuhn e a nova historiografia da ciência. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências. Belo Horizonte, 
v. 4, n. 2, p. 143–153, dez. 2002. (2) OLIVEIRA, J. C. P de. Sobre a gênese (e justificação) da “nova 
historiografia”. In: MARTINS, R. de A.; LEWOWICZ, L; FERREIRA, J. M. H.; SILVA, C. C.; MARTINS, L. 
A. P. (Orgs.). Filosofia e História da Ciência no Cone Sul – Seleção de trabalhos do 6° Encontro. Campinas: 
AFHIC, 2010. p. 272–277. (3) ALFONSO-GOLDFARB, A. M.; BELTRAN, M. H. R. (Orgs.). Escrevendo a 
História da Ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas. São Paulo: EDUC/Livraria Editora da 
Física/Fapesp, 2004. (4) ALFONSO-GOLDFARB, A. M. O que é história da ciência. São Paulo: Brasiliense, 
1994.
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 O mesmo historiador da ciência, em um trabalho publicado nas Actas do 1º 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Ciência e da Técnica, afirma que são datados desde 

a Antiguidade estudos sobre a vida de pensadores. Referência particular é por ele feita à 

hagiografia, que caracterizou o gênero biográfico após a Revolução Científica: neste caso, 

“um elogio da excelência e perfeição dos ‘grandes cientistas’” (2001, p. 16). 

  
[…] Biografias puramente elogiosas, fantasiosas e exageradas se alternaram ao 
longo dos séculos com biografias ponderadas, bem documentadas e críticas. 
Independentemente do valor de tais obras elas devem ser consideradas como 
pertencentes ao gênero das biografias de cientistas, que é uma categoria de 
trabalhos da historiografia da ciência. […] Até hoje podemos encontrar muitas 
obras populares contendo biografias científicas “heróicas” que são escritas por 
pessoas que não são especialistas em história da ciência (jornalistas, cientistas). Mas 
existem os bons contra-exemplos: biografias científicas escritas por profissionais em 
história da ciência como a vida de Newton (Never at rest) por Richard Westfall, a 
biografia de Faraday por L. Pearce Williams e a de Thomas Hunt Morgan por 
Garland E. Allen. O Dictionary of Scientific Biography editado por C. Gillispie é 
também um instrumento historiográfico recente de enorme valor e utilidade. […] 
(idem, grifos nossos) 

 Em respaldo, exponho o que a americana historiadora da ciência Mary Jo Nye 

escreve no ensaio Scientific Biography: History of Science by Another Means? (2006). A 

autora afirma que, intensivamente, os historiadores da ciência passaram a reconstruir a “vida 

biográfica” a partir da segunda metade do século XX: 

[…] com o vasto projeto editorial do Dictionary of Scientific Biography [DSB], 
agora em curso em uma terceira fase com o Novo DSB, editado por Noretta Koertge. 
O primeiro dos dezoito volumes do DSB apareceu em 1970 sob a responsabilidade 
editorial de Charles Gillispie, seguido de volumes suplementares editados por 
Frederic L. Holmes. Desde a sua concepção, alguns historiadores expressaram 
dúvidas acerca do empreendimento e objetaram perpetuar uma tradição de 
escrita da história da ciência enquanto biografias de grandes homens com 
grandes ideias. […] (p. 322–323, tradução e grifos nossos) 

 Tal como no campo da História da Ciência, no domínio da História os 

profissionais estavam a considerar “acrítica” a maior parte das biografias, não ensejando 

“perpetuar a tradição”. As biografias, em geral, eram narrativas meramente cronológicas, 

repletas de fatos que não possibilitavam a compreensão de contextos coletivos. 

Reconsiderando, porém, o estado de ostracismo do gênero biográfico que caracterizou a 

primeira metade do século XX, os profissionais “quiseram restaurar o papel dos indivíduos na 

construção dos laços sociais” (CHARTIER, 1994 apud SCHMIDT, 2012, p. 193). 
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 Na École des Annales, em particular, o historiador francês Lucien Febvre 

fomentou o “retorno” do gênero biográfico segundo a perspectiva de história-problema. De 

acordo com esta, os documentos não falam por si e o fato não está dado, devendo ser 

interpretado. Quer sejam fontes primárias, quer sejam fontes secundárias, é preciso interrogá-

las, é preciso interpretá-las a partir de problemas (história-problema). 

 Prezados leitores, inspirei-me na mencionada perspectiva de história-problema e 

nas transformações historiográficas a que alusões fiz. Séculos após o meu falecimento, 

entendo que minha mente não reflete diretamente a realidade e, debruçando minha memória 

sobre o Senhor Pascal, o filho, com quem convivi, desejo socializar uma plausível narrativa 

que nada mais é do que a minha resposta ao seguinte problema: Que protagonismo teve 

Blaise Pascal? 

 Não desviei dos senhores a minha mente. Conheço-os e, em verdade, tal 

problema foi pensado para o intelecto dos leitores. Serão aqueles que dentro em breve 

ensinarão física a jovens no século XXI, sim? 

 Com esta introdução já espero que saibam, em linhas gerais, como não se 

escreve História da Ciência. Antes de compartilhar, pois, a minha narrativa, um exemplo de 

como se escreve História da Ciência  para educadores em formação inicial, pretendo avaliá-19

los quanto ao primeiro “como”. 

 Os senhores assistiram à cinebiografia Blaise Pascal (1972), dirigida pelo 

cineasta do neo-realismo italiano Roberto Rossellini, e trouxeram a meu conhecimento 

diversas biografias de Blaise Pascal encontradas em livros-texto da educação básica ou do 

ensino superior, em revistas de divulgação científica, em sítios acadêmicos etc. – exemplo é o 

fascículo biográfico de Blaise Pascal e de Evangelista Torricelli que há no sítio “Ciência à 

Mão” da USP, Universidade de São Paulo – Disponível em: <http://www.cienciamao.usp.br/

dados/coci/_pascaletorricelli.texto.pdf>. Acesso em: 10 de maio de 2018.  20

Ainda que o termo “História da Ciência” figure no singular, reconhece-se que não há uma abordagem única 19

para a historiografia da ciência: “A historiografia da ciência analisa os episódios históricos da ciência, e tem 
como ponto de partida documentos e fatos relacionados à ciência, porém vale ressaltar que essa análise histórica 
está carregada de crenças e filosofias do historiador, pois a leitura que ele faz dos documentos pode ser 
direcionada pela sua própria formação. Logo, surgem as várias abordagens historiográficas presentes na HC 
[História da Ciência] [...]” (OLIVEIRA; SILVA, 2012, p. 43).

O produto educacional não foi aplicado isoladamente. Recomenda-se que, antes da Introdução do produto 20

educacional, os licenciandos busquem biografias de Blaise Pascal “para melhor conhecê-lo” e assistam à 
referida cinebiografia.
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 Comparem tanto a cinebiografia quanto as diversas biografias com as 

transformações ocorridas na historiografia da ciência. Reflitam e discutam, justificando 

suas respostas: (1) A cinebiografia assistida é “hagiográfica”? Caracteriza-se como 

história Pedigree? Trata-se de uma história Whig? Anacrônica? É internalista? 

Externalista? Estaria de acordo com a nova historiografia da ciência? (2) E as biografias 

trazidas? 
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Blaise Pascal (1623–1662), um humano 

 

Quem sou? Não me conhecem, é provável, 

os estimados leitores. Permitam que eu me apresente 

de modo breve: sou o Senhor Florin Périer , à minha 21

época reputado por ter sido conselheiro da Corte de 

Auxílios de Clermont. Com a minha esposa, cujo 

nome de solteira era Gilberte Pascal, casei-me em 

1641. Seu sobrenome parece familiar? Como talvez 

tenham suposto, fui cunhado do Senhor Blaise Pascal, 

este deveras conhecido no século XXI. 

Com muitas lágrimas escrevo. 

Imagem 4: Florin Périer 
… 

Estamos em minha residência em Paris, na Rua Fossés Saint-Marcel. Pascal, 

uma dezena de dias após seu 39º aniversário natalício, solicitou sua própria vinda, 

provavelmente sentindo que logo pereceria. Ele descansou a uma hora da manhã de hoje, 19 

de agosto de 1662. 

… 

Perdão. Não me contenho, porque já não vive aquele senhor de meu apreço, 

com quem compartilhei a teologia, o conhecimento do mundo natural e tantos outros saberes 

desta vida. Não me contenho, pois minha amada Gilberte desolada está. 

Há dois dias, enquanto Blaise Pascal recebia a extrema-unção, eu imaginava os 

seus pensamentos, que talvez fossem acerca da vida, da própria doença e da morte. O óleo 

posto, além de sua reverência jansenista à tradição da Igreja, também simbolizou sua final 

procura por consolação em Deus, jamais encontrada em sua razão. Não à toa, ensejei 

recordar-lhe sua carta destinada de Paris a nós, então em Clermont, tratando das sólidas 

consolações de Deus em nosso luto pelo Senhor Étienne Pascal, seu pai, falecido em setembro 

de 1651. 

A imagem de Florin Périer presente nesta lauda é rara e foi por Juliana Hidalgo obtida em registro fotográfico 21

durante visita a uma contemporânea exposição do Muséum Henri-Lecoq, em Clermont-Ferrand.
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Lê-se: […] nós devemos procurar consolação para nossos males, não em nós 

mesmos, não nos homens, não em tudo aquilo que foi criado; mas em Deus […]. Portanto, 

consideramos a morte na verdade que o Espírito Santo nos ensinou. Temos esta admirável 

vantagem de reconhecer que verdadeiramente e efetivamente a morte é uma pena do pecado, 

imposta ao homem para expiar seu crime, necessária ao homem para purgá-lo do pecado; que 

é a única que pode libertar a alma da concupiscência dos membros, sem a qual os santos não 

vivem de modo algum neste mundo. […] Não chamemos mal senão aquilo que torna a vítima 

de Deus vítima do diabo, mas chamemos bem aquilo que torna a vítima do diabo em Adão 

vítima de Deus; e sobre esta regra examinemos a natureza da morte. Para esta consideração, é 

preciso recorrer à pessoa de Jesus Cristo; porque tudo aquilo que está nos homens é 

abominável, e como Deus não considera os homens senão pelo Mediador Jesus Cristo, os 

homens também não deveriam olhar nem os outros nem eles mesmos senão mediado por 

Jesus Cristo […]. Sem Ele a morte é horrível, detestável e o horror da natureza. Em Jesus 

Cristo ela é totalmente diferente: é amável, santa e a alegria do fiel. Tudo é doce em Jesus 

Cristo, até a morte; e isto é porque ele sofreu e morreu para santificar a morte e os 

sofrimentos; […] Nós não perdemos nosso pai no momento de sua morte. Nós o tínhamos 

perdido, para assim dizer, desde que ele entrou na Igreja pelo batismo. Desde então, ele era de 

Deus. Sua vida era prometida a Deus: suas ações só visavam o mundo senão para Deus. Na 

sua morte ele se desligou inteiramente dos pecados; […] Não consideraremos mais sua alma 

como perecida e reduzida ao nada, mas como vivificada e unida ao soberano vivente: e 

corrigimos assim, por atenção a estas verdades, os sentimentos de erro que estão tão 

impressos em nós mesmos, e estes movimentos de horror que são tão naturais ao homem. 

[…]  22

Aquele que perdera a mãe, a Senhora Antoinette Begon, no terceiro ano de sua 

vida, antes do trigésimo perdeu o pai. Quais seriam, leitores, os seus sentimentos se as 

mesmas trágicas circunstâncias tivessem que vivenciar? Não haveria movimentos de 

horror em seus corações? Em suas reflexões sobre a morte, o Senhor Pascal, o filho, 

assemelha-se ou se difere dos senhores? 

Tradução de Andrei Martins – Anexo A de sua Tese: MARTINS, A. V. Amor Próprio e Vazio Infinito: uma 22

análise do homem sem Deus em Blaise Pascal. 275 f. 2011. Tese (Doutorado em Filosofia) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo–SP.
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Pascal considerava natural o horror à morte, mas concebia a naturalidade de tal 

horror apenas cingida ao estado pré-lapsário, anterior à Queda: estado em que Adão esteve 

conforme a vontade de Deus. A morte seria horrível ao findar uma vida plenamente pura, mas 

amável ao acalmar a irreconciliável dissensão entre a alma santa e o corpo impuro. Ele assim 

pensava. 

Não se deixem enganar, caros. Apesar do persuasivo discurso, Blaise Pascal 

muito sofria. A ele mesmo o consolo que pretendia nos trazer, implicitamente, destinava-se. 

Escreveu que o falecimento do Senhor Étienne Pascal seria insuportável sem um socorro 

divinal e desejou que “o excesso de nossa dor” fosse “a medida daquela de nossa alegria”. 

Nossa dor? Nossa alegria? Aquela carta serviu também ao consolo de si. Por isso, agora nos 

momentos finais de sua própria vida, penso que caberia bem a ela recorrer. 

A tudo que de mim ouviu durante seus últimos dias, Pascal respondeu com 

lágrimas e sorrisos discretos, ora em silêncio, ora gemendo. Não mais havia “remédio”, pois 

ele já estava impossibilitado da prática da ciência, “tomada” como uma fuga de sua dor física. 

Restava ocupar sua mente, em seu silêncio e em seus gemidos, refletindo sobre as agonias que 

o pecado original lhe trouxera e a necessidade da graça de Cristo. Consequências do erro 

adâmico, dores de cabeça, dores nos dentes, cólicas, paralisia dos membros inferiores e 

frialdade nos pés foram males que perseguiram o jovem desde antes dos 20 anos: tratava-se 

do excesso de humores melancólicos. 

A morte e a doença, para Blaise Pascal, nada mais eram do que expressões da 

miséria humana. Fazendo menção ao favor divino e ao ensino agostiniano, assim findou sua 

carta a nós: 

[…] Santo Agostinho nos ensina que há em cada homem uma serpente, uma 

Eva e um Adão. A serpente são os sentidos e nossa natureza; a Eva é o apetite do desejo 

concupiscente, e Adão é a razão. A natureza nos tenta incessantemente, o apetite 

concupiscível deseja frequentemente; mas o pecado não está acabado, se a razão não 

consente. Portanto, deixemos agir esta serpente e esta Eva, se nós não podemos impedir; mas 

roguemos a Deus que sua graça fortifique de tal modo nosso Adão que ele continue vitorioso; 

e que Jesus Cristo seja vencedor, e que ele reine eternamente em nós. Amém. […] 
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Como nossa família, ele foi um cristão católico que esteve devotado ao 

pensamento agostiniano sob a égide do movimento jansenista. O termo “jansenismo” é, em 

verdade, empregado no século dos caros leitores para designar um movimento doutrinário 

cuja disseminação ocorreu especialmente na França. 

Escrevo em um tempo quando o caos doutrinário, de modo particular devido à 

Reforma Protestante, fez-nos apelar à tradição da Igreja. Como bem escreveu o meu cunhado 

em Les écrits des cures de Paris: 

[…] Nossa religião tem os mais firmes fundamentos. Como ela é toda divina, é 

somente em Deus que ela se apoia, e não possui nenhuma doutrina que não tenha recebido de 

Deus pelo canal da tradição que é nossa verdadeira regra, que nos distingue de todos os 

hereges do mundo, e nos preserva de todos os erros que nascem dentro da própria Igreja: por 

que conforme o pensamento do grande São Basílio, hoje nós só acreditamos nas coisas que 

nossos bispos e pastores nos ensinaram, e que estes receberam daqueles que os precederam e 

dos quais receberam sua missão: e os primeiros que foram enviados pelos apóstolos, só 

disseram aquilo que estes ensinaram. E os apóstolos que foram enviados pelo Santo Espírito 

não anunciaram ao mundo senão as palavras que o Espírito Santo os tinha confiado: e o 

Espírito Santo que foi ensinado pelo Filho recebeu suas palavras do Filho, como é dito no 

Evangelho e, enfim, o filho que foi enviado pelo Pai só disse aquilo que ele tinha ouvido do 

Pai, como ele propriamente disse. […]  23

Em benefício da tradição, encontramos refúgio nas obras do bispo de Hipona, 

às quais os protestantes já recorriam. Pascal, por exemplo, fez uso da edition de Louvain das 

obras completas de Santo Agostinho traduzidas na segunda metade do século XVI. Ao fim e 

ao cabo, apesar de católicos, assemelhamo-nos aos protestantes em nossas afirmações acerca 

da graça de Deus. 

Dentre vários importantes questionamentos que buscamos responder, posso 

citar dois para os leitores: Quais são os estados do homem antes e depois do pecado? O que 

pode fazer o homem para ser salvo? 

Tradução de Andrei Martins – nota de rodapé 232 de sua Dissertação: MARTINS, A. V. Contingência e 23

Imaginação em Blaise Pascal. 248 f. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo–SP.
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Chegando o pecado, segundo Blaise Pascal, perdemos o amor por Deus – o 

primeiro de nossos amores. Tal perda corresponderia ao vazio no homem em que transbordou 

o amor que temos por nós mesmos. 

Assim, os horrores ante a morte do Senhor Pascal, o pai, foram expressões de 

amor próprio; e os horrores ante a morte do meu cunhado são expressões de amor próprio. 

Isto porque o amor próprio deveria ser finito, mas passamos a nos amar unicamente e a 

desejarmos tudo infinitamente para nós mesmos: o homem se inclinou completamente para si. 

Em um mundo caído, ao que serviria o ideal francês do honnête homme, um 

homem que deseja agradar a todos? 

Em seus Pensamentos  a ser publicados postumamente, sendo contrário 24

àqueles que vivem sem conhecer a Deus, sem o procurar e desprezando a religião cristã, o 

meu cunhado considera a necessidade de os mesmos terem ao menos fidalguia. Esclarece, 

porém, em um de seus pensamentos que “A religião cristã é a única a tornar o homem amável 

e feliz ao mesmo tempo; na fidalguia não se pode ser amável e feliz ao mesmo tempo”. 

Para ele: […] É falso que sejamos dignos de que os outros nos amem. É injusto 

que o queiramos. Se nascêssemos racionais e indiferentes, e conhecendo a nós e aos outros, 

não daríamos essa inclinação à nossa vontade. Nascemos entretanto com ela, nascemos pois 

injustos. Porque tudo tende para si; isso é contra toda ordem. É preciso tender para o geral, e a 

inclinação para si é o começo de toda desordem, em guerra, em sociedade, em economia, no 

corpo particular do homem. A vontade é portanto depravada. Se os membros das comunidades 

naturais e civis tendem para o bem do corpo, as comunidades mesmas devem tender para 

outro corpo mais geral de que elas são membros. Deve-se, pois, tender para o geral. Nascemos 

portanto injustos e depravados. Nenhuma religião além da nossa ensina que o homem nasce 

em pecado; nenhuma seita de filósofos o disse; nenhuma portanto disse a verdade. Nenhuma 

seita ou religião esteve sempre sobre a terra, a não ser a religião cristã. Deve-se muita 

obrigação aos que advertem dos defeitos, pois eles mortificam, informam que se foi 

desprezado, não impedem que voltemos a sê-lo no futuro, porque temos muitos outros 

defeitos para sê-lo. Eles preparam o exercício da correção e a exempção de um defeito. 

Tradução de Mário Laranjeira – revisada por Márcia Valéria Martinez de Aguiar. Os escritos de Blaise Pascal 24

presentes nesta lauda e no primeiro parágrafo da próxima foram extraídos desta obra: PASCAL, B. 
Pensamentos. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
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O coração tem razões que a razão desconhece; sabe-se disso em mil coisas. 

Digo que o coração ama o ser universal naturalmente e a si mesmo naturalmente, conforme ao 

que se dedica, e ele se endurece contra um ou outro à sua escolha. Rejeitastes a um e ficastes 

com o outro; será pela razão que vos amais? É o coração que sente a Deus e não a razão. Eis o 

que é a fé. Deus sensível ao coração, não à razão. […] 

Ao que vale, ao que vale o comportamento, o comportamento apenas? 

Hipocrisia: palavra que é a suma da inclinação para si em uma sociedade de vaidades, vazia 

de Deus e cheia de si. 

Em meados da década de 1650, logo após quase uma década de discussões 

sobre o vazio na natureza, esteve Pascal no monastério de Port-Royal-des-Champs. Recorreu 

a ele um teólogo da Sorbonne em via de condenação romana por promover o jansenismo. Em 

antagonismo aos jesuítas molinistas, um cristão católico jansenista sustentaria nossa 

necessidade da graça de Deus, sustentaria a impossibilidade de o homem fazer o bem, a 

impossibilidade de o homem cumprir os mandamentos de Deus a fim de ser salvo após a 

Queda. 

O Padre Antoine Arnauld estava a acusar os jesuítas molinistas de 

considerarem o homem como promotor de sua própria salvação, além de criticar seu laxismo 

moral. Para um jansenista, Deus é o promotor da salvação humana por meio de Jesus Cristo e 

os salvos têm o dever de buscar a mortificação de seus defeitos – não pela mera fidalguia. 

Blaise Pascal, à luz de teólogos que o precederam, passou a atuar nas 

controvérsias sobre a graça, publicando Les Provinciales, 18 cartas em refutação da doutrina 

jesuíta e em defesa de Arnauld, teólogo que foi pupilo do Abade de Saint-Cyran, Jean 

Duvergier, este por sua vez amigo e cooperador de Cornelius Jansenius. 

Anos antes da participação de Pascal em tais controvérsias, Saint-Cyran havia 

sido encarcerado por ordem do Cardeal Richelieu, um promotor da monarquia absolutista na 

França que desprezava o jansenismo como se um estorvo fosse. Ora, se Deus é o ser 

absoluto e o homem nada é para os jansenistas, que implicação política de tal doutrina 

religiosa poder-se-ia esperar? 

Todos já estavam falecidos, exceto Arnauld, agora excluído da Sorbonne e 

necessitado de defesa. Por que a Blaise Pascal recorrer, se este era neófito? 
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O reverendo Arnauld bem sabia da disposição para disputas intelectuais que o 

jovem apresentara em anos anteriores e talvez supusesse haver nele rancor contra os jesuítas e 

particularmente contra o Cardeal Richelieu. O governo francês havia fragilizado a família 

Pascal em 1638. Quando decidiu morar em Paris e se dedicar à educação dos filhos, o Senhor 

Étienne Pascal passou a viver de dívidas públicas, das quais ele era detentor. Porém, em um 

contexto de guerra decorrente da Reforma, o Rei Luís XIII, tendo por ministro o Cardeal 

Richelieu, aumentou impostos e negligenciou o pagamento de juros aos detentores. 

Dois anos depois, então servindo aquele que trouxera profundas aflições à 

família, o Senhor Pascal, o pai, foi morar em Rouen. Uma inclinação para si? Era, pois, 

conveniente o título de Adjunto do Intendente do Rei para a Normandia e de Comissário de 

Sua Majestade para os impostos e a cobrança da talha. 

Vivendo em Rouen com riquezas e fundamentado pelo ensino erudito de meu 

sogro, que outrora em Paris frequentava com o filho um círculo do Padre Mersenne em que 

intelectuais se reuniam para compartilhar e examinar as obras uns dos outros, o jovem Pascal 

se oportunizou de uma controvérsia anterior àquela religiosa. Refiro-me à controvérsia acerca 

de um vazio não espiritual, o vazio na natureza . Será que disto tratam as literaturas que os 25

leitores utilizarão para ensinar física? 

Os seus primeiros e atualizados tomos de física destinados ao ensino em 

escolas públicas brasileiras, aprovados no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD 2018), caros leitores, assim fazem menção a Blaise Pascal: 

[…] No SI, a unidade de medida de pressão é o newton por metro quadrado (N/m2), 
também denominada pascal (Pa), em homenagem ao filósofo, físico e matemático 
francês Blaise Pascal (1623–1662). […] Mais tarde, Pascal o [experimento de 
Torricelli] repetiu em um local de maior altitude, constatando que a coluna de 
mercúrio se estabilizava a uma altura menor que 76 cm. Após inúmeras repetições, 
em diferentes altitudes, concluiu que a pressão atmosférica diminuía com o aumento 
da altitude. […] Pascal, em 1650, com base em vários experimentos práticos, 
elaborou o seguinte princípio: Se um ponto qualquer de um líquido homogêneo e 
incompressível, em equilíbrio, sofre uma variação de pressão Δp, todos os pontos 
desse líquido serão submetidos a essa mesma variação. […] (BARRETO FILHO; 
SILVA, 2016, p. 255–267, grifos no original). 

Para uma análise detalhada de episódios históricos relacionados à discussão acerca do vazio na natureza, pode-25

se consultar este trabalho: MARTINS, R. de A. O vácuo e a pressão atmosférica, da Antigüidade a Pascal. 
Cadernos de História e Filosofia da Ciência. Campinas, v. 1, n. 3, p. 9–48. 1989.
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[…] No Sistema Internacional de Unidades, a pressão é medida em newton por 
metro quadrado (N/m2), que recebe o nome de pascal (Pa), em homenagem ao físico 
e matemático francês Blaise Pascal […]. Por volta de 1650, Blaise Pascal, filósofo, 
matemático francês (1623–1662), descobriu que qualquer aumento de pressão em 
um líquido transmite-se igualmente a todos os pontos desse líquido, inclusive às 
paredes do recipiente que o contém. Essa descoberta ficou conhecida como 
princípio de Pascal. […] (BONJORNO, J. R. et al., 2016, p. 247–259, grifos no 
original). 

[…] Blaise Pascal (1623–1662) nasceu em Clermont-Ferrand, França, e ainda 
criança manifestou grande habilidade em Matemática. Estudou Geometria, 
Probabilidade e Física, chegando a importantes descobertas. Aos 19 anos, depois de 
dois anos de trabalho intenso, terminou a construção de uma revolucionária 
calculadora mecânica que permitia a realização de operações aritméticas sem que o 
usuário precisasse saber os respectivos algoritmos. Buscando outros conhecimentos, 
embrenhou-se na Filosofia e na Teologia, tendo legado uma frase memorável, em 
que deixou clara sua insatisfação com as coisas meramente racionais: “O coração 
tem razões que a própria razão desconhece”. A Blaise Pascal devemos o teorema 
enunciado a seguir, que encontra várias aplicações práticas. Um incremento de 
pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível em 
equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem 
como às paredes do recipiente. […] (DOCA, BISCUOLA; BÔAS, 2016, p. 272, 
grifos no original). 

[…] No SI, a unidade de medida de pressão é o newton por metro quadrado (N/m2), 
unidade também chamada de pascal (Pa). […] Essa conclusão foi apresentada por 
Blaise Pascal (1623–1662), que aprofundou os estudos desenvolvidos por Simon 
Stevin. O chamado princípio de Pascal pode ser assim enunciado: A variação da 
pressão em um fluido em repouso é transmitida igualmente a todos os pontos desse 
fluido. […] Matemático, físico, filósofo e escritor, o francês Blaise Pascal formulou 
diversos tratados, como a lei do equilíbrio dos líquidos, o triângulo aritmético e o 
princípio que leva seu nome. O princípio de Pascal permitiu a invenção de 
instrumentos e máquinas cujo funcionamento se baseia na transmissão de pressão 
por meio de líquidos, como o elevador hidráulico e o freio dos veículos automotores. 
[…] (FUKUI; MOLINA; VENÊ, 2016, p. 235–242, grifos no original). 

[…] A unidade de pressão, no SI, é N/m2 e denomina-se pascal (Pa) em homenagem 
ao físico, matemático e filósofo francês Blaise Pascal (1623–1662). […] O princípio 
de Pascal afirma […]: A variação da pressão aplicada a um fluido contido num 
recipiente fechado é transmitida integralmente a todos os pontos desse fluido. […] 
(GASPAR, 2016, p. 254–265, grifos no original). 

[…] Uma das propriedades fundamentais dos fluidos foi enunciada pelo físico 
francês Blaise Pascal […]. Em homenagem a ele, essa propriedade foi denominada 
princípio de Pascal. Se houver uma variação na pressão exercida sobre um fluido 
contido em um recipiente, ela é integralmente transmitida a todos os pontos do 
fluido e às paredes do recipiente que o contém. […] (GONÇALVES FILHO; 
TOSCANO, 2016, p. 139). 

[…] No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de pressão é o newton 
por metro quadrado (N/m2), também conhecida como pascal (Pa). […] O fato de o 
acréscimo de pressão ser transmitido a todos os pontos do líquido foi observado por 
Blaise Pascal (1623–1662), físico e matemático francês. O chamado princípio de 
Pascal pode ser enunciado da seguinte maneira: O acréscimo de pressão em 
determinada região de um líquido em equilíbrio é transmitido a todos os pontos do 
líquido. […]  (GUIMARÃES, O.; PIQUEIRA; CARRON, 2016, p. 256–266). 
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[…] a unidade de pressão será 1 N/m2, denominada pascal e abreviada como Pa. 
[…] Depois de Torricelli, o cientista e filósofo francês Blaise Pascal (1623–1662) 
repetiu a experiência no alto de uma montanha e verificou que o valor de patm era 
menor do que a pressão no nível do mar. Esse era um resultado razoável, pois, 
quanto maior for a altitude do local, mais rarefeito, ou seja, mais disperso será o ar e 
menor será a espessura da atmosfera que estará atuando na superfície do Hg. […] A 
experiência de Torricelli poderia ser realizada usando-se outros líquidos no lugar do 
Hg – Pascal chegou a realizar a experiência com vinho. […] Essa relação foi 
observada, experimentalmente, em 1653, pelo cientista francês Pascal, que assim a 
enunciou: O acréscimo de pressão, em um ponto de um líquido em equilíbrio, 
transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido. […] (LUZ; ÁLVARES; 
GUIMARÃES, 2016, p. 236–250, grifos no original). 

[…] Pressão média é a grandeza escalar e sua unidade no SI é N/m2 (newton por 
metro quadrado), também conhecida como Pa (pascal). […] O filósofo, físico e 
matemático francês Blaise Pascal (1623–1662) sintetizou essas considerações em 
um princípio que recebeu seu nome. […] “Um acréscimo de pressão exercido em 
um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos 
do líquido e às paredes do recipiente que o contém.” […] (MARTINI et al., 2016, p. 
184–196, grifos no original). 

[…] a unidade de medida de pressão: N/m2. Essa unidade recebeu o nome de pascal 
(Pa) em homenagem a Blaise Pascal. […] Blaise Pascal (1623–1662) foi um físico, 
matemático e filósofo francês que realizou importantes trabalhos na área de 
Hidrostática e Matemática. […] A pressão hidrostática independe do formato do 
recipiente no qual o fluido está contido. No caso dos vasos comunicantes […], a 
pressão é igual para todos os pontos de uma mesma linha horizontal. E, se 
modificarmos a pressão em qualquer um desses recipientes, essa alteração será 
transmitida para outro ponto do líquido. Foi Blaise Pascal quem enunciou esse 
princípio. Em nosso cotidiano, o princípio de Pascal está relacionado às prensas e 
aos elevadores hidráulicos. […] (PIETROCOLA et al., 2016, p. 189–192, grifos no 
original). 

[…] a pressão tem como unidade o newton por metro quadrado (N/m2). Essa 
unidade pode também ser chamada de pascal, cujo símbolo é Pa. […] princípio de 
Pascal […]: Qualquer acréscimo de pressão exercida num ponto de um fluido (gás 
ou líquido) em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos desse fluido e 
às paredes do recipiente que o contém. […] (TORRES et al., 2016, p. 149–160, 
grifos no original). 

[…] No Sistema Internacional a unidade de pressão é N/m2, que também é 
conhecida como pascal (Pa). […] O fenômeno de transmissão da pressão foi descrito 
pela primeira vez por Blaise Pascal. O Princípio de Pascal estabelece que: Quando 
um ponto de um líquido em equilíbrio sofre variação de pressão, acontece o mesmo 
com os demais pontos dele, em igual intensidade. […] (YAMAMOTO; FUKE, 
2016, p. 269–275). 
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Afirmo que leio com estranheza as considerações dos autores de livros 

didáticos e direi o porquê. Serão publicados postumamente os Tratados  que Pascal redigiu 26

em meados de 1654. Neles, forço-me a pensar, os escritores contemporâneos dos leitores 

devem ter encontrado inspiração para escrita do “princípio de Pascal” tal qual cessamos de ler. 

Notem a imagem a seguir, presente no trabalho pascaliano: trata-se da representação de um 

novo tipo de máquina para multiplicar forças. 

 

Imagem 5: Máquina para multiplicar forças 

Escreve o meu cunhado: 

[…] Se um recipiente cheio de água, fechado em todos os lados, tem duas 

aberturas, das quais uma é 100 vezes maior do que a outra: colocando em cada uma um pistão 

que lhe esteja bem ajustado, um homem empurrando o pequeno pistão igualará a força de 100 

homens que empurrem aquele que é 100 vezes maior e será capaz de vencer a de 99. 

E [para] qualquer proporção que essas aberturas tenham, se as forças colocadas 

sobre os pistões forem como as aberturas, elas ficarão em equilíbrio. Daí se vê que um 

recipiente cheio de água é um novo princípio de mecânica e uma máquina nova para 

multiplicar forças no grau em que se deseje, pois um homem dessa maneira poderá elevar 

qualquer fardo que lhe seja proposto. 

Tal como a imagem 5, todos os trechos de fonte primária apresentados a partir desta lauda foram extraídos da 26

seguinte obra: PASCAL, B. Tratados Físicos. Seleção, tradução e notas de Roberto de Andrade Martins. 
Cadernos de História e Filosofia da Ciência. Campinas, v. 1, n. 3, p. 49–168. 1989.
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E é de se admirar que se encontre nessa nova máquina essa ordem constante 

encontrada em todas as antigas; a saber: a alavanca, a manivela, o parafuso sem fim, etc., que 

é que o caminho aumenta na mesma proporção que a força. Pois é visível que, como uma 

dessas aberturas é 100 vezes maior que a outra, se o homem que empurra o pequeno pistão o 

fizer descer uma polegada, ele não fará o outro subir senão uma centésima parte apenas; pois 

como esse impulso é feito por causa da continuidade da água, que comunica um dos pistões 

ao outro, fazendo com que um não possa mover sem empurrar o outro, é claro que quando o 

pequeno pistão se move uma polegada, a água que ele empurrou, empurrando o outro pistão, 

como encontra sua abertura 100 vezes maior, não ocupa senão 1/100 da altura: de modo que o 

caminho está para o caminho como a força para a força. É isso que se pode considerar como a 

verdadeira causa desse efeito: pois é claro que é a mesma coisa fazer com que 100 libras de 

água façam um percurso de 1 polegada do que fazer com que 1 libra de água faça um percurso 

de 100 polegadas; e que assim, quando 1 libra de água está ajustada de tal forma com 100 

libras de água que as 100 libras não possam se mover 1 polegada a não ser que façam mover a 

libra de 100 polegadas, é preciso que permaneçam em equilíbrio, pois uma libra tem tanta 

força para fazer com que 100 libras se desloquem 1 polegada quanto as 100 libras tem para 

fazer com que 1 libra se desloque 100 polegadas. 

Pode-se ainda acrescentar, para maior esclarecimento, que a água está 

igualmente pressionada sob esses dois pistões; pois se um possui 100 vezes mais peso do que 

o outro ele em troca também toca 100 vezes mais partes; e assim cada uma é pressionada 

igualmente; portanto todas devem estar de repouso, pois não existe nenhuma razão pela qual 

uma deva ceder mais do que a outra; de modo que, se um recipiente cheio de água não tem 

mais do que uma abertura, com o tamanho de 1 polegada, por exemplo, onde se coloca um 

pistão pressionado por um peso de 1 libra, esse peso produz uma força contra todas as partes 

do recipiente em geral, por causa da continuidade e da fluidez da água: mas, para determinar 

quanto sofre cada uma das partes, eis a regra: cada parte do tamanho de 1 polegada, como a 

abertura, sofre tanto quanto se ela estivesse sendo empurrada pelo peso de 1 libra (sem contar 

o peso da água do qual não se fala aqui, pois eu falo apenas a respeito do peso do pistão), 

porque o peso de 1 libra pressiona o pistão que está na abertura e cada porção do recipiente 

maior ou menor sofre precisamente mais ou menos proporcionalmente a seu tamanho, esteja 

essa porção diretamente à frente da abertura ou ao lado, longe ou perto; 
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Pois a continuidade e fluidez da água torna todas essas coisas iguais e 

indiferentes. De tal modo que é necessário que a matéria da qual o recipiente é feito tenha 

igual resistência em todas as suas partes para sustentar todos esses esforços: se sua resistência 

for menor em algum, ele se rompe; se ela for maior, ela fornece aquilo que é necessário e o 

restante se torna inútil nessa ocasião; de tal forma que, se for feita uma nova abertura nesse 

recipiente, será necessário, para prender a água que daí jorraria, uma força igual à resistência 

que essa parte deve ter, quer dizer, uma força que esteja para aquela de 1 libra, como essa 

última abertura está para a primeira. […] 

Comparem, leitores, o trecho de fonte primária que acabaram de ler com 

os enunciados do “princípio de Pascal” aprovados no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD 2018). Analisando a redação destes, pode-se atribuir tal “princípio” a 

Blaise Pascal? 

Esclareçam-me, rogo, a obscuridade na unidade de “pressão”. Antes, o que ao 

certo é “pressão”? “Polegadas e linhas” são, para os leitores, “Pascal”? A isto sou ignorante e, 

para além das referidas grandeza e unidade, sou ignorado. Ao contrário do que sugerem os 

Senhores Benigno Barreto Filho e Claudio da Silva, o Senhor Antônio da Luz e as Senhoras 

Beatriz Álvares e Carla Guimarães, fui eu a pedido do meu cunhado que, em setembro de 

1648, conduzi a experiência ordinária do vazio em Puy-de-Dôme, uma das montanhas mais 

elevadas da Auvergne. 

Estive na companhia do jovem Pascal pouco antes de 15 de novembro de 1647, 

data registrada em uma carta que ele supostamente destinou a mim, afirmando: […] Imaginei 

uma [experiência] que sozinha poderá ser suficiente para nos proporcionar a luz que 

procuramos, se ela puder ser executada de modo correto. É de fazer a experiência ordinária do 

vazio várias vezes no mesmo dia, em um mesmo tubo, com o mesmo mercúrio, tanto na base 

quanto no topo de uma montanha, que tenha altura de pelo menos 500 ou 600 toesas, para 

verificar se a altura do mercúrio suspenso no tubo se encontrará semelhante ou diferente 

nessas duas situações […]. 

Em sua humanidade, estaria o meu cunhado preocupado com a prioridade da 

experiência? Tal como escreveu, teria sido ele de fato o idealizador? Lembro-me de Blaise 

Pascal já haver solicitado a condução da experiência pessoalmente e, sendo franco, não 

recordo de ter recebido a citada carta. 
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Demorei quase um ano para conduzir a experiência, porque estive atarefado em 

Bourbonnais e, ao regressar a Clermont, onde Blaise Pascal nasceu em 19 de junho de 1623, 

neves, neblinas cobriram o Puy-de-Dôme. 

Esforcei-me para expressar, em carta ao então jovem Pascal, o quão 

responsável fui nos procedimentos experimentais e não experimentais envolvidos. Sobre 

estes, saliento que convidei várias testemunhas de boas condições de Clermont, eclesiásticos e 

leigos, para atestarem a veracidade do que fiz e relato. Qualquer hesitação invalidaria meu 

relato em um contexto controverso, não? Pois bem, o dia 19 de setembro se mostrou belo a 

mim, com o cume de Puy-de-Dôme descoberto às cinco horas da manhã, para o também belo 

trabalho que desenvolvemos nas horas seguintes. 

Fiz o que chamamos de experiência ordinária do vazio, que os leitores devem 

conhecer pela designação de “experimento de Torricelli”, tanto na base quanto no topo da 

montanha, para investigar se a altura do tubo se encontraria semelhante ou diferiria nas duas 

localizações. Com que finalidade? Era aceita esta máxima dos filósofos: “a natureza tem 

horror ao vazio”. Pergunto aos senhores: A sustentação da coluna de mercúrio na experiência 

ordinária seria causada pelo horror ao vazio? O mercúrio ficaria suspenso porque a natureza 

se esforçaria para evitar a formação de vazio no topo do tubo de vidro? Ou, ainda, o topo do 

tubo estaria vazio e esse vazio puxaria o mercúrio, mantendo um coluna de certa altura, ou 

seja, haveria na natureza um horror limitado ao vazio? Seria, por outro lado, o peso do ar a 

causa da sustentação? 

Para Pascal, a partir de tal experimento, haveria uma resposta decisiva. Ele 

afirmou na mesma suposta carta a mim: […] se ocorrer que a altura do mercúrio é menor no 

alto do que embaixo da montanha […], seguir-se-á necessariamente que o peso e pressão do 

ar são a única causa dessa suspensão do mercúrio e não o horror ao vácuo, pois é bem certo 

que existe muito mais ar que pesa sobre o pé da montanha do que em seu cume; no entanto 

não se poderia dizer que a natureza no pé da montanha tem maior horror ao vazio do que em 

seu topo. […] 

Os leitores concordam com o Senhor Pascal? 
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Inicialmente, fomos todos ao jardim dos Padres Mínimos e, por lá, despejei 

dezesseis libras de mercúrio em um recipiente. Escrevi para Pascal, o jovem: 

[…] 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 padre Chastin, um dos religiosos da casa, homem tão piedoso 

quanto capaz e que raciocina muito bem nesses assuntos, de ter o trabalho de aí 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 lá 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 e 1,5 linha de diferença em relação a 26 polegadas e 

3,5 linhas que haviam sido encontradas nos Mínimos. Isso nos satisfez plenamente. 
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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 

Árvore [uma aldeia], 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 […] Senhor Mosnier [cônego 

da igreja catedral] 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 tínhamos 

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 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. […] 

O que, pois, os caros leitores concluiriam baseados na experiência que 

conduzi? 
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Na certeza do experimento, é oportuno demonstrar gratidão ao Padre 

Mersenne, que regressou de Roma e de Florença à Paris em 1645, depois de ter mantido 

contato com pensadores italianos que vinham estudando sobre o vazio na natureza. Parece ter 

sido o Senhor Rafael Magiotti quem lá idealizou uma experiência com uso de um tubo de 

chumbo e água: a experiência de Berti, que é provavelmente desconhecida dos leitores e que 

leva o nome de seu feitor, o Senhor Gasparo Berti. 

Tal experiência antecedeu e serviu de inspiração para o desenvolvimento do 

“experimento de Torricelli”, o experimento ordinário do vazio, como eu o conheço. Supõe-se 

que tenha sido o Senhor Galileu Galilei ou o Senhor Vincenzo Viviani quem sugeriu o uso de 

mercúrio em substituição de água, e isto bem foi atendido pelo Senhor Evangelista Torricelli, 

pupilo do Senhor Galilei. 

O reverendo Mersenne divulgara as novas experiências entre aqueles 

participantes de seu círculo, dentre os quais havia um senhor reconhecido por sua destreza 

experimental: o Senhor Pierre Petit. Pela falta de bons tubos de vidro, infelizmente o padre 

não conseguia reproduzir o experimento de Torricelli. 

Em 1646, dois anos antes de minha condução no Puy-de-Dôme, o Senhor Petit 

estava em passagem por Rouen, onde os fabricantes de vidros são primorosos e a ele 

possibilitaram fazer a experiência de Torricelli com um tubo de quatro pés de comprimento e 

de grossura interna do dedo mínimo. Em uma carta, Petit afirma que o Senhor Pascal, o pai, 

ficou encantado ao ouvir a descrição da experiência, fazendo uma consideração de que o meu 

sogro admitia o vazio há tempos. O Senhor Petit, na companhia de seu amigo e do filho deste,  

nosso Blaise Pascal, pôs-se a filosofar. 

À época com 23 anos, o meu cunhado alegou que os simplícios poderiam 

argumentar que o espaço aparentemente vazio era ocupado por ar a evitar a formação de 

vazio, ar que teria penetrado o vidro por seus poros. Petit respondeu-lhe […] que se poderia 

perguntar-lhes por que não entrava ainda mais e por que todo o mercúrio não caía, pois o ar 

poderia entrar no tubo pelos poros do vidro e substituir todo o resto do mercúrio como já 

havia feito com uma parte […]. 

!123



Depois desse episódio, Blaise Pascal passou a exibir publicamente 

experiências, inclusive na presença de padres jesuítas do Colégio de Rouen. Exibições de 

experimentos apenas? Exibições também de si? De 1646 a 1647, Pascal não parecia defender 

a ideia de peso do ar. O meu jovem cunhado voltou a morar em Paris em maio de 1647, 

sensivelmente desprovido de saúde. 

Um amigo de Pascal, o Senhor Roberval, manteve com ele estreito contato. A 

especulação de Roberval sobre o experimento de Torricelli seria de estar vazia a parte superior 

do tubo ou de haver nela um ar muito rarefeito. Voltava-se a atenção para o interior do tubo. O 

mercúrio não cairia completamente devido ao relativo vazio que o atrairia. Poder-se-ia sentir a 

atração a que o Senhor Roberval fez referência se se tampasse com o dedo a extremidade 

limitante do espaço aparentemente vazio após a inversão do tubo de vidro. Provavelmente, o 

pensamento de Pascal era semelhante. 

Ainda em 1647, no mês de setembro, o Senhor René Descartes visitou em Paris 

o círculo do Padre Mersenne. O padre, então com tubos de vidro apropriados, reproduziu o 

experimento de Torricelli e contou sobre as exibições públicas em Rouen. A partir de então, 

Descartes desejou encontrar e dialogar com Pascal. A irmã mais nova da família, a Senhorita 

Jacqueline, que findou seus dias em 1661 como Irmã Santa Eufêmia na Abadia de Port-Royal, 

escreveu uma carta para minha esposa, contando-lhe a respeito das duas visitas de Descartes e 

seus amigos nos dias 23 e 24. 

O amigo Roberval era adversário de René Descartes e Blaise Pascal pedira sua 

presença. Enquanto Descartes negava a possibilidade do vazio, defendendo por argumentação 

a priori – não dependentes de experiência – que o espaço aparentemente vazio estaria repleto 

de matéria sutil, o éter, Roberval assumia argumentos empíricos. 

No pensamento cartesiano, espaço é, por definição, envoltório de matéria. Falar 

em espaço vazio era, pois, inconcebível para Descartes. A sustentação da coluna de mercúrio 

que o Senhor Roberval atribuía ao relativo vazio era, segundo o Senhor René Descartes, 

causada pelo peso do ar. 

Note-se que, apesar de negar a possibilidade do vazio, este último pensador 

admitia o peso do ar como causa. Foi o Senhor Isaac Beeckman, possivelmente, quem o 

influenciou acerca desta causa. Beeckman, um holandês bem conhecido por seus trabalhos 

com Descartes, no início do século XVII já pensava sobre o peso do ar. 
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Se Blaise Pascal convidou Roberval para auxiliá-lo nas discussões com 

Descartes e se em sua primeira publicação logo após os encontros ele nada disse sobre o 

peso, a pressão do ar, é plausível acreditar que foi de Pascal a ideia da experiência que 

meses depois eu conduzi no Puy-de-Dôme? 

Em carta de 13 de dezembro de 1647 ao Padre Mersenne, o Senhor René 

Descartes afirmou: […] Eu havia advertido o Senhor Pascal a experimentar se o mercúrio 

subiria à mesma altura quando se está acima de uma montanha e quando se está em sua parte 

de baixo; não sei se ele o terá feito […]. 

A primeira vez em que, por escrito, Pascal considerou o peso do ar como causa 

dos fenômenos atribuídos ao horror ao vazio foi em sua publicação descritiva do experimento 

que conduzi no Puy-de-Dôme, já no fim de 1648. Descrição, aliás, que deve ser considerada 

em suas falhas para os leitores no século XXI. 

Por exemplo, eu mesmo estudei posteriormente a influência dos “climas” seco, 

úmido, quente e frio sobre a coluna de mercúrio sustentada e duvido que o Padre Chastin 

tenha observado com o rigor requerido em nosso contexto de controvérsia. A altura 

provavelmente variara ao longo do dia. 

Além disso, tal como Francis Bacon, o meu cunhado estava sendo ingênuo. 

Não foi sábio de sua parte pensar a experiência no Puy-de-Dôme como “experiência 

decisiva”. Perdoem o Senhor Pascal, porque era jovem e não há quem nasça sábio. 

Se seu pensamento fosse o à época majoritário, Pascal poderia ir de encontro à 

própria ideia de experimento crucial. Talvez dissesse que o ar é mais rarefeito no alto do Puy-

de-Dôme, estando “esticado”. Assim, não apenas o vazio puxaria o mercúrio: ao ser puxado 

também pelo ar distendido, a altura da coluna de mercúrio sustentada seria menor. 

Afinal, leitores, há espaços vazios na natureza? Sua resposta seria um 

conhecimento científico ou uma crença científica? 
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Na tal primeira publicação logo após os encontros com Descartes, Novas 

experiências sobre o vácuo, o meu cunhado se opôs à filosofia cartesiana e a todos que, a seus 

modos, pensaram uma natureza com horror ao vazio: […] 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. […] 

Restou a Pascal lamentar não ter suas opiniões aceitas. Escreveu em seu 

fragmento de um “tratado sobre o vácuo”: […] 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 ser 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. […] 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. […] 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 […]. 
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Note-se, por isso, Blaise Pascal na qualidade de um homem que diferira da 

maioria dos homens de ciência ao fim do período histórico que os leitores designam por 

“Renascimento”. Ele valorizava mais o “retorno” à tradição da religião cristã do que o 

“retorno” à Antiguidade Clássica. O último também era precioso para ele, estando todavia 

condicionado ao pensamento de que os “‘antigos’ eram na verdade novos em tudo”. 

Tomemos para nós um exemplo de Aristóteles. 

… 

Os atomistas, que precederam o pensamento aristotélico, foram defensores da 

existência de espaços sem matéria e defensores de tal existência enquanto condição para o 

movimento. De acordo com os atomistas, os corpos materiais se movem, passando a ocupar 

espaços antes vazios. Aristóteles, por sua vez, contrapôs-se aos atomistas, defendendo a 

existência de um Universo pleno, isto é, completamente preenchido por matéria. Sim, para 

este pensador os corpos materiais se movem; no entanto, tais corpos se movem por haver 

troca mútua dos espaços que ocupam. Não seria Aristóteles “novo” em sua época? 

Depois da experiência no Puy-de-Dôme, o meu cunhado se afastou das 

pesquisas em física. Pascal não foi “novo” no campo da física, apropriou-se sim de trabalhos 

do Padre Mersenne, do Senhor Descartes e de tantos outros pensadores, como o Senhor 

Simon Stevin, a quem se referem a Senhora Ana Fukui e os Senhores Madson Molina e Venê, 

seus contemporâneos. 

Em relação aos trabalhos em outros campos do saber humano, são poucas as 

contribuições pascalianas em física. É válido, entretanto, reconhecer os Tratados “Sobre o 

equilíbrio dos líquidos” e “Sobre o peso da massa de ar” – a ser postumamente publicados  – 

como valiosas sistematizações de trabalhos de diversos geômetras que o inspiraram. 

Limito até este ponto a minha narrativa, pensando na educação científica dos 

prezados leitores e naquela em que os senhores atuarão, e despeço-me com ainda muito a 

dizer. Acaba de chegar à minha residência aquele que fará a máscara mortuária do Senhor 

Pascal, o meu caro cunhado. 

… 
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Imagem 6: Máscara mortuária de Blaise Pascal (1662)  27

… 

Ao fim e ao cabo, prezados leitores, que protagonismo teve Blaise Pascal? 

Disponível em: <https://www.actualitte.com/article/culture-arts-lettres/le-mystere-pascal-se-fait-une-place-27

entre-le-coeur-et-la-raison-a-la-bnf/67911>. Acesso em: 10 de maio de 2018.
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Considerações finais do produto educacional 

O brevíssimo recorte biográfico de Blaise Pascal ora apresentado, prezados 

licenciandos, enseja contribuir para uma contra-hegemônica formação inicial de professores 

de física. Os cursos de licenciatura plena persistem no obsoleto “Modelo Hegemônico de 

Formação”, segundo o qual “o professor é visto como um consumidor e [...] reprodutor de 

saberes profissionais produzidos por especialistas da área científica” (PEREIRA, 2009, p. 22). 

Nele há desvalorização do conhecimento fundamentado em História e em Filosofia da 

Ciência, importando apenas o processo de ensino-aprendizagem dos “produtos da 

ciência” (conceitos científicos, formulações matemáticas de leis científicas etc.). 

Importa saber que, desde o fim da década de 1980, como escreve o filósofo da 

educação Michael Matthews, o ensino de ciências tem sido reaproximado da história e da 

filosofia da ciência. Alguns dos argumentos em favor de tal reaproximação são enumerados 

pelo estudioso, afirmando que a história da ciência contribui para o ensino, porque: 

[…] (1) motiva e atrai os alunos; (2) humaniza a matéria; (3) promove uma 
compreensão melhor dos conceitos científicos por traçar seu desenvolvimento e 
aperfeiçoamento; (4) há um valor intrínseco em se compreender certos episódios 
fundamentais na história da ciência [...]; (5) demonstra que a ciência é mutável e 
instável e que, por isso, o pensamento científico atual está sujeito a transformações 
que (6) se opõem a ideologia cientificista; [...] (1995, p. 172–173) 

Para conceber este trabalho, tal como nas transformações historiográficas 

notadas ao longo do século XX , apoiei-me na legislação brasileira para o ensino de ciências 28

naturais e de matemática. Está escrito, por exemplo, nas Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio: 

[…] O uso da história da ciência para enriquecer o ensino de Física e tornar mais 
interessante seu aprendizado, aproximando os aspectos científicos dos 
acontecimentos históricos, possibilita a visão da ciência como uma construção 
humana. Esse enfoque está em consonância com o desenvolvimento da competência 
geral de contextualização sociocultural, pois permite, por exemplo, compreender a 
construção do conhecimento físico como um processo histórico, em estreita relação 
com as condições sociais, políticas e econômicas de uma determinada época. […] Já 
a filosofia da ciência tem maior importância, para o professor, na construção de sua 
concepção de ciência, com reflexos na hora de abordá-la em sala de aula. […] 
(BRASIL, 2006, p. 64) 

Dissertou-se sobre tais transformações historiográficas na Introdução do produto educacional.28

!129



Qual história da ciência “possibilita a visão da ciência como uma 

construção humana”? Qual apresenta o “conhecimento físico como um processo 

histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de uma 

determinada época”? 

Para que se cumpra a legislação, a inserção da atual história da ciência na 

formação inicial docente é condição sine qua non. Se adequadamente conhecerem a nova 

história da ciência e sua nova historiografia, os licenciandos dentro em breve terão mínima 

condição para explicitar em seus ambientes de educação básica o conhecimento físico “como 

um processo histórico, objeto de contínua transformação e associado às outras formas de 

expressão e produção humanas” (BRASIL, parte III, 2000, p. 22). 

Interpreto, entretanto, uma carência na legislação brasileira para o ensino de 

ciências naturais e de matemática. Seria nela possível vislumbrar a atual história da ciência  

escrita em uma de suas categorias de trabalho, a saber: o gênero biográfico? 

Em consulta aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Médio (2000), às Orientações Educacionais Complementares aos PCN (PCN+) (2002) e às 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), encontrei apenas um trecho que neste 

último documento faz menção à biografia: 

[…] A utilização da História da Matemática [ou História da Ciência] em sala de aula 
também pode ser vista como um elemento importante no processo de atribuição de 

significados aos conceitos matemáticos [ou conceitos científicos]. É importante, 
porém, que esse recurso não fique limitado à descrição de fatos ocorridos no passado 
ou à apresentação de biografias de matemáticos [ou de pensadores, ou de cientistas] 
famosos. […]. (BRASIL, 2006, p. 86) 

Apresentei aos senhores um brevíssimo recorte biográfico de um famoso 

pensador e decidi me limitar ao gênero. Foi possível compreender o conhecimento físico 

como uma construção humana e como um processo histórico? 

A partir da perspectiva de história-problema, tal como fomentada por Lucien 

Febvre na École des Annales, narrei acontecimentos interpretados de modo a responder ao 

problema: Que protagonismo teve Blaise Pascal? 
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Incorporei minha criatividade, escrevendo como se Florin Périer eu fosse; 

incorporei uma criatividade limitada pelas fontes primárias e secundárias, e que tem papel de 

invenção. Assim, é necessário compreender minha atuação no espaço humano de 

(re)interpretação da existência pascaliana e minha licença para escrever até mesmo sobre 

aspectos psicológicos de Blaise Pascal, como se pudesse ler sua mente. 

 Desprezei interpretar Pascal “como apenas a reiteração de impasses sociais e 

ligados a seu grupo […] [ou como] um caso único, particular e afeito a uma memória de 

si” (SCHWARCZ, 2013, p. 54–55), e quis expressar uma articulação entre a vida do 

biografado e seus contextos, diante da irresolúvel tensão entre um ser representativo e um ser 

único. Afinal, que semelhanças e diferenças há de ideias, escritos e práticas de Pascal em 

relação a seus contemporâneos? 

 A minha narrativa não é apenas descritiva, é também explicativa. Resgatar parte 

da vida de Blaise Pascal serviu para iluminar um problema de pesquisa à época, que diz 

respeito a contextos mais amplos do que a trajetória individual: a controvérsia sobre a 

existência da inexistência material (o vazio). 

 Destaco, à guisa de exemplo, como criticamente foram abordadas as fontes 

primárias: a respeito de uma carta datada de 22 de setembro de 1648, escrita por Florin Périer 

e destinada a Blaise Pascal, interpretei certa intenção do autor em descrever a execução de um 

experimento em distintas altitudes da montanha Puy-de-Dôme, a “experiência ordinária do 

vazio”, expressando paralelamente uma imagem de si – a postura de alguém rigoso, 

responsável. Que implicações a imagem que o autor expressa de si têm para aceitação do 

conhecimento científico, já que à época havia tal controvérsia sobre o vazio? 

 Contrariei-me a uma descrição linear de início, meio e fins cronológico e 

teleológico. Pressupondo que a vida não é um conjunto de eventos coerentemente orientados, 

fugi da ilusão biográfica, da tentativa de dar unicidade e coerência a Blaise Pascal. A tal ilusão 

biográfica, assim designada e criticada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, pressupõe “um 

percurso […] unidirecional (a ‘mobilidade’), que tem um começo (‘uma estréia na vida’), 

etapas e um fim, no duplo sentido, de término e de finalidade (‘ele fará seu caminho’ significa 

ele terá êxito, fará uma bela carreira), um fim da história” (BOURDIEU, 2005, p. 183). 
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 Concordo, portanto, com o escritor francês Alain Robbe-Grillet, ao afirmar que 

a vida é formada de “elementos justapostos […] únicos e tanto mais difíceis de serem 

apreendidos porque surgem de modo incessantemente imprevisto, fora de propósito, 

aleatório” (ROBBE-GRILLET, 1984 apud BOURDIEU, 2005, p. 185). 

 Integrando às minhas ponderações essa crítica à narrativa cronológica, linear e 

supostamente coerente, não recorri a expressões como “já…”, “desde criança…”, 

“sempre…”. Se considero o humano como ser incoerente, cheio de idas e vindas, a história a 

seu respeito também o é. 

 Debrucei-me sobre o indivíduo Pascal para trazer à tona informações sobre a 

religião, o uso do experimento, a política e a economia na França do século XVII, a ideia da 

inexistência da matéria em um espaço (vácuo), parte do processo de construção do conceito 

de pressão atmosférica etc. 

 Não desejei um “exemplo modelar”, a ponto de desumanizar o pensador para 

cumprir uma função educativa meramente moralista. Muito menos quis ocultar, como ocorria 

até a primeira metade do século XX, o que antes era considerado “contaminante” do fazer 

científico. O anacronismo em geral, a história Whig (de “certos” e “errados”) em particular, a 

história Pedigree (dos “precursores” da ciência), o ideal de progresso linear foram 

desconsiderados a fim de proporcionar uma visão mais complexa de ciência como 

conhecimento construído descontinuamente por seres humanos imersos em relações sociais, 

culturais, econômicas, políticas, religiosas. 

 Há epistemologias da ciência que, subjacentes à nova historiografia, justificam 

esta – e vice-versa. Filosofias da Ciência aceitas atualmente, por exemplo, tendem a se 

distanciar de visões simplistas de ciência, como as sistematizadas por Gil-Pérez e seus 

colaboradores (2001). É possível estabelecer relações estreitas entre o reforço dessas visões 

simplistas de ciência e a utilização didática de uma História da Ciência marcada por 

equívocos historiográficos. Exemplos: 

 (1) Uma história da ciência restrita a nomes e datas, se levada à educação 

científica, pode fomentar a visão individualista e elitista da ciência. Alguns poucos gênios 

isolados são responsáveis pelos conhecimentos científicos, que são descobertos 

repentinamente em certas datas? Ou uma comunidade pensante é a responsável por uma 

construção gradativa da ciência? 
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 (2) Uma história da ciência que supervaloriza a experimentação em detrimento 

de pressupostos teóricos, se levada à educação científica, pode fomentar a visão empírico-

indutivista e ateórica. O experimento fala por si ou é interpretado objetiva e subjetivamente 

pelo ser humano? 

 (3) Uma história da ciência puramente internalista, se levada à educação 

científica, pode fomentar a visão socialmente neutra da ciência. A ciência está “acima do bem 

e do mal” ou influencia a e é influenciada pela sociedade em que está inserida? 

 Concordando com o que advogam Forato, Pietrocola e Martins (2011), afirmo 

que subsidiar o trabalho docente com conhecimentos historiográficos contribui “para uma 

leitura mais crítica das versões históricas presentes no ensino de ciências” (p. 36). No caso 

pascaliano, ao contrário do que sugere o fascículo biográfico de Blaise Pascal (e de 

Evangelista Torricelli) que há no sítio “Ciência à Mão” da Universidade de São Paulo, o 

pensador sequer é quem idealizou a experiência considerada “decisiva” no contexto de 

discussões sobre o vazio e muito menos o experimento em Puy-de-Dôme foi crucial. 
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