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RESUMO 

A História e Filosofia da Ciência (HFC) desempenha um importante papel na educação 

científica, possibilita desenvolver um pensamento crítico e contextualizado, trabalha o 

conhecimento científico como tentativa de resolução de problemas, em contraposição a visões 

simplistas, a-problemáticas e a-históricas da ciência. Discute-se nessa dissertação que o 

conteúdo histórico pode ser problematizado por meio dos Objetos Virtuais de Aprendizagem 

(OVA), recursos didáticos como animações e simulações digitais interativas, possibilitando 

promover o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo. Destaca-se também que esses 

recursos didáticos digitais podem apresentar vícios historiográficos ou levar a erros de 

interpretação. Desse modo, desenvolvemos e aplicamos um curso de formação docente inicial 

acerca da historiografia da ciência, da natureza da ciência e de conteúdos históricos referente a 

história do vácuo e pressão atmosférica na educação básica com foco em uma animação digital 

intitulada “A história do Barômetro”. Dentre os principais resultados obtidos, observou-se que 

os licenciandos realizaram uma análise bastante contundente e crítica da animação digital, uma 

vez que perceberam problemas como traços de historiografia Whig, Pedigree, anacronismos, 

visões de ciência simplistas, erros históricos e inadequações do ponto de vista gráfico. Aliado 

ao caráter fortemente lúdico da animação digital, esses resultados motivaram os licenciandos a 

buscarem alternativas que permitissem lidar com os problemas identificados por meio da edição 

do roteiro da animação original. Mantendo o tempo total de exibição das legendas e respeitando, 

minimamente, seu sincronismo com a animação, as edições resultaram em novos roteiros mais 

adequados do ponto de vista histórico e filosófico. 

Palavras-chave: História e Filosofia da Ciência; Objetos Virtuais de Aprendizagem; Ensino 

de Física: Formação Docente; Tecnologia da Informação e Comunicação. 

  



ABSTRACT 

The History and Philosophy of Science (HPS) plays an important role in scientific education, it 

enables the development of critical and contextualized thinking, it approaches scientific 

knowledge as an attempt to solve problems, as opposed to simplistic, a-problematic and a-

historical views about science. It is discussed in this dissertation that the historical content can 

be problematized through the Virtual Learning Objects (VLO), didactic resources such as 

animations and interactive digital simulations, enabling the promotion of the development of 

critical and creative thinking. It is also emphasized that these digital didactic resources can 

present/display historiographical defects or lead to errors of interpretation. Thus, we developed 

and applied an initial teacher training course on the historiography of science, the nature of 

science and historical contents concerning the history of vacuum and atmospheric pressure in 

basic education focused on a digital animation entitled “The history of the Barometer”. Among 

the main results obtained, it was observed that the undergraduate students performed a very 

strong and critical analysis of the digital animation, since they perceived problems as traces of 

Whig and Pedigree historiography, anachronisms, simplistic visions of science, historical errors 

and inadequacies from the graphic point of view. Combined with the highly entertaining nature 

of the digital animation, these results motivated the undergraduate students to look for 

alternatives that allowed dealing with the identified problems through editing the script of the 

original animation. Keeping the total exhibition time of the subtitles and minimally respecting 

their synchronism with the animation, the editing has resulted in new scripts that are more 

appropriate from a historical and philosophical point of view. 

Keywords: History and Philosophy of Science; Virtual Learning Objects; Teaching Physics: 

Teacher Training; Information Technology and Communication. 
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APRESENTAÇÃO 
 

No decorrer da minha graduação em Licenciatura Plena em Física, abriguei um interesse 

pessoal em conhecer a intimidade dos produtos e conceitos desenvolvidos pela ciência. 

Acreditava que conhecer os caminhos que os grandes cientistas enfrentaram me ajudaria a 

compreender melhor os conteúdos passados pelos professores nas disciplinas. As mesmas 

estavam carregadas de muitos conteúdos prontos e objetivos. Costumavam serem abordados, 

apenas, os resultados finais das conclusões óbvias e aceitas atualmente. 

Passei a acreditar que seria esse o motivo por não entender os conceitos, leis e teorias 

estudadas. Consentia que, caso entendesse os caminhos percorridos por Newton (por exemplo) 

em suas Leis, poderia entender mais facilmente o que o professor explicava. 

Consequentemente, e naturalmente, alguns questionamentos surgiram: Como os pesquisadores 

fizeram para chegar a suas leis? Quais as dificuldades que os cientistas enfrentam para realizar 

“suas descobertas”? E ainda, porque ao invés de estudar (ou recorrer) aos originais dos autores, 

estudamos por livros de terceiros que falam sobre o que os autores concluíram (deixando 

lacunas quanto ao por que e como concluíram).  

Alimentado por visões estereotipadas sobre a ciência e sobre o cientista, motivado a 

entender este processo de construção, passei a ler obras dos “grandes heróis” da física, fascinado 

por figuras como Giordano Bruno, Newton, Galileu, Copérnico. Cobiçava saber como eles 

fizeram para “descobrir” a “verdadeira” face da natureza e consagrar seus nomes na história da 

humanidade e assim, entender com maior facilidade os conteúdos estudados. Associei esse 

período como meu “nascimento” nesta pesquisa. 

Por mais simplista e ingênua que fosse esta visão sobre a ciência, ela serviu de ponto de 

partida para aproximar-me de estudos da área. A primeira oportunidade ocorreu no âmbito do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID1). 

Desde o início do curso tive a oportunidade de ingressar no PIBID (o qual permaneci 

por 7 semestres). O subprojeto de Física, na época, era coordenado pela Professora Dra. Juliana 

                                                 
1 O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, amparado pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que objetiva incentivar a formação de 

professores e elevar a qualidade da escola pública. 



Hidalgo, historiadora da ciência que desenvolve estudo sobre uso da História e da Filosofia da 

Ciência e Natureza da Ciência no Ensino de Ciências. 

O PIBID era dividido em comissões e a mim foi destinada a comissão de Eventos na 

Escola, mas sempre almejei fazer parte da comissão de História e Filosofia da Ciência no 

Ensino. Era um pré-requisito básico ter cursado a disciplina de mesmo nome ofertada ao curso 

de Licenciatura em Física no último período. 

A comissão de História e Filosofia da Ciência no Ensino estava desenvolvendo uma 

intervenção em que seria explorada a temática Natureza da Ciência, utilizando narrativas 

produzidas pelos membros da comissão sobre a história da gravidade e sistemas de mundo. 

Procurei, sempre que possível, inteirar-me junto com os demais bolsistas sobre a atividade. Já 

conhecia os livros Diálogos sobre os dois máximos sistemas de mundo de Galileu, 

Commentariolus de Nicolau Copérnico e o Principia de Newton. Acreditava que poderia 

contribuir com a atividade. 

Por problemas metodológicos, epistemológicos e de transposição de didática, 

principalmente pela não compreensão dos reais objetivos da atividade, os textos iniciais 

construídos pela comissão apresentavam uma série de problemas. Reforçavam estereótipos 

sobre os cientistas, difundiam uma sucessão de citações primárias, desvinculadas e fora de 

contexto. Traziam enorme quantidade de informação e enfatizam datas e nomes dos 

pesquisadores. 

Sempre alimentei a crença de que a História da Ciência poderia me ajudar a entender os 

conteúdos estudados nas disciplinas, porém, descobri que não entendia o que significava a 

história da ciência. Motivou-me a aprofundar na área, de modo que além do PIBID passei a 

fazer parte do grupo de estudos sobre a História do Vácuo, Pressão Atmosférica e Natureza da 

Ciência (NdC) para o Ensino de Física, coordenado pela Professora Juliana Hidalgo. Nesse 

grupo, tive contato com leituras e discussões da área. Esse período marcou minha 

“adolescência” nesta pesquisa. 

Através de leituras especializadas e discussões em grupo, fui apresentado ao universo 

complexo da História e da Filosofia da Ciência e suas implementações para o Ensino de 

Ciências. Em paralelo, estudei sobre a transposição didática da HFC para o Ensino de Ciências. 

Estava, enfim, entrando em meu período de “maturidade”. A primeira atividade foi retomar os 



textos produzidos no âmbito do PIBID, discuti-los, adaptá-los, corrigi-los. A reconstrução dos 

textos rendeu em outubro de 2014 uma publicação no CBEF2. 

Dando continuidade aos estudos e trabalhos no grupo, passei a desenvolver, sob a 

orientação da Professora Juliana, materiais didáticos para a discussão da temática NdC. As 

narrativas históricas produzidas eram do tipo Histórias em Quadrinhos (HQs), por apresentarem 

uma linguagem fluida e simples, explorando a associação entre texto e imagem, elas podem ser 

um recurso interessante para inserir elementos da HFC no Ensino de Ciências, em especial a 

Física. Para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos durante a graduação, meu objetivo 

inicial com esta pesquisa era produzir Histórias em Quadrinhos, sobre a História do Vácuo e 

Pressão Atmosférica, com ênfase no século XVII. Pensei em uma série de discussões sobre o 

tema a intenção era aplicar um curso de formação docente para prepará-los a utilizar as HQs 

em suas aulas.  

Mas como, então, esta proposta de mestrado passou a explorar as novas tecnologias no 

ensino, mais especificamente o uso de objetos virtuais? Este foi um acontecimento interessante 

e marcou o início do período “família”. 

Dentre os diversos tipos de objetos virtuais, como vídeos, animações, blogs e 

plataformas interativas, estão os simuladores. O uso de simuladores sempre foi um problema 

para mim. Por um lado, ele pode facilitar a execução de experimentos e situações complexas, 

por outro lado à natureza ideal, quando mal interpretada, pode representar uma imagem 

impecável da ciência, uma autoridade entre causa e consequência nos fenômenos simulados. 

Um fator pertinente a comentar é que durante a graduação tive diversas oportunidades 

de discutir sobre a natureza física da realidade. Na época, conheci os estudos do Prof. Dr. Luiz 

Carlos Jafelice que pesquisava sobre astronomia em uma abordagem antropológica e considera 

a vivência um fator essencial para o ser humano. 

Esse contexto provocou em mim, uma rejeição inicial ao uso de simuladores. 

Considerava que os alunos não viviam o experimento, não construíam, não participavam do 

processo. Diante deles estava apenas uma idealização, sem muito significado. Contudo, com a 

atual tendência de inserção de novas tecnologias no ensino e o fato de que os simuladores 

                                                 
2 DRUMMOND, J.M. H. F.; NICÁCIO, J. D. S.; SKEETE Jr. A. W.; SILVA, M. M.; CÂMARA, A. T. A.; 

BEZERRA,F.V. Narrativas Históricas: Gravidade Sistemas de Mundo e Natureza da Ciência. Cad. Bras. Ens. Fís., 

v. 32, n. 1, p. 99-141, abr. 2015. 



proporcionam visualizar situações demasiado abstratas, além de possibilitar a observação da 

evolução temporal de um fenômeno que levaria horas, dias, anos para ocorrer, levaram-me a 

considerar esta ferramenta no ensino. 

No sétimo mês do mestrado, meu orientador, o Prof. Dr. Milton Schivani, enviou-me 

uma animação interativa sobre o experimento de Torricelli em uma perspectiva histórica da 

ciência, contido no Banco Internacional de Objetos Educacionais (a mesma escolhida para 

compor parte dos OVA utilizado na aplicação piloto desta dissertação). Na ocasião, a análise 

revelou uma série de problemas referentes ao emprego da história da ciência, enaltecendo 

acertos e descrevendo uma abordagem linear com foco em experimentos cruciais. 

A análise desta animação interativa estimulou perguntas do tipo: como a HFC pode 

contribuir para um olhar crítico aos simuladores? O conhecimento sobre a natureza de uma 

simulação pode ajudar os professores a discutirem elementos sobre a natureza da ciência? Até 

que ponto podemos utilizar simuladores para abordar a HC na sala de aula? A HFC proporciona 

um olhar diferente ao uso de simuladores? 

Estas perguntas promoveram uma mudança no tema do mestrado para a busca por uma 

confluência entre a História e Filosofia da Ciência e as Novas Tecnologias para o Ensino, o que 

resultou no trabalho descrito a seguir. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

“Se parássemos aqui, encontraríamos nestas páginas algumas razões 

para ter confiança no valor da ciência, mas razões muito mais 

numerosas para desconfiar dela; restar-nos-ia uma impressão de dúvida; 

é preciso agora recolocar as coisas em seu devido lugar”. 

 

Henri Poincaré  

In. O valor da ciência 

 

1.1 Considerações Iniciais 

Pensar criticamente é um dos principais propósitos da educação científica da atualidade. 

Estimular o raciocínio, melhorar a capacidade reflexiva, desenvolver a habilidade de 

observação e as competências do pensar, da análise crítica, da autonomia de analisar, de tornar-

se cidadão ativo e participativo nas decisões sociais caracterizam uma formação científica de 

qualidade. Mais do que apresentar os conteúdos científicos, busca-se uma contextualização 

desse conhecimento aproximando-os dos interesses éticos, culturais e políticos da sociedade.  

Neste contexto, especialistas vem apontando, em nível nacional e internacional, o 

importante papel que a História e a Filosofia da Ciência (HFC) desempenham na educação 

científica. Apontam que a inserção de conteúdos sobre as ciências propicia o desenvolvimento 

de competências almejadas para uma formação efetiva (MATTHEWS, 1995; CARVALHO; 

GIL PÉREZ, 1998; GIL PÉREZ et al, 2001; PEDUZZI, 2001; SILVA, 2006; PEDUZZI; 

MARTINS; FERREIRA, 2012 BOAS et al., 2013). A legislação brasileira, que rege a educação, 

aponta também nessa direção tendo como uma das principais competências em Física, 

esperadas ao final da educação básica: a compreensão da construção do conhecimento físico 

como um processo histórico (BRASIL, 2002). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

documento que trata de um conjunto de orientações que norteia os currículos das escolas 

públicas e privadas de todo o Brasil define como habilidade essencial desenvolver os:  

[...] conhecimentos conceituais da área; à contextualização social, cultural, 

ambiental e histórica desses conhecimentos; aos processos e práticas de 

investigação e às linguagens das Ciências da Natureza (BRASIL, 2018, p. 

547). 



19 

 

Nessa perspectiva, a História da Ciência entra, então, como abordagem pedagógica que 

possibilita a compreensão e discussão de aspectos que falem sobre a ciência e sobre a Natureza 

da Ciência (NdC). 

Para o ensino de física, a abordagem histórico-filosófica possibilita contextualizar o 

conhecimento científico como tentativa de resolução de problemas, em contraposição a visões 

simplistas, a-problemáticas e a-históricas da ciência (GIL PÉREZ et al., 2001; PEDUZZI, 2001; 

MATTHEWS, 1994; MARTINS, 2006; LEDERMAN, 2007). Defende-se, por exemplo, que: 

[…] 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 […] 

(MATTHEWS, 1995, p. 165). 

Dialogando entre os saberes, a HFC é fundamental para uma compreensão mais 

aprofundada dos conceitos (MATTHEWS, 1994, p. 50). Uma vez que ela permite a localização 

desses conceitos nas tradições de pensamento, além de agregar aspectos, formativos e culturais. 

Cabe a HFC não um papel acessório, introdutório ou complementar, mas sim, essencial ao 

contexto educacional como elemento indissociável na tarefa de ensinar ciência. 

Efetivamente, no entanto, a presença da HFC em salas de aula ainda costuma ser tímida 

e se configura como um desafio (MARTINS, 2006; MARTINS, 2007; TEIXEIRA; GRECA; 

FREIRE, 2009; PEDUZZI; MARTINS; FERREIRA, 2012; FONSECA et al, 2017). Segundo 

Martins, três “principais barreiras” precisariam ser transpostas: 

[…] (1) equívocos sobre a natureza da história da ciência e seu uso na 

educação; (2) a carência de um número suficiente de professores com a 

formação adequada para pesquisar e ensinar de forma correta a história das 

ciências; e (3) a falta de material didático adequado (textos sobre história da 

ciência) que possa ser utilizado no ensino; […]. (MARTINS, 2006, p. xxviii). 
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O primeiro ponto busca explorar na formação docente “a natureza da história da 

ciência”. Parte-se do princípio de que o professor não deve recorrer acriticamente a qualquer 

História da Ciência, mas sim, é necessário que o profissional reflita sobre “a qual história da 

ciência se deve recorrer para se atingir os objetivos educacionais” (BALDINATO; PORTO, 

2008, p.1). Trata-se de englobar na formação docente elementos que possibilitem compreender 

o que a História da Ciência é como ela é escrita e quais os seus fundamentos (DUARTE, 2004; 

GOULART, 2005; BALDINATO; PORTO, 2008; PEREIRA, 2009; FERREIRA; FERREIRA, 

2010). Assim, a Historiografia da Ciência surge como uma necessidade formativa do professor, 

uma vez que ela possibilita a compreensão de uma construção sócio-histórica do conhecimento 

“e especificamente, promover o entendimento de aspectos da NdC” (FORATO, 

PIETROCOLA, MARTINS, 2011, p. 29). Busca-se a compreensão de que, 

a impossibilidade de se desvincular crenças e valores pessoais das concepções 

implícitas em qualquer narrativa sobre as ciências, permite ao professor 

selecionar as versões históricas coerentes com os objetivos de sua prática 

pedagógica, ou discutir criticamente narrativas consideradas inadequadas 

(FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011, p. 53). 

Relatos de episódios históricos refletem concepções historiográficas e de natureza da 

ciência de seus produtores. Um bom exemplo historiográfico cuidadosamente construído evita, 

por exemplo, olhar para o passado buscando os precursores das ideias científicas atuais, ele 

considera o contexto social, histórico e cultural em que cada conceito ocorreu. Admitir que cada 

época possui seus próprios problemas, métodos e limitações contribui para uma visão de ciência 

contextualizada e diacrônica. 

Admite-se que para o educador em ciência, o conhecimento de pressupostos básicos da 

historiografia fundamenta “uma leitura mais crítica das versões históricas presentes no Ensino 

de Ciências” (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011, p. 36). A nova historiografia da 

ciência se alinha a concepções de visões de ciência mais complexas. Ao preconizar o equilíbrio 

entre internalismo e externalismo, subsidia a explicitação da dinâmica de relações entre o 

desenvolvimento conceitual da ciência e as múltiplas influências que a circundam.  

Para que essa inserção seja alcançada é preciso, ainda, dar atenção a aspectos essenciais 

na formação docente que vão além da fundamentação historiográfica, e refere-se à segunda 

barreira colocada por Martins (2006). Além do próprio conteúdo da História da Ciência, 
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necessário para uma concepção crítica sobre a ciência, é fundamental “refletir sobre os aspectos 

metodológicos e oferecer alternativas, vivências, experiências” aos professores (PEREIRA; 

MARTINS, 2011, p. 250). Não se trata de transformar os docentes em historiadores da ciência, 

mas refletir a respeito do “como fazer”. 

Do ponto de vista da formação de professores é essencial trazer essas discussões durante 

a formação inicial e continuada. Além disso, é preciso oferecer a oportunidade de vivências, 

“não basta que tenhamos disciplinas de HFC nas licenciaturas” (MARTINS, 2007, p. 127). É 

indissociável que o professor desenvolva e construa experiências que lhe permitam utilizar de 

uma abordagem em historiográfica da ciência e que possibilite a escolha e seleção de materiais 

apropriados. 

O que nos leva a terceira barreira apontada por Martins (2006): a falta de material 

didático de qualidade, principalmente dos livros didáticos. Costumeiramente, a presença da 

História da Ciência é rodeada por narrativas (quando existem) simplistas e puramente 

descritivas, baseados em produtos prontos, muitas vezes, centrados em apenas uma pessoa. Essa 

História da Ciência não contribui para que sejam atingidos os objetivos educacionais já 

explicitados nesse trabalho. Uma alternativa é o professor utilizar de materiais paralelos ao livro 

didático. 

Dentre as estratégias didático-metodológicas para a inserção de aspectos da HFC no 

contexto educacional estão o desenvolvimento de roteiros e a encenação de peças teatrais 

(FORATO, 2009; HENRIQUE; COLOMBO JÚNIOR, 2011); a leitura e interpretação de fontes 

primárias (VANNUCCHI, 1997; BATISTA et al, 2015; SILVA; GUERRA, 2015; FONSECA 

et al, 2017); a discussão de narrativas histórico-pedagógicas (FORATO, 2009; DRUMMOND 

et al, 2015); a reconstrução de experimentos históricos (MEDEIROS; MONTEIRO JUNIOR, 

2001; RINALDI; GUERRA, 2011; BOSS, 2011) e o uso de objetos virtuais oriundos das 

tecnologias da informação e comunicação (RODRIGUES; ZIMMERMANN; HARTMANN, 

2012; PEDUZZI; TENFEN; CORDEIRO, 2012; COSTA, 2015; SOUZA; SILVEIRA; SILVA, 

2016). É preciso que o docente em formação seja apresentado a essa diversidade de caminhos. 

Neste trabalho abordaremos o uso de Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA). Os 

OVA são recursos digitais usados em processos de aprendizagem. Segundo Willey eles são 

“qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para assistir à aprendizagem” (WILEY, 2000, 

p. 7). Os OVA podem ser considerados como qualquer recurso digital destinado para fins 
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pedagógicos. Assim, fotografias, videoclipes, músicas, animações, simulações, livros, textos, 

hipermídias, blogs, dentre outros, são considerados OVA. Destacando o potencial didático das 

animações digitais com conteúdo histórico e com características notadamente lúdicas, esses 

recursos podem despertar o interesse e a atenção do aluno:  

Uma das novidades do mundo contemporâneo e que mexe com as demandas 

das pessoas, principalmente os adolescentes, são as Tecnologias da 

Comunicação e da Informação, principalmente aquelas associadas ao universo 

da Internet. As animações virtuais fazem parte desse universo (VINHA, 2007, 

p. 90).  

Embora ainda pouco disseminadas do contexto escolar, as animações “se constituem 

como recursos que podem contribuir para a aprendizagem de alunos” (VINHA, 2007, p. 90). 

Podem ir além, portanto, de um papel meramente motivacional. Conquanto que a utilização 

didática de animações de conteúdo histórico possa ser benéfica, é preciso estar atento à 

qualidade desses objetos virtuais (no que diz respeito a atual historiografia da ciência), muitas 

vezes disponíveis em sítios da internet e acessíveis ao professor. O desenvolvimento desses 

recursos pode envolver equipe técnica não especializada em HFC ou com conhecimentos 

epistemológicos e didático-pedagógicos insuficientes para trabalhar com abordagens histórico-

filosóficas. Estes relatos históricos, ou a omissão deles nos OVA, tem foco exclusivamente 

mostrar os “grandes produtos” da ciência e os “super-heróis”, cientistas geniais que 

conseguiram descobrir por meio de insights a “verdadeira” face da natureza. Esses relatos 

pseudo-históricos se parecem mais com contos de fada do que com a complexa relação da 

ciência produzida por seres humanos em seu contexto sociocultural (ALLCHIN, 2003). Essas 

descrições descontextualizadas ou mal contextualizadas do ponto de vista histórico se 

comunicam com visões simplificadas de ciência.  

Além de vícios historiográficos os recursos visuais empregados nessas animações 

também podem levar a erros de interpretação, como equívocos gerais, não inerentes apenas às 

animações digitais de conteúdo histórico, podem ocorrer, ainda, distorções de ordem gráfica. A 

aparência física e visual distorcida ou estereotipada de personagens e a ambientação com 

cenários e objetos desproporcionais podem acarretar comprometimento negativo em eventual 

uso dessas animações no contexto educacional.  
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Sua utilização didática demandaria, portanto, um olhar crítico e reflexivo por parte do 

professor. Como bem destaca Mercado: “um dos pontos fundamentais em qualquer iniciativa 

que contemple a introdução de novas tecnologias na educação é a sensibilização e iniciação dos 

professores nas novas tecnologias” (MERCADO, 1999, p. 21). Porém, para que essa utilização 

seja bem fundamentada do ponto de vista epistemológico, a História e a Filosofia da Ciência 

precisam estar presentes na formação docente, uma vez que “podem melhorar a formação do 

professor auxiliando o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais 

autêntica” (MATTHEWS, 1995, p. 165). Assim, nossa principal questão de pesquisa é: 

Como a História e a Filosofia da Ciência podem contribuir para a formação docente 

de modo a proporcionar uma visão crítica e criativa fazendo uso de objetos virtuais de 

aprendizagem? 

Sob essa perspectiva, no capítulo 1, apresentamos algumas considerações iniciais sobre 

a História e a Filosofia da Ciência no ensino e na formação de professores, bem como alguns 

apontamentos sobre animações computacionais no ensino. Neste capítulo, apresentamos 

também os objetivos do trabalho, o produto educacional e o percurso metodológico. 

Na sequência, a HFC é apresentada e discutida em detalhes, no capítulo 2. Esse capítulo 

apresenta uma fundamentação de caráter teórico, incluindo elementos da HFC para o ensino. 

São discutidos aspectos sobre a historiografia da ciência e suas contribuições para o ensino, 

bem como sobre visões de ciência e a natureza da ciência, apresentando sua complexidade e a 

importância de uma concepção crítica por parte dos professores. No final, apresentamos 

comentários sobre a formação de professores para a História e a Filosofia da Ciência. 

Já no capítulo 3, discutimos a temática da história do vácuo e pressão atmosférica 

presente na animação computacional, escolhida nesse trabalho por meio da análise dela frente 

aos fundamentos discutidos no capítulo 2. Em seguida, é relatada uma aplicação piloto e 

explicado em detalhes o produto educacional, fruto da análise e da aplicação.   

No capítulo 4 é detalhado a aplicação do produto e os resultados obtidos com o curso. 

 



24 

 

 1.2 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo atuar na formação docente contribuindo com 

elementos que visam à inserção didática de objetos virtuais de conteúdo histórico. Busca-se 

investigar os possíveis impactos sobre a inserção de conteúdos relacionados a historiografia da 

história da ciência na formação docente.  

1.3 Objetivos específicos 

a) Promover a formação inicial de professores no que diz respeito à História e a Filosofia 

da Ciência no que concerne a inserção de tópicos da historiografia, sobre a 

epistemologia da ciência e sobre o contexto histórico referente à história do vácuo e 

pressão atmosférica; 

b) Fomentar a inserção crítica de novas tecnologias no contexto educacional 

reconhecendo a complexidade da ciência através dos fundamentos da História e 

Filosofia da Ciência; 

c) Analisar Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) referente ao tema pressão 

atmosférica a luz da História e Filosofia da Ciência. Delimitar parâmetros para análise 

desses materiais; 

d) Propor espaços de formação docente na forma de um curso para licenciandos do curso 

de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

1.4 O produto educacional  

O produto educacional (ver apêndice A) é composto por três versões de um curso para 

formação docente. Sendo duas delas presenciais, indicadas para formação inicial de professores, 

preferencialmente matriculados nos primeiros semestres da graduação. Uma última versão 

disponibilizada na web3, indicada tanto para cursos de formação inicial como para o 

desenvolvimento de cursos de formação continuada para professores da educação básica. 

Optou-se por três versões do curso para formação docente devido à realidade dos alunos 

da instituição (no caso da versão II) e por recomendação da banca de qualificação (no caso da 

versão III). O curso para formação de professores em sua versão principal, versão I, consta em 

                                                 
3 Link de acesso: https://sites.google.com/uece.br/cursohfc/p%C3%A1gina-inicial 
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sua idealização uma carga horária de 25h distribuídas em 6 momentos. A versão II consta com 

uma aplicação reduzida para 10 aulas de 50 min dividida em 5 momentos. Já a versão III é uma 

versão online direcionado para um público mais amplo. 

Em suma, as três versões do produto educacional exploram uma formação baseada na 

nova historiografia da ciência no que concerne o desenvolvimento de um pensamento crítico 

sobre a utilização de animação computacional com conteúdo histórico. Desta forma, o estudo 

de elementos da historiografia da ciência, no decorrer dos momentos, promove contribuições 

para lacunas identificadas na formação docente, proporcionando espaço para os futuros 

professores pensar no como fazer (MARTINS, 2007). Pretende-se estimular a reflexão sobre o 

uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como um importante recurso para o 

ensino de física proporcionando um olhar crítico e reflexivo através de animações 

computacionais que abordem em seu conteúdo informações históricas.   

Antes do contato com a animação gráfica é realizada uma etapa de fundamentação que 

contempla: o estudo de conteúdos relacionados à historiografia da ciência, aspectos da natureza 

da ciência; sensibilização de visões simplistas de ciência sobre o conteúdo histórico em questão. 

Em seguida, para estimular o pensamento crítico e reflexivo, bem como proporcionar 

experiência na utilização da HFC nas práticas docentes, é realizado uma análise sistemática de 

uma animação gráfica, realçando as visões de ciência que estão implícitas ou explicitamente 

contidas nesses recursos. Se o conteúdo da animação é adequado do ponto de vista 

historiográfico e se é possível propor modificações a esses objetos. Essa perspectiva 

proporciona a fase seguinte, que seria um processo que envolve a transposição didática de 

conteúdos de história da ciência para o ensino, em que o curso propõe a construção de legendas 

de modo a adequá-los ao uso didático. 

Considerando a utilização deste produto para cursos de formação de professores, foi 

separado em momentos para facilitar a distribuição dos conteúdos. Assim, a estrutura geral da 

versão I do curso pode ser vista no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Visão geral do curso de formação de professores - versão I 

Tema Desenvolvimento Material utilizado 

Momento 01 

Conteúdo histórico 

referente à história do 

vácuo e pressão 

atmosférica 

Contempla a etapa de leitura inicial de três textos: o 

primeiro é um extrato de uma apostila da disciplina de 

História e Filosofia da Ciência do curso a distância de 

licenciatura em física da UFRN e discute a História da 

Ciência como área de pesquisa. Um segundo texto é um 

• Anexo A:  

• Questionário 

investigativo sobre 

animação 
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artigo de um site da internet que fala sobre anacronismo, e, 

por fim, um texto que remete o conteúdo histórico referente 

à pressão atmosférica. 

Momento 02 

Aspectos históricos, 

filosófico e de Natureza 

da Ciência 

Trabalhado a fundamentação em aspectos da historiografia 

da ciência; contextualizado elementos da natureza da 

ciência bem como o contexto histórico em questão. 

 

• Projetor 

multimídia  

Momento 03 

Análise dos Objetos 

Virtuais de 

Aprendizagem 

Apresentação e análise dos OVA previamente escolhidos a 

luz das discussões recorrente do momento 02. Explorar as 

possibilidades de uso dos OVA, as limitações tanto do 

objeto como do conteúdo. Evidenciar a fragilidade dos OVA 

frente a uma perspectiva da HFC na aprendizagem do aluno, 

salientando a importância de um olhar crítico diante desses 

recursos didáticos.  

 

• Projetor 

multimídia 

• Sala com 

comutadores  

Momento 04 

Reescrevendo o uso dos 

OVA 

Em grupos os participantes criaram uma legenda para a 

animação “The history of the barometer (and how it works) 

- Asaf Bar-Yosef”  

[A história do barómetro (e de como ele funciona) — Asaf 

Bar-Yosef], bem como uma proposta de como trabalhar os 

demais objetos virtuais de aprendizagem. 

• Projetor 

multimídia 

• Sala com 

comutadores  

Momento 05 

Reflexão sobre o uso de 

animação na sala e aula. 

Será discutido sobre o que é um “modelo” e o papel das 

animações no ensino de física. Resgatando as respostas do 

questionário realizado no ato de inscrição da oficina.  

• Projetor 

multimídia  

Momento 06 

Avaliação e autoanálise 

da oficina. 

Apresentação das legendas produzidas pelos participantes, 

como também das propostas de utilização dos demais 

objetos. 

Fala dos participantes sobre a oficina levantando 

questionamentos pertinentes. 

• Projetor 

multimídia 

 

O curso de formação de professores resumido no quadro 1 foi submetido como atividade 

de extensão a ser aplicado no turno vespertino no início de setembro de 2018. Como a maioria 

dos estudantes exercem atividades acadêmicas, ou fora da academia nesse turno, poucos alunos 

se matricularam, havendo a necessidade da construção de uma versão 2, simplificada a 10 aulas 

de 50 min a ser aplicada na disciplina de Instrumentação para o ensino de Física I, ministrada 

pelo orientador desse trabalho o Prof. Milton Schivani. Desta forma, a versão II foi simplificada 

para: 

Quadro 2 - Visão geral do curso de formação de professores versão II. 

Tema Desenvolvimento 

Momento 01 

Conteúdo histórico 

Discussão sobre o que é a História e a Filosofia da Ciência. 

Discussão sobre o que é o Anacronismo. 

Breve contextualização histórica sobre a História do vácuo e a pressão atmosférica. 

Momento 02 Discussão sobre HFC no ensino; 
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Aspectos históricos, 

filosófico e de Natureza 

da Ciência 

Trabalhado a fundamentação em aspectos da historiografia da ciência;  

Contextualizando elementos da natureza da ciência. 

 

Momento 03 

Análise dos Objetos 

Virtuais de 

Aprendizagem. 

Discussão sobre o que é Objetos Virtuais de Aprendizagem. 

Discussão sobre animação computacional; 

Atividade 1: analise a animação The History of the Barometer com base no que 

discutimos sobre a historiografia da ciência e sobre as visões de ciência. 

 

Momento 04 

Reescrevendo o uso dos 

OVA. 

Em duplas os participantes criaram uma legenda para a animação “The history of 

the barometer (and how it works) - Asaf Bar-Yosef”  

[A história do barómetro (e de como ele funciona) — Asaf Bar-Yosef], bem como 

uma proposta de como trabalhar os demais objetos virtuais de aprendizagem. 

Momento 05 

Apresentação das 

legendas, reflexão sobre 

o uso de animação no 

ensino de física. 

Desafios e obstáculos na utilização de animação no ensino de física; 

Apresentação das legendas e considerações finais. 

 

Apesar de reduzir significativamente a carga horária do curso, a estrutura montada 

proporcionou continuar com a essência da versão I do curso de 25h. Foi necessário cortar, 

principalmente, o tempo dedicado a cada discussão, o que por um lado poderia gerar um desafio 

frente à absorção de conteúdos historiográficos e do próprio contexto histórico. Avaliamos 

como possível adequá-lo a essa realidade. 

 

1.5 Percurso Metodológico  

Para dar início a pesquisa, realizamos um levantamento teórico sobre as contribuições 

que a HFC traz para o ensino. Foram examinados alguns pontos importantes, distribuídos entre 

Historiografia da Ciência, Filosofia da Ciência e conteúdos históricos. 

No que diz respeito aos conteúdos históricos, foram pesquisados livros, dissertações, 

teses, artigos em revistas especializadas, textos de fonte primária e secundária sobre a História 

do Vácuo e da Pressão Atmosférica. Esse material se referiu ao desenvolvimento das discussões 

sobre o vazio, desde a antiguidade, até o final do século XVII, bem como, trouxe elementos 

sobre o desenvolvimento do conceito de Pressão Atmosférica, que viria a substituir, 

progressivamente, a partir da Revolução Científica, explicações para certos efeitos então 

atribuídos ao horror ao vácuo.  

Em seguida, pesquisamos sobre as TICs, seu emprego no ensino, suas limitações e 

implicações na formação docente. Traçamos um panorama sobre a fundamentação teórica 

acerca dos Objetos Virtuais de Aprendizagem, com ênfase em simulação e animações. 
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Posteriormente, por recomendação da banca de qualificação focamos a atenção deste trabalho 

apenas ao emprego de animações computacionais4. Procedemos à leitura sobre a natureza das 

animações, sua implicação para o pensamento científico. Traçamos reflexões à luz da História 

e Filosofia da Ciência sobre seu uso no ensino. 

Finalizada essa etapa, realizamos um levantamento de Objetos Virtuais de 

Aprendizagem em banco de dados e repositórios em busca de animação e simulação com 

conteúdo histórico referente à problemática aqui proposta, o vácuo e a pressão atmosférica. 

Foram selecionados três OVA. Contudo, como a ênfase deste trabalho é animação 

computacional ficamos apenas com o objeto do site da TED-Ed5. Em seguida, foi realizada uma 

análise sistemática da animação com três vertentes principais: a historiografia da ciência, a 

natureza da ciência e o conteúdo histórico. 

Por fim, elaboramos uma aplicação piloto realizada entre os dias 27 de outubro e 04 de 

novembro de 2017. O resultado da aplicação piloto, junto com a análise da animação, originou 

o produto educacional deste trabalho que é o curso de formação de professores.  

 

  

                                                 
4 A animação é a arte de criar imagens em movimento utilizando computadores, mais especificamente usando 
recursos de computação gráfica. 
5 Animação contida na Plataforma YouTube Link de acesso < https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI 

> acesso abr/2017 

https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI
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CAPÍTULO 2 - HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA E EDUCAÇÃO / OBJETOS 

VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM  

 

“A filosofia da ciência sem a história da ciência é vazia; a história da 

ciência sem a filosofia da ciência é cega”.  

 

Lakatos The Methodogy of scientific research programmes, 

philosophical papers, 1980 
 

 

“Quando Galileu fez com que bolas de pesos previamente determinados 

rolassem num plano inclinado; quando Torricelli atribuiu ao ar um peso 

que, segundo seus cálculos, era igual ao peso de uma coluna definida 

de água; ou quando, em tempos mais recentes, Stahl transformou metais 

em óxidos e óxidos em metais ... uma luz raiou sobre todos os 

estudantes de ciência. Eles aprenderam que a razão só pode 

compreender aquilo que ela mesma produz de acordo com um plano 

que ela mesma elaborou”. 

 

Kant.  

In. Crítica da Razão Pura.  

Prefácio à segunda edição 

 

A fundamentação filosófica (por exemplo, a reflexão sobre a ciência) pode contribuir 

para a formação do professor para a utilização didática de novas tecnologias? O que seria 

necessário ao professor para uma percepção e utilização crítica de Objetos Virtuais de 

Aprendizagem que contenham elementos histórico-filosóficos? Quais as dificuldades de se 

trabalhar esses elementos na formação docente? Nesse sentido, o que seria importante para o 

professor? Tentaremos no decorrer deste capítulo trazer respostas à estas perguntas. 

Já há algum tempo vem discutindo-se sobre a utilização e vantagens da História e a 

Filosofia da Ciência no Ensino. No final dos anos 80, o professor Dr. Manoel Roberto Robilotta 

traçou críticas sobre o ensino de Física da época e apresentou considerações sobre o uso da 

HFC no ensino. De acordo com este autor, o conhecimento englobado pela Física forma um 

corpo articulado de modo complexo. Para ele, a “dificuldade de se ensinar essa disciplina advém 

do fato de não reconhecermos ou considerarmos essa complexidade em toda a sua extensão” 

(ROBILOTTA, 1988, p. 9). Para o autor, a HFC apresenta elementos em que o professor pode 

refletir sobre essa complexidade do conhecimento além de “trazer de volta o fazer da ciência 

para a esfera das atividades humanas” (idem, p. 18). 

Em meados da década de 90, Matthews (1995) apresenta uma série de argumentos e 

vantagens sobre o uso da HFC no ensino, em resposta a uma crise que, segundo o autor, o 

Ensino de Ciências vinha sofrendo na época. 
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A história, a filosofia [...] da ciência [...] podem tomar as aulas de ciências 

mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o desenvolvimento do 

pensamento crítico; podem contribuir para um entendimento mais integral de 

matéria científica, 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).  

 

A abordagem histórico-filosófica possibilita contextualizar o conhecimento científico 

como tentativa de resolução de problemas em contraposição a uma visão a-problemática e a-

histórica da ciência (GIL PÉREZ et al, 2001). Diversos trabalhos acadêmicos vêm discutindo 

sobre a inserção didática da HFC. Os principais argumentos corroboram à ideia de que a 

História e a Filosofia da Ciência podem contribuir para um Ensino de Ciências de melhor 

qualidade. Elas podem proporcionar um conhecimento aprofundado dos conceitos, contribuem 

para uma compreensão sobre a natureza da ciência, podem “humanizar” a Ciência. A História 

e a Filosofia da Ciência têm importância como herança cultural da humanidade. (ROBILOTTA, 

1988; GIL-PÉREZ et al, 2001; DUARTE, 2004; GATTI; NARDI; SILVA, 2004; MARTINS, 

2007; BRINCKMANN; DELIZOICOV, 2009; PEREIRA, 2009). 

É vasta a defesa referente à inserção de conteúdos sobre a ciência no ensino. Em 

pesquisa realizada em edições de periódicos nacionais de 1996 a 2010, Vilas Boas et al (2013) 

conclui inexistir argumentação contrária à importância da discussão sobre a NdC no Ensino de 

Ciências. Isto é, nas discussões de especialistas, não há argumentos contrários à importância de 

discutir a NdC em sala de aula. Vilas Boas defende ainda que a História da Ciência seria um 

caminho possível para essa inserção. Desta forma, a História da Ciência vem sendo concebida 

como adequada para atingir vários propósitos educacionais na formação básica (FORATO; 

PIETROCOLA; MARTINS, 2011). Silva destaca que a HFC no ensino pode oferecer subsídios 

à aprendizagem de teorias científicas. Afirma, ainda, que “estratégias que sejam arquitetadas 

pela HFC objetivam mostrar aos estudantes uma ciência mais dinâmica e viva” (SILVA, 2012, 

p. 8). 
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Utilizar da História da Ciência como estrutura básica, ao redor da qual o ensino do 

conhecimento científico deve se construir, oferece ao professor possibilidades e vantagens para 

a problematização de questões referente à NdC, favorece uma melhor argumentação sobre as 

hipóteses, como também ajuda no aprendizado dos conceitos e temas científicos. No entanto, a 

presença da HFC no ensino ainda costuma ser tímida. Nesse sentido, as principais dificuldades 

surgem quando pensamos na utilização da HFC para fins didáticos (MARTINS, 2007; 

PEREIRA; MARTINS, 2011). Contribuem para essa situação, múltiplos fatores de natureza 

complexa, dentre os quais se destacam a formação inicial do professor para uso da HFC e a 

escassez de materiais didáticos adequados (MARTINS, 2007).  

Levy e Sanmarti trazem apontamentos sobre as dificuldades da inserção de conteúdos 

da HFC na formação dos professores. De acordo com os autores “os cursos de formação inicial 

de professores, no que diz respeito à HFC, não têm conseguido atingir mudanças de postura 

frente aos processos de ensino e aprendizagem” (LEVY & SANMARTÍ, 2001 apud GATTI; 

NARDI; SILVA, 2004, p. 492). Brinckmann e Delizoicov apontam que a tímida presença da 

HFC é um fator que leva a lacunas na formação de professores.  

Pereira e Martins defendem que é fundamental trazer para a sala de aula (nas 

universidades) discussões sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo da história e da 

filosofia da ciência. De acordo com os autores:  

o conhecimento do “conteúdo” da história da ciência não garante que o futuro 

professor saiba utilizá-lo nas salas de aula da educação básica. Além do 

próprio conteúdo, é preciso refletir sobre os aspectos metodológicos e oferecer 

alternativas, vivências, experiências (PEREIRA; MARTINS, 2011, p. 250). 

 

Consideração análoga pode ser encontrada em Martins (2007). A partir de pesquisa 

realizada com licenciandos em Física da UFRN, alunos da Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática da UFRN e com professores da rede pública de Natal. O autor 

constatou que boa parte da dificuldade no que se refere ao uso da HFC está no como fazer. Em 

seu trabalho, buscou investigar as principais dificuldades e experiências dos três grupos acerca 

do uso da HFC para fins didáticos. Observou a dificuldade na compreensão da HFC como 

abordagem, isto é, como estratégia didática:  

 

Do ponto de vista da formação de professores, não basta que tenhamos 

disciplinas de HFC nas licenciaturas. É preciso refletir sobre o como fazer. 

Embora muitos sujeitos afirmem a importância da HFC como uma estratégia 
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didática facilitadora na compreensão de conceitos, boa parte dos questionados, 

contraditoriamente, não percebe de forma clara o uso da HFC como tal 

(MARTINS, 2007, p. 127). 

 

Esse mesmo autor infere duas justificativas para o despreparo dos professores: lacunas 

nos cursos de formação inicial e a inexistência de uma busca pessoal dos próprios professores 

de cursos em prol de sua formação para a inserção didática da HFC. No que diz respeito à busca 

pessoal dos próprios professores, é preciso chamar atenção que às vezes os professores atuantes 

não estão cientes de sua falta de entendimento (devido a lacunas em sua formação inicial) sobre 

o uso didático da HFC. Como destaca Pagliarini (2007, p. 8), na maioria dos casos, “o tipo de 

história que eles usam é distorcida e simplificada”, o que acaba reforçando estereótipos e 

prejudica o entendimento tanto da própria ciência como dos conteúdos tratados.  

A falta de entendimento a respeito de como utilizar a história e filosofia da ciência vem 

sendo apontada como um dos fatores para o seu não uso no ensino. No que se refere aos 

materiais didáticos, mais especificamente aos livros didáticos, Vidal conclui que a HFC não 

está sendo apresentada da maneira sugerida pela nova historiografia e reforça que,  

Se o que se pretende no ensino médio é desenvolver entre os alunos a ideia de 

que a ciência é um empreendimento humano, coletivo, caracterizada por 

processos que preveem a contínua crítica ao próprio conhecimento científico 

estabelecido, e que interage com o meio social em que é produzida, então os 

livros didáticos precisam incorporar formas de se abordar a história da ciência 

que favoreçam a construção dessas concepções (VIDAL, 2009, p. 6). 

 

Vidal discute que se o professor desejar desenvolver em seus alunos as habilidades 

relacionadas à reflexão sobre aspectos históricos e culturais do conhecimento científico “deverá 

buscar em outros materiais, complementares ao livro didático (VIDAL, 2009, p. 94)”. Dentre 

os possíveis materiais complementares ao livro didático, os Objetos Virtuais de Aprendizagem, 

do tipo animação computacional, podem oferecer algumas contribuições.  Embora ainda pouco 

disseminadas do contexto escolar, as animações “se constituem como recursos que podem 

contribuir para a aprendizagem de alunos” (VINHA, 2007, p. 90). 

Utilizar-se das animações ao longo do processo de instrução leva a um meio 

termo, no qual elas podem ser fonte de debates de conceitos novos para o 

aprendiz, assim como podem elucidar conceitos já assimilados, e colocá-los 
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sob diferentes perspectivas. Desse modo, caso esses conceitos consistam em 

subsunçores iniciais para determinado indivíduo ou grupo, eles podem passar 

a ser enriquecidos e ampliados. (PEDUZZI; TENFEN; CORDEIRO, 2012, p. 

780). 

Conquanto que a utilização didática de animações de conteúdo histórico possa ser 

benéfica, é preciso estar atento à qualidade desses objetos virtuais, muitas vezes disponíveis em 

sítios da internet e acessíveis ao professor O desenvolvimento desses recursos pode envolver 

equipe técnica não especializada em HFC ou com conhecimentos epistemológicos e didático-

pedagógicos insuficientes para trabalhar com abordagens histórico-filosóficas. Nesse caso, as 

animações podem ter como foco exclusivamente mostrar os “grandes produtos” da ciência e os 

“super-heróis”, cientistas geniais, que conseguiram descobrir por meio de insights a 

“verdadeira” face da natureza. Esses relatos pseudo-históricos se parecem mais com contos de 

fada do que com a complexa relação da ciência produzida por seres humanos em seu contexto 

sociocultural (ALLCHIN, 2003). Não raro, objetos virtuais que procuram expressar alguma 

informação histórica sobre a ciência e a construção do conhecimento científico o fazem de 

forma tão vaga que partilham ideias simplistas sobre a História da Ciência e a Natureza da 

Ciência. Essas descrições descontextualizadas ou mal contextualizadas do ponto de vista 

histórico se comunicam com visões rudimentares sobre a ciência. 

Os recursos visuais empregados nessas animações também podem levar a erros de 

interpretação. Anacronismos podem estar associados, por exemplo, ao uso de imagens de 

aparatos experimentais compostos por materiais que não existiam nos períodos históricos 

referidos nas animações. Erros históricos podem ser caracterizados em animações que trazem 

experimentos não utilizados nos episódios históricos aos quais se referem. Como equívocos 

gerais, não inerentes apenas às animações digitais de conteúdo histórico, podem ocorrer, ainda, 

distorções de ordem gráfica. A aparência física e visual distorcida ou estereotipada de 

personagens e a ambientação com cenários e objetos desproporcionais podem acarretar 

comprometimento negativo em eventual uso dessas animações no contexto educacional. 

Essas questões deveriam ser objeto de reflexão dos professores, mas, para isso, isto é, 

“para selecionar criticamente seus materiais didáticos, o professor necessita estar 

adequadamente capacitado” (VIDAL, 2009, p. 94). É justamente nesse sentido que se insere o 

presente trabalho. Propomos trazer elementos à formação docente que permitam a reflexão 
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quanto às questões supracitadas, a partir da discussão de animação computacional relacionadas 

a conteúdos de pressão atmosférica. 

 

2.1 Elementos para a formação docente 

Selecionamos alguns elementos importantes para a formação docente, de modo a 

contribuir para uma visão crítica a respeito de materiais didáticos disponíveis para o professor. 

Esses elementos serão contemplados como fundamentos para o curso de formação de 

professores a ser detalhado no Capítulo 6 desta dissertação. 

2.1.1 Elementos da Historiografia da Ciência 

A importância de conhecimentos sobre a historiografia da ciência na formação do 

professor vem sendo ressaltada por diversos trabalhos (VIDEIRA, 2007; VIDAL, 2009; 

FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2011; MOURA, 2012; BATISTA; DRUMMOND, 

2015; FONSECA et al, 2017). De acordo com Martins (2005), a Historiografia é o produto 

primário da atividade dos historiadores. Para este autor, a historiografia reflete os 

acontecimentos históricos, mas agrega-lhe um caráter discursivo novo. Ao contrário da história 

em si, que, de acordo com Martins, seria algo que se pode considerar como “existente 

independentemente da existência dos historiadores, ela [a historiografia] é um encadeamento 

das atividades humanas ocorridas ao longo do tempo” (MARTINS, 2005, p. 115). De acordo 

com Videira (2007): 

A historiografia é um discurso crítico, que procura mostrar, o mais claramente 

possível, as bases epistemológicas, históricas, políticas e axiológicas sobre as 

quais os discursos históricos são construídos (VIDEIRA, 2007, p. 122). 

 

Conhecer elementos da Historiografia da Ciência pode oferecer embasamento ao 

professor para a inserção didática da História da Ciência. De acordo com FOTATO et al (2011), 

o professor deve evitar o uso de pseudo-história, ou deve, ao menos, possuir certa 

fundamentação teórica para problematizá-lo:  

Reconhecer a impossibilidade de se desvincular crenças e valores pessoais das 

concepções implícitas em qualquer narrativa sobre as ciências, permite ao 

professor selecionar as versões históricas coerentes com os objetivos de sua 

prática pedagógica, ou discutir criticamente narrativas consideradas 

inadequadas (FORATO et al, 2011, p. 53). 
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A inserção de fundamentos historiográficos na formação dos licenciandos em Física não 

tem como finalidade transformá-los em “professores historiadores da ciência”. Procura-se, por 

outro lado, proporcionar critérios para que o futuro professor possa refletir sobre sua prática 

docente no que diz respeito à inserção didática da HFC. Dessa forma, alguns elementos da 

Historiografia da Ciência a serem explicitados na formação docente são apresentados a seguir. 

Julgar o passado com valores, ideias, crenças e padrões estabelecidos atualmente é uma 

característica do anacronismo. De acordo com FORATO et al (2011, p. 37): “[o anacronismo] 

é um dos erros mais graves e ao mesmo tempo, um dos problemas historiográficos mais 

corriqueiros, encontrado tanto na divulgação científica quanto no ambiente escolar”.  

Videira (2007, p. 141) define que “uma história anacrônica é uma história que não 

compreende o passado”. De acordo com este autor, a historiografia positivista deu origem a 

uma modalidade de História da Ciência conhecida como História Whig, anacrônica, a qual 

analisa o passado à luz do presente, tentando identificar no passado o caminho em busca do 

presente. Videira apresenta algumas características da história Whig: 

crença generalizada na eficácia cognitiva de agentes individuais; existência de 

um momento eureca na descoberta científica (importante porque desconsidera 

a influência do meio sobre aquele que tem a idéia genial súbita); crença na 

capacidade de solucionar as polêmicas científicas de modo direto, impessoal 

e objetivo (VIDEIRA, 2007, p. 142). 

Uma História da Ciência do tipo Whig pode trazer elementos indesejáveis para o 

contexto didático. Ao buscar no passado os precursores do pensamento atual, esta abordagem 

nitidamente separa os conhecimentos científicos “corretos” dos “errados”. Isto é, cientistas 

vitoriosos são aqueles que “acertaram” a forma correta de interpretar a natureza, semelhante às 

concepções atuais. Para o ensino é um problema, pois são deixadas de lado ideias distintas do 

pensamento científico atual. Essas ideias, no entanto, pertenciam a contextos históricos 

diferentes e foram determinantes para a construção do conhecimento.  

É pertinente destacar também a chamada História Pedigree, na qual se procura no 

passado, precursores e pais da Ciência atual. De acordo com Zago:  
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Essa maneira de fazer a construção da história das ciências, destacando os 

grandes vultos da ciência associados às suas descobertas ou feitos, decorre de 

sucessivos pinçamentos de descobertas ou revoluções científicas na história 

das ideias como um todo, constituindo, de acordo com Alfonso-Goldfarb 

(1994), a história-pedigree da ciência; ou a “História Oficial da Ciência” de 

modo linear e cronológico dos homens da ciência e suas descobertas 

revolucionárias. Essa visão sobre a ciência e seu desenvolvimento implica que 

a ciência é contínua e progressiva quanto às suas descobertas ou realizações 

(ZAGO, 2015, p. 65). 

Esse tipo de História da Ciência realiza a exaltação de grandes nomes da ciência, como 

Newton e Einstein, apresentados como seres geniais, sobre-humanos, pais e fundadores 

responsáveis individualmente por áreas de conhecimento. No contexto educacional, a História 

da Ciência Pedigree não permite a percepção da ciência como empreendimento coletivo e pode 

afastar os estudantes da ciência, uma vez que eles se sentem fora do referido perfil. 

De acordo com Martins (2001) a história linear da ciência costuma aparecer nas grandes 

sínteses, ou seja, narrativas históricas que tentam descrever um período muito longo da história. 

A descrição histórica estritamente linear é caracterizada por uma narração progressiva, 

caracterizada por um grande número de nomes e descobertas realizadas em datas pontuais fixas. 

Não apresenta rupturas e controvérsias ocorridas no processo de construção da ciência. Tal 

como na História Whig, é o tipo de história onde “a ciência conhece antecipadamente o seu 

ponto de chegada” (VIDEIRA, 2007, p. 132). Forato et al (2011) explicam que: 

Tais narrativas trazem uma seleção apenas dos fatores que contribuem para 

uma reconstrução ordenada das etapas da criação de teorias e conceitos 

científicos aceitos pela ciência contemporânea. As ideias e os acontecimentos 

do passado são organizados como se o desenvolvimento da ciência seguisse 

etapas encadeadas logicamente, cujo resultado final seria fatalmente 

encontrado (FORATO et al, 2011, p. 38). 

Quando pensada no ensino, essa reconstrução histórica pode deixar a impressão de que 

existe uma formula infalível de produzir conhecimento: “basta que um gênio excepcional siga 

consistentemente as etapas de um método científico universal exato, certeiro e único” 

(FORATO et al, 2011, p. 38). 
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Por sua vez, a utilização didática de uma História da Ciência estritamente internalista 

pode colaborar para uma visão de ciência neutra. Nesse tipo de História, há pouca ou nenhuma 

referência ao contexto social, político e econômico relacionado ao “surgimento” desses 

produtos da ciência. Os pesquisadores parecem seres isolados que produzem conhecimento de 

forma alheia a esses contextos. 

Consideramos que a aproximação em relação a fundamentos da Historiografia da 

Ciência pode proporcionar ao professor um pensamento crítico sobre os materiais didáticos que 

pretende adotar. Nesse sentido, pretende-se contribuir com o estudo de tais elementos na 

formação docente e, em seguida, proporcionar situações nas quais os licenciandos possam 

avaliar à luz desses elementos determinados Objetos Virtuais de Aprendizagem selecionados, 

como animações de conteúdo histórico-filosófico.  

2.1.2 Sobre a Natureza da Ciência 

O termo Natureza da Ciência refere-se ao que a ciência é, e quais as relações entre a 

ciência e a sociedade, dentre outros aspectos. 

Gil-Pérez et al (2001) investigaram visões “deformadas” sobre o trabalho científico 

sustentadas por docentes e amplamente difundidas no ambiente escolar. Enumeraram sete 

visões deformadas da ciência, as quais, em conjunto, representam um panorama que “se 

expressa como uma imagem ingênua, profundamente afastada do que é a construção do 

conhecimento científico” (GIL-PÉREZ, 2001, p. 128). São elas: Concepção empírico-

indutivista e ateórica: Destaca o papel neutro da observação e da experimentação; Visão 

rígida: Apresenta o método científico como um conjunto de etapas a serem seguidas 

mecanicamente; Visão aproblemática e ahistórica: Apresenta o conhecimento pronto, 

acabado, sem mostrar os problemas que lhe deram origem, as dificuldades encontradas, etc.; 

Visão exclusivamente analítica: Trata o conhecimento científico separado, limitado, 

simplificado, sem reconhecer as unificações como características do desenvolvimento do 

conhecimento científico; Visão acumulativa de crescimento linear: O desenvolvimento 

científico aparece como sendo linear, puramente acumulativo, sem reconhecer as rupturas e 

mudanças de pensamentos; Visão individualista e elitista da ciência: Enfatiza a existência de 

gênios isolados, ignorando-se o papel do trabalho coletivo; Visão socialmente neutra da 

ciência: Trata a ciência de forma descontextualizada, não reconhece as relações entre ciência, 

tecnologia, sociedade. 
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Atualmente, consideramos que, se por um lado, não há uma visão única, correta, sobre 

a ciência, por outro, visões simplistas sobre a ciência como o empirismo-indutivismo devem 

ser questionadas: Os experimentos falam por si ou são interpretados pelo pesquisador? As 

observações são mesmo neutras ou ocorrem à luz de hipóteses e especulações prévias? Será que 

os pesquisadores aplicam mecanicamente uma sequência rígida e linear de passos 

metodológicos? 

É importante para o professor uma visão crítica sobre a natureza do conhecimento, e 

principalmente, caso seja utilizado pelo professor, sobre a natureza de uma animação, pois os 

professores durante suas aulas transmitem, consciente ou inconscientemente, concepções sobre 

a natureza da ciência (GIL-PÉREZ et al, 2001; PEREIRA, 2009; OLIVEIRA, 2013). A 

ausência de reflexões sobre a Natureza da Ciência na formação docente pode levar a futuras 

escolhas e usos acríticos de materiais didáticos no que diz respeito a esse aspecto. Objetos 

Virtuais de Aprendizagem, como animação, podem ser concebidos à luz de uma visão 

empirista-indutivista, que se traduz como a simples obtenção de resultados através de 

experimentos incontestáveis, que geram resultados unívocos inquestionáveis. Pode-se, assim, 

deixar invisível que a escolha de tais variáveis se dá à luz de fundamentos teóricos prévios. 

Pode-se ignorar o papel da construção de modelos na Física, bem como a percepção de que um 

mesmo experimento pode ser interpretado de maneiras distintas. Pode-se ainda, anular o papel 

da criatividade na ciência. 

Tendo em vista tais repercussões indesejáveis, e considerando ainda que as visões 

deformadas de ciência podem se relacionar de forma intrínseca a fundamentos historiográficos 

desatualizados6, o trabalho proposto busca trazer discussões sobre a Natureza da Ciência para 

a formação docente, bem como tenta estimular a apreciação de OVA específicos à luz dessas 

discussões.  

2.1.3 Conteúdo Histórico 

Bons relatos históricos se baseiam em fundamentos historiográficos atuais e são 

construídos a partir de pesquisas cuidadosas a partir de fontes primárias e secundárias, que 

                                                 
6 Por exemplo, a História da Ciência “Pedigree”, que se preocupa em destacar precursores ou pais dos 

conhecimentos científicos pode colaborar para uma visão de ciência individualista e elitista. 
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constituem os materiais de estudo do historiador. Deve-se considerar, por outro lado, que não 

há a verdadeira história da Física, única, a ser inserida no contexto escolar.  

A utilização de boas narrativas pelo professor pode contribuir para a contextualização 

do conhecimento científico e a percepção do seu processo de desenvolvimento no contexto 

didático. No presente trabalho, temos como recorte específico elementos da História da 

Hidrostática. Para uma apreciação crítica de OVA que trazem esse conteúdo histórico, 

utilizaremos na formação docente trabalhos de qualidade que permitem o contato dos 

licenciandos com o referido tema histórico. 

Para introdução do conteúdo histórico utilizaremos um trecho do artigo “Pressão 

atmosférica e natureza da ciência: uma sequência didática englobando fontes primárias” dos 

autores Deyzianne Fonseca, Juliana Hidalgo, Wesley Oliveira, Giovanninni Batista e Daniel de 

Freitas publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, volume 34, número 1 de 2017 

(vide anexo 1). A seção III do artigo traz uma breve contextualização histórica sobre a história 

do vácuo e pressão atmosférica desde a antiguidade, passando pelo período medieval e 

concluindo na revolução cientifica no século XVII. 

A história do vácuo apresenta uma riqueza de acontecimentos e controversas muitas 

vezes ignoradas pelos livros didáticos e divulgação em geral. É dada uma ênfase a figura de um 

único personagem como criador de um instrumento e o primeiro a medir, com esse instrumento, 

a pressão atmosférica. Essa apresentação histórica negligencia toda essa riqueza de detalhes e 

evidência lacunas para a própria compreensão dos estudos, a saber: Quais situações ou 

problemas fomentaram a construção do conceito de pressão atmosférica? Por que determinados 

pensadores dedicaram seus estudos pelo referido tema? Quais pensamentos precederam ao 

conhecimento aceito atualmente? Como ocorreu a construção? Por quem? Houve controvérsia? 

Ter o entendimento sobre a construção de um conceito, suas limitações e onde é aplicado nos 

ajuda a perceber a validade daquele conhecimento, muitas vezes atribuídas aos livros didáticos 

ou aos professores que os ensinam.  

2.2 Tecnologia da Informação e Comunicação para o Ensino 

2.2.1 O que são Tecnologia? 

É comum, tanto em escolas, como nas mídias em gerais escutar afirmações de que a 

humanidade está vivendo a “era da tecnologia”. Todavia, a tecnologia faz parte da vida humana 
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por praticamente toda a sua história. Está tão presente no cotidiano que não costumamos 

percebê-la. 

Quando se fala em tecnologia, as pessoas em geral associam a qualquer aparelho 

sofisticado, que, em sua maioria, está relacionado à televisão e ao computador. No entanto, 

tecnologia não significa exatamente isso. Desde os tempos remotos, nós utilizamos tecnologia. 

As tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. Desde o início da civilização, todas as 

eras são identificadas com o predomínio de um determinado tipo de tecnologia. O uso de 

recursos para obtenção de ferramentas, produtos e equipamentos proporcionaram ao homem 

pré-histórico um destaque em relação às demais espécies. O domínio do fogo, a criação da roda, 

a pintura rupestre, a linguagem, em seus respectivos contextos, forma inovações tecnológicas 

em suas épocas. Kenski (2003) define tecnologia como: 

O conjunto de conhecimento e princípios científicos que se aplicam ao 

planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade (KENSKI, 2003, p. 18). 

Desta forma, qualquer objeto, como talheres, canetas, carros, computadores dizem 

respeito à tecnologia. E, não somente isto, a tecnologia também se aplica a coisas não materiais 

como a linguagem. A linguagem é uma construção humana criada para possibilitar a 

comunicação, portanto um recurso tecnológico. 

A referência a novas tecnologias, na atualidade, está relacionada aos processos e 

produtos provenientes da eletrônica, microeletrônica e das telecomunicações (KENSKI, 2007). 

Essas formas de tecnologia são imateriais, ou seja, não são materializadas em máquinas e 

equipamentos “seu principal espaço de ação é virtual e sua principal matéria-prima é a 

informação” (KENSKI, 2007, p.12). O desenvolvimento da pela humanidade possibilitou ditar 

a forma como o homem evoluiu. Portanto tecnologia não é algo moderno. Vem sendo 

construída, transformada e modificada em cada período. O homem transita culturalmente 

mediado pelas tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de 

pensar, sentir, agir. “Mudam também suas formas de se comunicar e de adquirir 

conhecimentos” (KENSKY, 2003, p. 18). 

As tecnologias desempenharam um papel importante na história da humanidade, até 

chegar ao que hoje chamamos de novas tecnologias. Ignorar, hoje, as novas tecnologias de 
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informação é como ignorar a forma como vivemos. Na seção seguinte levantamos um panorama 

das novas tecnologias, mais especificamente para o uso do computador na sala de aula. 

2.2.2 Fundamentos Teóricos sobre os Objetos Virtuais de Aprendizagem 

Nas últimas décadas, com o advento dos computadores e da internet, a tecnologia digital 

passou a ficar mais presente na vida das pessoas. Essa avalanche tecnológica alcança a 

Educação. Com as novas tecnologias digitais é possível realizar diversas ações importantes para 

o contexto escolar. Este avanço impacta também na maneira como os materiais educacionais 

são projetados, desenvolvidos e utilizados. Atualmente, devido seu potencial para a 

(re)usabilidade, geração e adaptabilidade, se destaca uma tecnologia instrucional chamada 

“Objetos Virtuais de Aprendizagem”. 

A definição popularmente difundida foi apresentada por Wiley (2002), para este autor 

um Objeto de Aprendizagem é:   

qualquer recurso digital que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem. 

Esta definição inclui qualquer coisa que pode ser disponibilizada através da 

rede sob demanda, sendo isto grande ou pequeno (WILEY, 2002, p. 7). 

Para este autor imagens ou fotografias digitais, fragmentos de áudio e vídeo, pequenos 

pedaços de texto, animações e pequenas aplicações disponíveis na WEB como calculadora em 

Java, são exemplos de recursos digitais reutilizáveis pequenos. Já páginas da WEB inteiras que 

combinam texto, imagens e outra mídia ou aplicações para demostrar experiências completas, 

com um evento instrucional completo são exemplos de recursos digitais reutilizáveis grandes. 

Wiley (2002) argumenta que esta definição “qualquer recurso digital que pode ser 

reusado para apoiar a aprendizagem” é suficientemente para distinguir um conjunto 

razoavelmente homogêneo dos recursos digitais, ao mesmo tempo que é ampla o bastante para 

incluir as informações disponíveis na Internet, acessíveis publicamente. Outro ponto pertinente 

é que a definição proposta por Wiley (2002) infere atributos cruciais de objetos de 

aprendizagem: Reutilizável, digital, recurso e aprendizagem (LTSC, 2000a).  

Os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA), caracterizados por recursos digitais como 

animações computacionais, por exemplo, apresentam características muitas vezes lúdicas e, 

quando utilizados adequadamente do ponto de vista didático-pedagógico, podem favorecer a 

construção do conhecimento, o aprofundamento do conteúdo, a elucidação de conceitos novos 
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ou já assimilados pelo aprendiz e a contextualização em articulação com outras áreas 

(SCHIVANI, LUCIANO, ROMERO, 2017; VINHA, 2007; PEDUZZI; TENFEN; 

CORDEIRO, 2012). 

2.3 Sobre a natureza de animação computacionais 

O uso de animações no ensino não é algo trivial. O professor deve dispor de uma 

concepção crítica sobre elas para que possa explorar as potencialidades dessa ferramenta, como 

também é preciso tomar cuidado com suas limitações. Nesta seção, discutiremos as vantagens 

e desvantagens do uso de animação à luz de sua essência e de reflexões que remetem a natureza 

filosófica do conhecimento científico. As discussões aqui apresentadas podem se relacionar 

com simulação devido a semelhança entre os objetos7. 

Animações são bastante úteis para explorar fenômenos e abordar experiências de difícil 

acesso ou impossíveis de realizar na prática devido à falta de equipamento. Por exemplo, no 

caso do barômetro, se este for utilizado com água, necessita de um tubo de mais de 10 metros 

de altura. Ou ainda, o fato de algumas substâncias, como o mercúrio, ser tóxica a saúde humana. 

A representação virtual desse objeto, seja por uma simulação do experimento ou uma animação 

de seu funcionamento podem ser visualizadas  e trabalhadas pelo professor com o auxílio do 

computador. Dando a oportunidade, para os alunos, de visualizar e problematizar esses 

complexos fenômenos. 

Todavia, o emprego de animações digitais para fins didáticos deve ponderar sobre 

questões epistemológicas que permeiam tanto o conhecimento humano quando a própria 

ferramenta digital. 

O ser humano é capaz de absorver informação, processá-la e aplicá-la de modo a 

melhorar sua forma de ver e interagir com o mundo. A manipulação da natureza proporcionou 

arquitetar o conhecimento científico para a construção e entendimento de paradigmas. A virtude 

desse controle permitiu ao homem construir um mundo conforme as suas necessidades.  

O termo manipular, aqui empregado, não se aplica a um simples entendimento de 

misturar coisas para obter outra. Para o termo manipular, utiliza-se o mesmo sentido de Alves 

onde “significa o poder para pensar, analisar, decompor, entender e prever” (ALVES, 1981, 

                                                 
7 As simulações se diferem das animações no que diz respeito a possibilidade de modificar as variáveis envolvidas 
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45). Ou seja, ao pensar e analisar sobre o mundo natural, o homem pode decompô-lo, separá-

lo em partes sistematizadas, pode entender essas partes e fazer previsões. Essas manipulações 

não ocorrem apenas a coisas acessíveis ao homem, elas podem acontecer para coisas muito 

grandes e muito distantes como para outros planetas, estrelas e galáxias, como também para 

coisas muito pequenas como as partículas subatômicas. Nesse aspecto, o homem é capaz de 

manipular outros planetas, estrelas, galáxias e partículas subatômicas. Isso porque a 

manipulação não se dá na realidade, propriamente dita, mas dentro dos domínios da razão, 

através de modelos. É a capacidade de pensar racionalmente que se constitui a base para a 

manipulação prática. 

A concepção que se tem sobre a animação estará sempre refletida, explicita ou 

implicitamente, em todas as iniciativas educacionais. Há um enorme risco no uso acrítico desse 

objeto no ensino, porque a natureza é muito complexa e as animações que simulam seu 

funcionamento são sempre baseadas em modelos que já compõe necessariamente 

simplificações da realidade. Um bom entendimento sobre o funcionamento real de um 

determinado fenômeno é crucial para que as animações possam constituir boas representações 

da realidade. Esse entendimento vai muito além da interpretação dada, atualmente, ao 

experimento. A história e a filosofia da ciência nos permitem compreender esses fenômenos de 

maneira mais ampla. 

Não se trata da simples animação do fenômeno, visto que, o próprio ato de animar 

carrega em si, todo o fundamento de uma teoria. Conhecer a teoria, compreender que ela já 

constitui uma interpretação da realidade e que esta interpretação está sendo simplificada, ainda 

mais, em uma animação. Compreender esta relação requer do professor uma compreensão 

epistemológica do conhecimento científico. É nesse sentido que Medeiros e Medeiros (2002) 

alerta para o cuidado em utilizar animações: 

É preciso estar em alerta para o fato de que essa arma poderosa pode servir, 

paradoxalmente, também, para comunicar imagens distorcidas da realidade 

[...]. Uma animação não é, jamais, uma cópia fiel do real. Toda animação, toda 

simulação está baseada em uma modelagem do real (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2002, p. 81). 

Compreender essa afirmação não é algo trivial. E diz respeito à forma como a ciência 

encara a observação, a interpretação e criação de teorias. Primeiro não fazemos observação 
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direta da realidade. Se fosse possível observar o real funcionamento da natureza o conhecimento 

científico será final, definitivo. Mas isso não é possível. Ao observar um fenômeno através de 

um experimento, por exemplo, este não nos diz o real funcionamento da natureza. Este tipo de 

pensamento se relaciona a uma visão Empírico-Indutivista da Ciência, fortemente criticada pela 

literatura atual. Os professores que conservam esse pensamento simplista podem transmitir 

graves interpretações sobre o funcionamento da ciência. 

Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002) destacam que estas concepções arrastam 

consequências para o ensino. De acordo com este autor, se levarmos em conta que os conceitos 

e teorias são oriundos dos dados, passa a ideia de que a observação é a principal e mais 

importante etapa de um método científico. Isso implica que o conhecimento foi imediatamente 

conhecido e que e os conceitos foram compreendidos a partir das observações. Esta ideia leva 

a interpretação de que o cientista é uma tabula rasa, em que preenche através a observações as 

páginas em branco. Observar significa uma escolha. Onde essas escolhas são influenciadas 

pelas concepções prévias que o pesquisador detém.  

A observação é assim entendida como um processo seletivo, estando a 

pertinência duma observação ligada ao contexto do próprio estudo, tornando-

se necessário ter já alguma ideia à partida (expectativas) do que se espera 

observar (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002, p. 136). 

Ao utilizar animação deve-se levar em conta que este não é uma representação do real. 

E não apenas isso, é preciso ter a concepção de que a observação do real é muito mais complexa, 

do que a ideia superficial, onde as respostas são obtidas através do experimento.  

É preciso tomar muito cuidado para que as modernas técnicas computacionais que 

constroem técnicas cada vez mais complexas e de fáceis acesso, não ludibriem os professores 

e alunos a considerar as animações como alternativa para simulação de fenômenos naturais, 

como se tivessem o mesmo teor epistemológico. 

Ensinar ciência é ensinar sobre modelos. Os modelos tratados têm de estar detalhados e 

bem fundamentados para os professores e alunos. Se as características não forem explicitamente 

conhecidas o professor corre grandes riscos de conduzir as animações a graves erros didáticos 

que se deseja evitar. 
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A Filosofia da Ciência nos ajuda a compreender essa natureza epistemológica do 

pensamento cientifico e das animações, além de contextualizar a dependência da observação 

dos pressupostos teóricos. Ao passo que as animações e simulações amparadas por um bom 

relato histórico, em que é considerada a nova historiografia da ciência, contribuem para o 

entendimento do modelo adotado, porque foi adotado, suas limitações e aplicações. Uma 

perspectiva histórico-filosófica pode permitir ainda que outras interpretações sejam levantadas 

e discutidas e que o conhecimento seja construído e problematizado.  

Defendemos a ideia de que uma boa fundamentação histórico-filosófica sobre o 

conteúdo abordado na animação contribui para um entendimento detalhado do modelo por trás 

daquele conhecimento. Ao abordar determinado modelo, o professor deve considerar 

criticamente as características e limitações do modelo, os recortes, as simplificações os riscos 

dessas simplificações. 

Com uma compreensão de que a ciência é um empreendimento humano, construído 

sobre necessidades, sociais, éticas, positivas de cada época o professor contará com uma melhor 

preparação para explorar as vantagens das animações e disporá de uma concepção crítica sobre 

a relação animação/modelo/realidade. 

Outro cuidado a ser tomado diz respeito ao caráter comprobatório de teorias. Geralmente 

as animações são utilizadas para comprovar e validar determinado conhecimento. Uma visão 

simplificada do conceito de animação pode levar ao entendimento de que a natureza funciona 

exatamente daquela forma. A animação, equivocadamente, pode ser vista como um retrato 

exato da natureza, uma prova definitiva do seu funcionamento. Esse uso deve ser criterioso e 

permeado por uma reflexão filosófica crítica a fim de evitar visões simplistas de ciência como 

o empirismo-indutivismo. Nesse sentido, a HFC pode trazer elementos que dão contexto ao uso 

das animações. Caso contrário, eles podem reforçar paradigmas há muito tempo questionados 

no ensino. 
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CAPÍTULO 3 - HISTÓRIA DO VÁCUO E PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM UMA 

ANIMAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

 
“Graças às descobertas da ciência e da técnica, as últimas gerações nos 

ofereceram um magnífico presente de valor: poderemos nos libertar e 

embelezar nossa vida como nunca outras gerações o puderam fazer. 

Mas este presente traz consigo perigos para nossa vida, como nunca 

antes.” 

 

Albert Einstein  

In. Como vejo o mundo 

 

O presente trabalho busca investigar as potencialidades do uso de uma animação 

computacional com conteúdo histórico na formação docente. Nosso foco dirige-se a promover 

a percepção de que a historiografia da ciência pode ser um recurso importante para a reflexão 

do docente em busca de OVA com elementos históricos.  

No Capítulo 2, apresentaram-se os fundamentos teóricos que norteiam este trabalho: 

reflexões atuais da historiografia da ciência; aspectos relacionados à temática Natureza da 

Ciência; e o conteúdo histórico aqui utilizado. Partindo desses pressupostos teóricos, o presente 

capítulo apresenta uma análise realizada em uma animação computacional desenvolvida pela 

plataforma do TED-Ed8. 

 

3.1 Análise da animação (The history of the barometer) 

A animação The history of the barometer (and how it works) - Asaf Bar-Yosef9 está 

disponível na sitio da TED Ed e na plataforma YouTube. A TED Ed é uma iniciativa voltada 

para a educação e a juventude da TED, organização sem fins lucrativos dedicada a propagar 

ideias, sob o lema de que essas podem mudar atitudes, vidas e o mundo. A animação tem 

duração de cerca de cinco minutos e foi postada na plataforma YouTube em 28 de junho de 

2014. Consta atualmente com mais de 715 mil visualizações. 

                                                 
8 O TED-Ed é uma iniciativa de jovens e educação do TED. A missão do TED-Ed é estimular e celebrar as ideias de 
professores e alunos de todo o mundo através da produção de uma biblioteca crescente de vídeos animados 
originais. 
https://ed.ted.com/ (acesso abr. 2017) 
9 Animação contida na Plataforma YouTube Link de acesso < https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI 

> (data do último acesso out. de 2018) 

https://ed.ted.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI
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The history of the barometer, como o título permite inferir, busca trazer uma 

retrospectiva do desenvolvimento histórico do barômetro, citando elementos relacionados a 

conceitos como vácuo e pressão atmosférica.  

Com efeito, trata-se de um relato das origens de um objeto (atualmente) pronto, o 

barômetro. A narrativa procura abordar como se deu a construção desse instrumento, 

enaltecendo os acertos e rebaixando a senso comum os pensamentos contrários da época. Não 

é incomum que esse tipo de narrativa traga distorções e simplificações sobre o contexto 

histórico, dando relevo a ideias que aparentemente venceram disputas, mostrando um caminho 

previsível e único que culmina com a criação do objeto em questão. A animação aqui analisada 

se encaixa nessa situação. De modo geral, a animação aborda o desenvolvimento do barômetro 

de maneira linear, enfatizando como vitoriosos aqueles personagens que trouxeram elementos 

favoráveis ao seu surgimento. Em contraposição àqueles (como Aristóteles) que, de certa 

forma, o atrasaram com a apresentação de ideias (como o horror ao vácuo) que “precisariam” 

ser superadas e “felizmente” o foram. 

Em seu início, a animação apresenta de maneira simplificada e descontextualizada a 

concepção defendida por Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.) na Antiguidade sobre a inexistência 

de espaços vazios na natureza.10 A imagem da animação mostra a expressão de tristeza e 

surpresa do personagem Aristóteles. 

Em seguida, explica que levou um longo tempo para as pessoas questionarem 

Aristóteles, porque a ideia de impossibilidade do vácuo parecia ser verdade. A fala do narrador 

destaca ainda que só ocorreu porque a necessidade levantou um problema. Essa narração inicial 

da ideia de Aristóteles enfatizando que ele estava errado no que diz respeito a pressão 

atmosférica, pode provocar interpretações simplistas da ciência, dando a entender que o 

conhecimento aceito hoje é correto e todos aqueles que pensam o contrário estão errados, o que 

impediria o avanço da ciência. O horror ao vácuo, por exemplo, seria um empecilho ao 

surgimento do barômetro, esse tipo de narração é chamada de História Whig. Em uma 

construção histórica do tipo whig os personagens são descritos como heróis, destacando quem 

‘acertou’, em contraposição ao vilão, que ‘errou’. É a História dos certos e errados, sem atenção 

ao contexto em que cada pensamento foi construído.  

                                                 
10 A legenda completa foi compilada e pode ser visualizada no APÊNDICE D. 
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As afirmações contidas nesses quadros não permitem a percepção da complexidade do 

pensamento Aristotélico, muito pelo contrário, a concepção de Aristóteles é reduzida a uma 

espécie de senso comum, uma “impressão” do cotidiano. Na Antiguidade, havia correntes de 

pensamentos que discutiam sobre a existência do vazio11. Os Eleatas, por exemplo, concebiam 

que o vazio não podia existir, pois aquilo que não é, não podia ser pensado. Em oposição a essas 

ideias, a escola atomista concebia o universo formado por átomos e espaços vazios. Para essas 

correntes de pensamentos, as explicações para os mais diversos fenômenos, como o movimento 

e a natureza da luz e diversos outros, se relacionavam à existência ou não do vazio. 

Aristóteles entra na discussão aceitando e negando parte das interpretações e ambos os 

grupos construindo uma série de argumentos sustentando sua ideia de que o universo era 

contínuo e totalmente preenchido por matéria. Ele negou a existência do vazio e, ao fazê-lo, 

analisou todos os argumentos contrários, isto é, favoráveis ao vazio, que haviam sido expostos 

atomistas. Mesmo após Aristóteles, há vários pensadores que questionam sobre a possibilidade 

de haver/produzir espaços vazios na natureza.  

Desconsiderar todo o contexto histórico sobre a construção de qualquer conceito é 

condená-lo ao achismo e ao senso comum, uma narrativa séria, que se preocupa com elementos 

da história da ciência, se preocupa com objetivos didáticos e precisa tomar cuidado para não 

deixar passar impressões simples e rudimentar da ciência.  

Essa simplificação inicial das ideias de Aristóteles, comparando a pensamentos 

cotidianos e de senso comum, justifica a continuidade da animação, que para evidenciar que ele 

estava de fato errado, desconsidera toda discussão do vazio após Aristóteles e a construção 

ocorrida no período medieval. O salto temporal leva os ouvintes diretamente ao século XVII 

onde, de acordo com a animação, a necessidade levantou um problema.  

Outro ponto interessante que cabe ser levantado sobre a colocação da não discussão por 

quase 2000 anos das ideias de Aristóteles, por parecer ser verdade na vida cotidiana. Da forma 

que está dita pode direcionar para uma visão de dogma das ideias de Aristóteles, em que elas 

seriam inquestionáveis. Interpretar as ideias de Aristóteles como dogmáticas e que elas foram 

aceitas pelas instituições dominantes na idade média, a exemplo da igreja católica apostólica 

romana, automaticamente nos remete que ela seguia princípios dogmáticos e dificultava a 

                                                 
11 Para mais detalhes sobre a história do vácuo ver MARTINS, 1989; 
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aquisição e desenvolvimento do conhecimento. Reforçando o estereótipo da idade das trevas, 

para o dito conhecimento científico, como é frequentemente e erroneamente encontrado nas 

mídias em geral. 

Após citar Aristóteles, a animação pontua que o vácuo é um componente essencial do 

barômetro e que este é um instrumento para medir a pressão atmosférica, na sequência, 

apresenta algumas utilidades atuais do barômetro. As informações visuais trazidas pelos 

referidos quadros da animação também apresentam alguns pontos a serem levantados. A cor 

azul do mercúrio no barômetro pode dar a impressão de que o líquido utilizado no instrumento 

é água.  

Dando continuidade, a necessidade que a animação aponta que alavancou as discussões 

sobre o vazio foi de mineiros que perceberam que bombas não conseguiam elevar a água a 10,3 

metros de altura. E esta necessidade fez as pessoas discutirem a respeito do fenômeno. Essa 

associação é interessante porque ilustra, neste ponto, uma história da ciência externalista. Nessa 

abordagem, considera-se que fatores sociais influenciam nas ideias aceitas pela ciência. No 

caso, o problema com bombas inoperantes foi decisivo para iniciar (de acordo com a animação) 

a discussão sobre o vazio. Apesar de ser um ponto positivo, nas fontes consultadas sobre o 

período histórico, não foi encontrado registros que associem os minérios a este episódio 

histórico. 

De acordo com os registros históricos estudados, há uma correspondência entre Baliani 

(1582 – 1666) e Galileu (1564 – 1642) sobre um sifão inoperante. Na década de 1630, o 

pensador Giovanni Baliani havia projetado um sifão para elevar água a uma altura de 21 metros 

(MARTINS, 1989). O seu não funcionamento fez com que ele escrevesse a Galileu. Galileu 

responde a Baliani apresentando sua concepção. Ele negava a existência de vácuos contínuos 

na natureza, contudo, aceitava a ideia de que a matéria continha pequenos espaços vazios. Esta 

propriedade da matéria, para Galileu, atuava como uma espécie de elástico. A explicação dada 

por este pensador para o sifão inoperante era que a força desses pequenos vácuos era limitada 

a uma altura aproximadamente de 10 metros. Para além desse limite, a água se desintegraria, 

pois, ela não era capaz de “suportar” um vácuo maior. Em resposta a Galileu, Baliani apresenta 

a ideia de que no sifão há a possibilidade de produzir vácuo contínuo (MAGIE, 1969; 

MARTINS, 1989; OLIVEIRA, 2013). 
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Na animação, essa correspondência entre Baliani e Galileu foi rejeitada e a visão de 

Galileu simplificada e erroneamente colocada. Na sequência é apresentada a ideia de Gaspar 

Berti (1600 – 1643), a animação coloca que o pensador propôs uma experiência simples, porém 

brilhante, para demonstrar que era possível existir o vácuo. Primeiramente, podemos identificar 

uma ênfase na experiência no qual caracteriza uma visão empírica e indutivista da ciência, em 

que é dada uma importância máxima ao experimento, nela, ele nos mostra a verdade sobre o 

funcionamento da natureza e que o papel dos pensadores é realizar observações neutras e tirar 

assim suas conclusões verdadeiras do fenômeno estudado. Realizar um experimento simples e 

brilhante para mostrar que era possível existir o vácuo descarta a ideia de interpretação do 

experimento.  

Um segundo ponto é que a experiência não era nada simples. Não havia tecnologia 

suficiente, na época, para construir um tubo de vidro com mais de 10 metros de altura. O tubo 

utilizado por Berti era de chumbo o que impossibilitava a visualização direta (na animação, 

têm-se o tubo transparente e o Berti observando a altura da coluna de água no tubo). 

Em Martins (1989) encontramos um relato original da descrição do aparato utilizado 

por Berti para realizar o experimento.  

Este distinto Gasparo, de quem falei, ergueu um tubo de chumbo AB bastante 

longo fora da torre de sua casa, na parede onde estão as escadas, prendendo-o 

por meio de cordas amarradas a cravos de ferro. Sou obrigado a dizer que não 

me lembro exatamente de seu comprimento, mas sei que deve ter sido mais 

(apenas um pouco mais) do que quarenta palmos. A extremidade superior A 

do tudo estava defronte a uma das janelas da torre e a inferior B estava próxima 

ao solo: era provida de uma torneira R de latão, que estava dentro do tonel EF 

propositalmente cheio de água. Na extremidade superior A era adaptado e 

cuidadosamente unido e colado um recipiente de vidro em forma de um frasco, 

bastante grande, mas muito sólido, possuindo dois gargalos e bocas, a mais 

larga embaixo – na qual era inserido o extremo A do tudo, como em um 

encaixe; a mais estreita, em C, de chumbo ou estanho, como é usual, era bem 

feita, de modo que se lhe adaptava bem a haste do parafuso de latão D, sendo 

este o mais sólido tipo de rolha e o mais adequado para o assunto (MARTINS, 

1989, p. 33-34). 
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Em seguida foi modificada essa estrutura inicial para tentar investigar se a parte superior 

estava vazia ou não: 

Em outro dia, o experimento foi tentado de uma forma diferente. O tubo maior, 

já mencionado, foi perfurado lateralmente perto de A e um tudo de chumbo 

curvo AS, provido de uma torneira G, foi unido e soldado a ele com estanho. 

Quando tudo estava pronto, a água foi derramada em C, como antes. O 

parafuso D foi colocado e a boca S do tudo, com sua torneira G, foi dobrada 

para dentro de um recipiente H cheio de água colocado mais alto que a janela, 

de tal forma que obviamente nenhum ar externo pudesse entrar através da 

torneira G quando a água – como vou relatar – desceu e fluiu pela torneira R. 

Quando esta foi aberta, a água escoou como antes até a marca L, como se 

percebeu pela altura da marca feita anteriormente no tonel EF. E, seguida, a 

torneira R foi fechada e a torneira G aberta. Então, o pequeno tudo sugou a 

água que foi fornecida continuamente ao recipiente H, até que por fim todo o 

espaço foi enchido: o tubo, acima de L, o frasco e o pequeno tubo – exceto 

pelo aparecimento de uma bolha de ar de certo tamanho sobre a boca C. 

(MARTINS, 1989, p. 34). 

O experimento realizado por Berti não foi nada simples. Houve muita dificuldade para 

sua construção, principalmente pela insuficiência tecnológica para construção de um tubo todo 

de vidro. Entende-se que a simplificação aqui, pode estar relacionada ao curto tempo disponível 

no objeto virtual (pouco menos de 5 minutos). Por outro lado, enfatizar que o experimento é 

simples e brilhante nos induz a pensar de forma simplista a história da ciência podendo 

proporcionar concepções rudimentar sobre seu funcionamento. 

Dando sequência, a animação explica o processo realizado por Berti no experimento, 

chegando à conclusão que Berti havia criado diretamente um vácuo estável. Este trecho tem 

vários problemas, primeiro ele se relaciona a uma rústica concepção de ciência, descrita na 

literatura como empírico-indutivista, pois, deixa a impressão que Berti, por meio do 

experimento, conseguiu “criar” um vácuo estável. Segundo, sobre a informação histórica, como 

já comentado anteriormente, o tubo era chumbo, portanto, impossibilitava uma observação 

direta. Muitas técnicas foram utilizadas para tentar constatar se o tubo estava de fato vazio. 

Mas, as opiniões eram diversas, alguns pesquisadores afirmavam que uma matéria sutil havia 

entrado pelos poros do tudo, outros como o já citado Galileu explicava o fenômeno por uma 

força limitada do vazio. Colocar que Berti criou diretamente um vácuo estável deixa a 
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impressão que toda essa discussão foi finalizada. E não apenas isso, que o objetivo de Berti a 

realizar o experimento era comprovar que era possível criar um vácuo estável, e ele conseguiu. 

Uma limitação gráfica e que pode dificultar o entendimento do conceito do fenômeno 

foi utilizado para representar o vazio. Na animação, uma espécie de bolinha com uns anéis 

circulando-o foi usada para representar o vácuo, algo parecido com um átomo. O vácuo é o 

nada, o vazio, a ausência de matéria. Pôr algo para ilustrá-lo pode criar um obstáculo 

epistemológico (no sentido bachelardeano da palavra). 

Dando continuidade, na busca pela resposta ‘verdadeira’ a animação apresenta 

Torricelli. De acordo com a animação o estudioso decidiu olhar o problema de um ângulo 

diferente, concentrando no que influenciaria a coluna de água ao se sustentar ao invés de se 

concentrar no espaço vazio acima da água. Algumas perguntas podem surgir e que a animação 

não nos possibilita resposta, por exemplo. Porque Torricelli (1608 – 1647) se interessou pela 

discussão? Porque que ele “decidiu” olhar o experimento por outro ângulo? Se existia algum 

problema, que problema seria esse? E porque olhar de outro ângulo traz novas contribuições 

para a época? Uma construção histórica que não possibilita a interpretação dos porquês que o 

pesquisador foi estudar determinado assunto, não apresenta as motivações, dificuldades e 

limitações que ele sofreu, não explora o contexto associado da época, esse tipo de narração é 

chamada de visão a-problemática e a-histórica da ciência. 

Sem apresentar os porquês, a animação detalha a visão de Torricelli e, na sequência, de 

maneira óbvia, concluir que o nível da água dentro do tudo diminui até que a pressão da água e 

da pressão atmosférica tenha o mesmo valor. Na sequência, novamente trazendo uma ideia whig 

da ciência ao atribuir vilões que atrasam o desenvolvimento correto da natureza, coloca como 

errado, sem contextualizar, a ideia de que o ar não tinha peso. A simplificação do conteúdo 

histórico pode induzir a esse erro. Da forma que está sendo colocado na animação, podemos 

concluir que, rejeitar a ideia de que o ar não tem peso, nos leva automaticamente a rejeitar o 

vazio. Mas isso não é verdade, o próprio Aristóteles, por exemplo, acreditava que o ar continha 

peso, ele chegou a essa conclusão ao medir o peso de uma bexiga cheia e uma vazia, 

identificando uma diferença nos pesos. Contemporâneo a Torricelli, René Descartes (1596 – 

1650), também negava a existência de espaços vazios, mas aceitava a pressão e peso do ar 

(MARTINS, 1989). 
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Em seguida, a animação apresenta a ideia de Torricelli de utilizar mercúrio ao invés de 

água, um ponto interessante, é que, de acordo com Martins, historicamente não se sabe ao certo, 

quem propôs utilizar o mercúrio, mas se sabe que o Torricelli executou o experimento com 

mercúrio. Apesar de a animação destacar que o experimento com mercúrio deixou o 

instrumento mais compacto, o que de fato ocorreu, pois, o tubo teria pouco menos de 1 metro 

e poderia ser construído com vidro. A animação complementa em seguida que este experimento 

com mercúrio comprovou a ideia de Torricelli. Mas, utilizar o mercúrio não descarta outras 

interpretações de causa e o efeito, tanto para o mercúrio, quanto para a água, é o mesmo. 

Para mostrar que Torricelli tinha de fato “acertado”, a animação apresenta em moldes 

de uma variante da experiência realizada por Torricelli com o mercúrio, finalizando de vez com 

qualquer outra interpretação. Praticamente, a animação não abre discussão das outras 

concepções, não tem espaço para elas argumentarem seus pontos de vista. Pela explicação de 

Galileu, de que o vácuo exercia uma força limitada, se chegava a mesma conclusão de que 

ambos atingiriam a mesma altura. A não contextualização das ideias contrárias à de Torricelli, 

reforça ainda mais a ideia de acerto e erro na ciência, já presente em vários momentos desta 

animação. E deixa lacunas da validade do pensamento de Torricelli.  

De acordo com a própria animação, o apoio final para a teoria veio com Blaise Pascal 

(1623 – 1662), que executou o experimento com o tubo de mercúrio no alto de uma montanha, 

esta sequência apresenta algumas incoerências sobre o conteúdo histórico. Primeiro, porque 

parece que Pascal a realizar este experimento queria contribuir e corroborar com a ideia de 

Torricelli. Segundo, porque não foi Pascal quem realizou o experimento, ele pede ao seu 

cunhado que o execute. Pascal tinha a saúde um pouco debilitada e seria complicado subir uma 

montanha. Além de deixar transparecer a ideia de experimento crucial, já que o apoio final para 

a teoria veio com este experimento, que agora, não resta mais dúvidas, Torricelli estava, de fato, 

certo. 

Na sequência, a animação coloca que o barômetro com mercúrio foi utilizado para medir 

a pressão atmosférica até 2007, quando o mercúrio foi banido do mercado por oferecer riscos 

tóxicos ao ser humano. A animação finaliza reforçando a ideia de rejeitar o erro, enaltecendo 

Torricelli e mostrando que este questionou os dogmas. Crivando de vez a ideia que, deve-se 

sempre questionar os dogmas e afastar os vilões, no caso, Aristóteles como vilão e sua ideia de 

horror ao vazio. 
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No geral, está animação apresenta uma séria de problemas quando analisada a luz da 

HFC, a impressão é que o objetivo do objeto de aprendizagem, aqui analisado, seja expressar a 

corrida para quem descobre primeiro o barômetro, descartando várias informações referentes 

ao contexto que poderia ajudar os alunos a entenderem o próprio conceito de pressão 

atmosférica. Como também, ajudar em uma compreensão mais crítica sobre a natureza da 

ciência como da construção o conhecimento científico, apesar disso, avaliamos como positivo 

seu uso nas salas de aulas, tomando alguns cuidados.  

3.1.1 Considerações sobre o uso da animação na sala de aula 

A animação apresenta graves erros de ordem histórica e filosófica. Seu uso em sala de 

aula não pode ocorrer de forma ingênua e sem o devido planejamento. Apesar de apresentar 

concepções simplistas e errôneas sobre a história da ciência, esse tipo de material pode ser o 

pondo de partida para o professor iniciar diversas discussões sobre a ciência em sala de aula. 

Nesse caso, a HFC pode ser utilizada não só como abordagem na compreensão de conceitos, 

mas como ferramenta para discussão sobre a Natureza da Ciência. Como também pode servir 

para o professor selecionar seus materiais, criando parâmetros de escolhas para suas aulas. 

Outro ponto pertinente é que uma animação é um recurso pedagógico que apresenta 

várias vantagens para o ensino, uma vez que, ela apresenta uma linguagem simples e fluida 

relacionando imagem e texto no decorrer de seu conteúdo. Sendo assim, de posse de recursos 

tecnológicos, o professor pode alterar um desses dois parâmetros (texto-imagem) de modo a 

adequar a animação ao seu modo. Uma etapa do curso de formação para professores é 

justamente essa, em que os participantes têm a oportunidade de redublar à animação, 

modificando algumas falas, de modo a evitar distorções apresentada na seção anterior.  

Vale comentar que uma boa animação, com conteúdo histórico, é capaz de apresentar 

diversas interpretações, muito além da causa e efeito inicialmente pré-estabelecida. É possível 

descrever, aplicar e testar as partes principais de um fenômeno e compreender o modelo por 

trás daquela engenhosidade tecnológica. Uma boa animação possibilita a interpretação do 

fenômeno por parte do indivíduo que o assiste. Infelizmente, os únicos objetos de aprendizagem 

encontrados pelo autor não manifestam essas características. Essa constatação indica a escassez 

de material apropriado disponíveis ao professor. 
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3.2 Aplicação Piloto 

Desenvolvemos para o contexto da formação inicial de professores de Física uma 

intervenção didática (a aplicação da intervenção didática foi chamada de aplicação piloto), 

centrada fundamentalmente em promover a reflexão crítica sobre objetos virtuais de 

aprendizagem com conteúdo histórico. Nesta seção, descrevemos como ocorreu a aplicação 

dessa intervenção durante o segundo semestre de 2017 em uma turma da disciplina de História 

e Filosofia da Ciência na Licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. A disciplina de História e Filosofia da Ciência é um componente obrigatório na atual 

estrutura curricular, sendo alocada no último período regular do curso, em média, dezenove 

licenciandos frequentaram as aulas e participaram das atividades propostas. 

Para a intervenção didática foram selecionados, em bancos de dados e repositórios12, 

três objetos virtuais de aprendizagem relacionados à temática pressão atmosférica: uma 

simulação produzida pela Wolfram intitulada “Torricelli's Experiment”13; uma animação 

interativa com sequência de quadros sobre o experimento de Torricelli14, disponibilizada pelo 

Banco Internacional de Objetos Educacionais; uma animação desenvolvida pela TED-Ed 

intitulada “The history of the barometer (and how it works)”15 (a mesma analisada na seção 

anterior). Dentre os objetos discutidos coletivamente, a animação produzida pela TED-Ed se 

destacou: o caráter fortemente atrativo e lúdico se conjugava a inadequações visíveis aos 

licenciandos, se considerados os fundamentos previamente estudados pela turma em etapa 

formativa da intervenção didática. Em decorrência da motivação manifestada pelos 

licenciandos, julgou-se conveniente dar continuidade a um trabalho formativo mais 

aprofundado a partir da referida animação. O prosseguimento da intervenção, portanto, foi 

direcionado para esse objeto virtual específico. 

A aplicação foi dividida em quatro momentos: fundamentação para a inserção da HFC; 

Análise individual dos objetos virtuais pelos licenciandos (a animação “The history of the 

                                                 
12 São eles: Banco Internacional de Objetos Educacionais (http://objetoseducacionais2.mec.gov.br). Portal do 

Professor (http://portaldoprofessor.mec.gov.br). RIVED (http://rived.mec.gov.br/). PROATIVA 

(http://www.proativa.virtual.ufc.br). PHET (https://phet.colorado.edu). Wolfram Demonstrations Project 

(http://demonstrations.wolfram.com). LAPREN (http://www.pucrs.br/logos/lapren/). MERLOT 

(http://www.calstate.edu/itl/resources/merlot/). MITOpencourseware (https://ocw.mit.edu/index.htm). TED-Ed 

(https://ed.ted.com). 
13 Disponível em: http://demonstrations.wolfram.com/TorricellisExperiment/ Acesso em 01 de junho de 2018. 
14 Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/14752 Acesso em 01 de junho de 2018. 
15 Disponível em: https://ed.ted.com/lessons/the-history-of-the-barometer-and-how-it-works-asaf-bar-yosef 
Acesso em 01 de junho de 2018. 
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barometer” em destaque); Discussão coletiva da compilação de comentários individuais 

(síntese da turma); atividade de reelaboração do roteiro da animação pelos grupos. 

3.2.1 Detalhamento da intervenção didática 

A primeira etapa da intervenção direcionada à formação docente contemplou 

fundamentos teóricos para a inserção didática da HFC. Foram realizadas 11 aulas expositivas 

dialogadas com cerca de 100 minutos de duração cada16, ao longo das quais se incentivou a 

participação dos estudantes em todos os momentos de discussão. O quadro 3 resume as 

atividades ao longo dessas 11 aulas. 

Quadro 3 - Atividades desenvolvidas na etapa inicial  

Fundamentação para a inserção didática da HFC – Atividades desenvolvidas 

Aula Tópico 

1 Problematização da visão comum de História da Ciência. 

2-3 
Aulas expositivas dialogadas: Fundamentos historiográficos, visões de ciência e 

implicações didáticas. 

4 Análise e discussão: recortes de livros didáticos para o Ensino Médio. 

5-6 Aulas expositivas dialogadas: argumentos sobre a HFC no Ensino. 

7 
Análise e discussão: História da Ciência em recortes de editais do PNLD e da 

legislação educacional. 

8 
Análise e discussão: recortes de livros didáticos que fazem referência ao conceito 

de pressão atmosférica. 

9 
Leitura e discussão coletiva sobre três fontes primárias relacionadas aos trabalhos 

de Torricelli e Pascal. 

10-
11 

Leitura de narrativa histórica: contextualização das discussões sobre vazio e 
pressão atmosférica. 

 

As reflexões desenvolvidas neste momento iniciam com uma apresentação da História 

da Ciência como área de pesquisa, problematizando visões comuns sobre a mesma. Na 

sequência, são debatidos fundamentos historiográficos, visões de ciência e implicações 

didáticas para o ensino. Em seguida, são discutidos recortes em livros didáticos analisando o 

                                                 
16 As aulas ministradas pela docente da disciplina, referente ao momento 1, foram realizadas independente da 
intervenção proposta, uma vez que o conteúdo fazia parte do plano curricular da disciplina, como o momento 
era propicio e os fundamentos teóricos se assemelhavam aos da proposta de intervenção foi aplicada na referida 
disciplina. Consideramos como etapa inicial porque os conteúdos e discussões trouxe fundamentos essenciais 
para a aplicação. 
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PNLD e realizada a leitura e discussão sobre o conteúdo histórico, com a leitura também de 

fontes primarias.  

No momento 2, os participantes foram orientados a registrarem suas observações, 

individualmente e por escrito, ao assistirem à animação, considerando os seguintes parâmetros: 

conteúdo histórico; visões historiográficas; visões de ciência; conteúdo físico; possibilidade de 

utilização no ensino de Física. Os registros individuais realizados pelos alunos foram 

compilados de modo a configurarem uma síntese dos comentários realizados pela turma, 

caracterizando o momento 3.  

A atividade de reelaboração do roteiro da animação computacional finalizou a 

intervenção com o momento 4. Em aula subsequente, os cursistas foram organizados em grupos 

com quatro componentes. Em seguida, receberam orientação para recriar, quadro a quadro, um 

roteiro que eles julgassem mais adequado frente a HFC. 

3.2.2 Resultados obtidos da aplicação piloto 

Em termos de fundamentos historiográficos, os participantes do curso observaram 

alinhamento à História Whig e traços de anacronismo. Identificaram na animação vários 

elementos característicos desse tipo de narrativa, como a tendência a separar os personagens 

em certos e errados e a alusão ao ponto de vista do tempo presente como certo, em contraste 

com um passado equivocado. Segundo os estudantes, anacronicamente, a animação usa ideias 

posteriores a Aristóteles para mostrar que ele estava errado. Os alunos usaram a expressão 

“simplificação” em referência ao modo como o “horror ao vazio” é explicado. Afirmaram que 

a animação não faz jus a essa teoria, não explica as ideias de Aristóteles e não demonstra o que 

significavam. 

Em relação às visões de ciência, foi amplamente citado que uma postura empirista-

indutivista permeia a animação. Segundo os licenciandos, esta mostra o experimento como fator 

decisivo, crucial para comprovação. O experimento do Puy-de-Dôme parece colocar um ponto 

final em questionamentos. A narrativa mostra que os personagens extraem conclusões tornadas 

óbvias pelos experimentos. A animação não considera que os resultados experimentais foram 

profundamente discutidos e objeto de controvérsias. 

Quanto ao conteúdo histórico, segundo os estudantes, alguns episódios citados pela 

animação não condizem com os registros históricos, havendo distorções e inconsistências. A 
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narrativa faz parecer que a discussão sobre o “horror ao vazio” ficou estagnada de Aristóteles 

a Galileu. Ao contrário disso, lembraram os estudantes, houve questionamentos ao “horror ao 

vazio” anteriores ao problema de elevação da água. A narrativa apresentada, segundo os 

licenciandos, não leva em conta que os experimentos foram profundamente discutidos.  

À luz da fundamentação teórica decorrente da etapa formativa realizada na intervenção 

didática, os licenciandos realizaram uma análise crítica bastante contundente da animação 

digital “The History of the Barometer”. Perceberam diversos problemas no objeto virtual de 

aprendizagem: traços de historiografia Whig, Pedigree, anacronismos, visões de ciência 

simplistas, erros históricos e inadequações do ponto de vista gráfico. A percepção de tais 

problemas, aliada ao caráter fortemente atrativo da animação digital, motivou-os a buscarem 

alternativas que permitissem lidar com tais problemas por meio da edição do roteiro da 

animação original. Dessa forma, segundo os licenciandos, seria muito proveitosa a utilização 

da animação digital no contexto educacional. 

A análise da animação (seção 3.2.1) junto com a aplicação piloto (3.2.2) serviu de base 

para construção e estruturação do curso de formação de professores (seção 3.3) que é o produto 

educacional desta dissertação. 

 

3.3 Produto educacional – Curso de Formação Docente para o Ensino de Física 

A oficina tem por objetivo, por meio de diálogos e discussões, estimular uma visão mais 

crítica e contextualizada sobre o uso de objetos virtuais como simulações e animações à luz da 

História e Filosofia da Ciência. Com isso, visa-se estabelecer uma relação entre a História e a 

Filosofia da Ciência e das novas tecnologias para a formação docente. A elaboração desta 

oficina teve contribuições diretas da aplicação piloto como também da análise desenvolvida dos 

objetos virtuais de aprendizagem. 

A oficina será oferecida à professores em formação, preferencialmente do curso de 

Licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ou com o Pibid), e/ou 

professores já formados que se interessem pela proposta. 

As inscrições serão feitas on-line através da ferramenta Formulários Google. Durante a 

inscrição os participantes devem responder a um questionário. Após responder ao questionário 
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e efetuar a confirmação da inscrição, será enviado um e-mail aos participantes com instruções 

sobre o curso e um arquivo contendo uma narração do episódio histórico sobre o experimento 

do barômetro de mercúrio. 

Pretende-se que a oficina tenha uma parte a distância e uma presencial, em 6 momentos. 

Sendo a parte a distância composta pelo momento 1 e a presencial composta pelos demais 

momentos 2, 3 4, 5 e 6. A parte presencial terá duração de 20h durante 5 dias, sendo 4 horas 

por dia. Será atribuído 5h para a parte a distância, totalizando uma carga horária total para a 

oficina de 25h. 

O primeiro momento contempla a etapa de leitura dos textos sobre o conteúdo histórico 

a ser trabalhado na oficina, (parte a distância). Os textos serão enviados aos participantes logo 

após a inscrição deste. 

No segundo momento será discutido e trabalhado aspectos da historiografia da ciência, 

da epistemologia da ciência e sobre o contexto histórico referente à história do vácuo e pressão 

atmosférica.  

Dando início ao terceiro momento os participantes analisarão a animação escolhida a 

luz das discussões recorrente do momento 2. O objetivo é explorar as possibilidades de uso 

desse objeto, as limitações tanto da parte gráfica como do conteúdo, pretende-se evidenciar a 

complexidade dos OVA frente a uma perspectiva da HFC na aprendizagem do aluno, 

salientando a importância de um olhar crítico diante desses recursos didáticos.  

Em seguida, no quarto momento será proposta a criação de uma legenda para a 

animação, a atividade procura estimular o árduo processo de transposição didática da HFC para 

o ensino. 

No quinto momento será discutido sobre o que é um “modelo” e o papel que as 

animações oferecem para o Ensino de Física. Resgatando as respostas do questionário realizado 

no ato de inscrição da oficina. Em seguida será traçado críticas, que podem surgir ao analisar 

animações com uma visão simplistas, tanto por parte de quem os constrói como por quem os 

utiliza.  
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Finalizando com o sexto momento, os participantes farão uma auto-avaliação da 

oficina. Serão apresentadas as legendas produzidas por eles, como também as propostas de 

utilização dos demais objetos. 

3.3.1 Momento 01: Conteúdo histórico referente a história do vácuo e pressão atmosférica 

De modo a contribuir para uma aproximação do conteúdo histórico em torno do conceito 

de pressão atmosférica e o contexto em que ele passou na história em geral, o momento 01 

discute-se sobre a História do Vácuo. Historicamente, o conceito de pressão atmosférica está 

entrelaçado com a existência do vazio (FONSECA, et al, 2017).  

Para trazer esse contexto aos participantes será indicada a leitura da seção III “(breve) 

contextualização histórica” contido em Fonseca (2017, p. 71-74) (Anexo 01). Esta seção 

apresenta uma narrativa histórica em que são apresentados os principais pontos da história do 

vácuo desde a antiguidade até a revolução científica no século XVII. 

Para aprofundamento do tema, assim como Fonseca (2017) recomenda-se Magie 

(1969). Este volume apresenta uma série de fontes primarias sobre a história da ciência, Grant 

(1981) fornece uma descrição das principais ideias sobre o vazio formuladas entre XIV e o 

início do século XVIII. Na edição especial do caderno de história e filosofia da ciência Martins 

(1989) descreve a história do vácuo e a pressão atmosférica desde a antiguidade até pascal. 

Neste trabalho, Solaz-Portolès e Morenocabo (1997) reúne diferentes concepções sobre o vazio 

ao longo da história da ciência, os autores dividiram a história da ciência em oito blocos: ciência 

grega, ciências árabes, escolástica, renascimento, século XVII, século XVIII, século XIX e 

século XX. Por último, recomendamos Longhini e Nardi (2002), neste trabalho os autores 

descrevem os aspectos históricos a respeito da evolução do conceito de pressão atmosférica a 

partir de fontes secundárias. 

3.3.2 Momento 02: Aspectos históricos, filosófico e de Natureza da Ciência  

Neste momento serão discutidos e trabalhados aspectos da historiografia da ciência, da 

epistemologia da ciência e sobre o contexto histórico referente à história do vácuo e pressão 

atmosférica. A ênfase em cada conteúdo segue a seguir. 

A historiografia é o produto do trabalho do historiador da ciência. Por ser construída por 

seres humanos e, na maioria das vezes, em uma época diferente da nossa, é relativamente 
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comum constatar problemas nas construções históricas desse conhecimento, principalmente, 

aquelas narrações e produtos que fazem alusão à história da ciência, para o ensino. 

Um erro bastante comum é quando uma descrição da história da ciência coloca alguns 

indivíduos como gênios, repleta de datas e nomes de forma linear e progressista, em que se 

buscavam precursores de determinados conceitos, tomando-os pais e fundadores deste 

conhecimento. Para essa narrativa deu-se o nome de história pedigree.  

Um segundo ponto importante a ser evitado é quando se tem uma construção histórica 

em função do que hoje se aceita como ciência, o que seria uma espécie de anacronismo. Para 

essa história da ciência, chamou-se de história Whig, isto é, aquela construção em que se busca 

no passado apenas o que se aceita atualmente, sem fazer referência ao contexto da época. 

Outra discussão a ser levantada é referente à narração histórica dos tipos Internalista e 

Externalista. O debate acerca da abordagem Internalista e Externalista da História da Ciência é 

muito amplo e complexo, principalmente, porque, essas abordagens são entendidas de 

diferentes formas, o que implicam que cada uma delas apresenta uma compreensão da natureza 

da ciência.  

No internalismo, se discute os fatores internos à ciência, ou seja, procura explorar 

conceitos relacionados a um determinado assunto, sem haver a necessidade e interesse de 

abordar questões sociais, por exemplo. Já no externalismo se trabalha fatores externos a ciência 

que sofrem influências sociais, políticas, econômicas etc. 

Na epistemologia da ciência, é contextualizado e discutido concepções sobre a ciência, 

apresentando a natureza complexa desta e problematizando sobre contribuições de natureza da 

ciência para o ensino. 

Ao longo da discussão são trabalhadas visões que retratam uma concepção simples e 

rudimentar sobre o funcionamento da ciência, como uma visão indutivista, que consiste em 

apresentar o papel “neutro” da observação e da experimentação. Na essência desta concepção 

está o pesquisador neutro que realiza um experimento em busca de “descobrir” a verdade da 

natureza. Chalmers (1993) descreve bem o que seria uma concepção indutivista. 

Conhecimento científico é conhecimento provado. As teorias científicas são 

derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência 
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adquiridos por observação e experimento. A ciência é objetiva. O 

conhecimento científico é conhecimento confiável porque é conhecimento 

provado objetivamente (CHALMERS, 1993, p.22). 

Várias críticas foram levantadas sobre a visão indutivista da ciência desde meados do 

século XX mostrando a natureza complexa da ciência, que não cabe entrar aqui nesta discussão.  

Apesar de não existir uma definição única e uma imagem correta para o que é e como 

age a ciência. Alguns pontos, fruto das críticas contra a visão indutivista, podem ser evitados. 

Como uma imagem linear da ciência, em que o conhecimento científico é apresentado de forma 

sequênciada, contínua, sempre para mais. Não considerando, por exemplo, rupturas no processo 

de construção do conhecimento. 

Outra concepção grosseira de uma narrativa histórica é uma visão individualista. Na 

qual consiste em apresentar o conhecimento elaborado por gênios isolados, ignorando, por 

exemplo, o trabalho coletivo e a permuta de pensamentos entre grupos de pesquisadores. 

Por fim, no contexto histórico, será discutida a concepção de vazio durante o século 

XVII. Para contextualizar as controvérsias presentes neste período sobre o vazio será discutido 

diferentes correntes de pensamentos existentes na antiguidade, bem como a ideia de que a 

natureza tem horror ao vácuo.  

Com objetivo de construir estes três grupos de conceitos apresentados acima, de forma 

dialogada para as questões sobre ciência e elementos da historiografia, será retirado trechos 

presentes em objetos virtuais.  

3.3.3 Momento 03: Análise da animação computacional 

À luz dos elementos discutidos no momento anterior, dar-se-á início a análise da 

animação desenvolvida pela TED-Ed intitulada “The history of the barometer (and how it 

works)”17. Esse momento deverá ocorrer no laboratório de informática, com os programas 

previamente instalados18 e a animação disponibilizada. Dessa forma os participantes poderão 

                                                 
17 Disponível em: https://ed.ted.com/lessons/the-history-of-the-barometer-and-how-it-works-asaf-bar-yosef 
Acesso em 01 de junho de 2018. 
18 Bloco de Notas do Windows  
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retroceder, avançar, voltar trechos poucos compreendidos, possibilitando uma melhor 

interpretação e análise. 

Cada participante registrará comentários em formulários (vide APÊNDICE C), em que 

traçarão comentários e identificarão pontos positivos e negativos sobre a animação a luz dos 

elementos discutidos no momento 2. Em seguida, dar-se-á início a discussão. Nessa etapa, será 

tratado em detalhe, ponto por ponto, através de diálogos, articulando as impressões dos 

participantes para a animação. 

O objetivo é explorar as possibilidades de uso deste recurso, as limitações tanto do 

objeto como do conteúdo, pretende-se evidenciar a complexidade da animação frente a uma 

perspectiva da HFC, salientando a importância de um olhar crítico diante desses recursos 

didáticos.  

3.3.4 Momento 04: Reescrevendo a animação 

A análise, produzida e discutida na seção 3.3.3, suscita uma série de questões de cunho 

reflexivo sobre questões da animação a luz da HFC. No entanto, a simples identificação de 

elementos referentes à história e a filosofia da ciência, ainda que feita com qualidade, não 

capacita o professor a efetivar sua inserção em sala de aula. 

A aplicação da HFC vem sendo apontado como um dos grandes desafios para cursos de 

formação inicial de professores, como destaca Martins (2007). As principais dificuldades 

surgem quando pensamos na utilização da HFC para fins didáticos (MARTINS, 2007). Ou seja, 

os professores, durante sua formação, têm poucas oportunidades de efetivar a abordagem em 

HFC no ensino. Para contribuir e estimular a inserção da HFC da ciência no ensino será 

proposto aos participantes o seguinte desafio (vide APÊNDICE D): considerem os elementos 

identificados pela turma na análise da animação “A história do Barômetro” e as discussões em 

aula sobre transposição didática da HFC. Recriem, quadro a quadro, um roteiro o mais 

adequado possível para a animação. Cada grupo receberá uma síntese dos comentários da turma 

e a legenda da animação. 

3.3.5 Momento 05: Reflexão sobre o uso de animação na sala e aula. 

Neste momento será discutido sobre o que é um “modelo” e suas implicações para o 

conhecimento científico, bem como o papel das animações como representação de modelo para 
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o Ensino de Física. Resgatando as respostas do questionário realizado no ato de inscrição da 

oficina. Em seguida, serão traçadas críticas, que podem surgir ao analisar animações com uma 

visão simplista da Ciência, tanto por parte de quem os constrói o objeto como por quem o 

utiliza.   

Uma vez que a HFC pode proporcionar reflexões sobre a ciência ela pode contribuir 

para uma compreensão mais robusta sobre a natureza da animação no ensino. De porte de uma 

concepção crítica sobre a animação, o professor pode avaliar, pode identificar os pontos 

positivos e negativos e assim planejar seu uso na sala de aula. 

Ao selecionar uma animação, os professores devem, inicialmente, se atentarem a 

proposta dele, ao modelo por trás e as limitações deste modelo. Em seguida, analisar os 

paradigmas apresentados. Entendem-se como paradigmas aqueles conhecimentos e conceitos 

pertencentes em cada época que sustentavam e justificavam os conhecimentos produzidos 

naquele período, para então estabelecer estratégias para utiliza-los. O professor pode abordar 

outras questões, por exemplo, em muitas narrações históricas o conhecimento dos paradigmas 

vigentes proporciona uma clareza sobre o porquê determinado conceito não avançou naquele 

período e porque só ocorreram décadas, às vezes séculos, à frente na história da humanidade. 

Diversas são as possibilidades de uso da animação e o professor deve estar preparado para 

utiliza-la em todas elas. 

3.3.6 Momento 06: Avaliação e autoanálise da oficina. 

Finalizando o curso, o momento 6 apresenta as produções realizadas pelos grupos uma 

por uma, em conjunto com o vídeo, as legendas serão apresentadas e discutidas. Nesse momento 

será discutido sobre dificuldades na realização das etapas bem como estratégias tomadas pelos 

grupos para superar esses desafios. 

 De forma descritiva, será chamada a atenção para alguns pontos referentes ao que foi 

trabalhado na oficina, como também será apresentado e discutido as respostas do questionário 

realizado no ato de inscrição da oficina, e por fim, será entregue o questionário final. 
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CAPITULO 4 – APLICAÇÃO E RESULTADOS DO CURSO 

 

[...] não me parece possível nem aceitável a posição ingênua ou, pior, astutamente 

neutra de quem estuda, seja o físico, o biólogo, o sociólogo, o matemático, ou o 

pensador da educação. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros 

de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando apenas. A 

acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, 

intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e 

que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De estudar 

descomprometidamente como se misteriosamente de repente nada tivéssemos que ver 

com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de nós e nós dele. 

 

Paulo Freire 

In. Pedagogia da Autonomia  

 

O produto educacional “História e Filosofia da Ciência no Ensino: um caminho para o 

uso de Novas Tecnologias” foi submetido como curso de extensão junto a Pró-Reitoria de 

Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Com uma carga horária 

de 25h o curso foi realizado nos dias 09 a 14 de setembro de 2018. Sendo no dia nove (domingo) 

etapa à distância correspondendo às 5h da carga horária total, as 20h restantes foram 

distribuídas de segunda a sexta (10 a 14 de setembro), sendo 4 horas diárias no turno vespertino. 

O curso foi restrito para participantes que não tivessem cursado a disciplina História e 

Filosofia da Ciência ofertada ao curso de licenciatura em física no último período. Dessa forma, 

a divulgação ocorreu de forma direcionada nos fóruns do sistema interno da UFRN, durante a 

7ª Mostra de Produtos Educacionais de Ciências e Matemática em Sala de Aula19 e nas redes 

sociais através do aplicativo WhatsApp, no qual compunham grupos vinculados aos perfis de 

participantes em questão. Tivemos poucos participantes inscritos, o curso e sua submissão 

tiveram de ser canceladas. Havíamos deixado de considerar um fator: o curso de Licenciatura 

em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é noturno. Contudo, boa parte do 

corpo discente utiliza os períodos matutino e vespertino para atividades extracurriculares, 

bolsas de estudos e para trabalhar. Sendo assim, uma pequena parcela pode se matricular no 

curso, não atingindo a porcentagem mínima de 50% do total de vagas ofertadas. Pensamos em 

duas estratégias para contornar esse problema, a primeira, realizar o curso aos sábados ou 

realizar o curso em alguma disciplina no quais os perfis dos alunos sejam atendido. Optamos 

                                                 
19 Evento semestral promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 
da UFRN. https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/secao_extra.jsf?lc=pt_BR&id=134&extra=1143374650 
Acesso em 01 de setembro de 2018. 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/secao_extra.jsf?lc=pt_BR&id=134&extra=1143374650
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pela segunda opção, devido ao tempo disponível para aplicação, para realizar o curso seriam 

necessários 6 sábados o que tornava inviável a aplicação, uma vez que se estenderia para mais 

de um mês de curso. 

Sendo assim, o curso de formação de professores foi aplicado na disciplina de 

Instrumentação para o Ensino de Física I, ministrada pelo orientador desse trabalho o Prof. Dr. 

Milton Schivani. A disciplina é um componente obrigatório na atual estrutura curricular tendo 

4 créditos (60 horas), em média 12 licenciandos frequentaram as aulas e participaram das 

atividades propostas. Aqui encontramos nossa segunda dificuldade, a carga horária 

disponibilizada pelo docente da disciplina - visto que há um plano curricular a cumprir- a carga 

horária de 10 aulas de 50 minutos distribuídas nas segundas e quartas das 18 horas e 45 minutos 

às 20 horas e 25 minutos, nos dias 12, 17, 19, 24 e 26 de setembro de 2018. Pensamos na 

estratégia de redução da carga horária e as etapas foram aplicadas em cinco momentos e à 

distribuição das atividades podem ser visualizadas na Quadro 4. 

Quadro 4 - Distribuição das atividades durante a aplicação do produto. 

Dia Atividade Observação 

14/09 Conteúdo Histórico 
Aula expositiva/dialogada apresentando os fundamentos 

históricos que permeiam a aplicação 

17/09 
Historiografia e Natureza da 

Ciência 

Foi utilizado recortes de livros didáticos para auxiliar na 
discussão dos conceitos historiográficos e aspectos da natureza 

da ciência. 

19/09 
Animação e Objetos virtuais no 

ensino 
Discussão sobre animação e seu uso no ensino e análise da 
animação “the history of barometer”, atividade individual 

24/09 Criação das novas legendas 
Discussão sobre a compilação da análise e criação das novas 

legendas, atividade em dupla. 

26/09 
Reflexão sobre a natureza das 
animações e apresentação das 

legendas 

Discussão sobre os desafios e dificuldades para o emprego de 
animações no ensino e apresentação das legendas produzidas 

pelos estudantes. 

 

4.1 Detalhamento da aplicação  
 

 

4.1.1 Momento 1 – Conteúdo Histórico 

A primeira etapa da aplicação do curso, direcionada a formação docente, contemplou 

fundamentos teóricos referentes à História da Ciência a Filosofia da Ciência ao conceito de 

anacronismo e ao conteúdo histórico pertencente à história do vácuo e pressão atmosférica.  
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Objetivando a coleta de dados sobre as concepções dos participantes acerca de animação 

e de seu uso no ensino, propôs-se, inicialmente, a aplicação de um instrumento de pesquisa 

intitulado de pré-teste (APÊNDICE B). O instrumento de pesquisa é composto por duas partes. 

A primeira trazia informação sobre dados pessoais e profissionais dos participantes e se os 

mesmos já haviam tido contato com a HFC antes do curso (Figura 1). 

 

Figura 1 - Seção do pré-teste acerca dos dados pessoais e profissionais. 

Na sequência, o pré-teste apresenta um conjunto de quatro questões referente ao uso de 

animação para o ensino (figura 2). Os resultados e processo de análise das respostas serão 

apresentados detalhadamente na seção 4.2.1. Os resultados e processos de análise tem caráter 

essencialmente descritivo e qualitativo. 

 

Figura 2 - Questões referente ao uso de animação no ensino. 
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Partiu-se de uma problematização da visão comum de História da Ciência, quer seja, 

como um conjunto de biografias dos principais cientistas e suas descobertas, ou, ainda, uma 

sequência cronológica de fatos marcantes. A existência de uma única História da Ciência 

verdadeira foi problematizada. Em seguida, transcorreu uma exposição dialogada sobre as 

transformações da historiografia da ciência ao longo do século XX. Os estudantes tiveram 

noções básicas sobre os recursos utilizados pelos historiadores, como fontes secundárias e 

primárias. Buscou-se sensibilizá-los quanto à percepção de que atualmente a História da 

Ciência tem como objeto de estudo tudo aquilo que foi proposto ou aceito como conhecimento 

em alguma época, contexto e cultura. 

Ao longo dessa etapa foi construída a ideia de História e de Filosofia da Ciência como 

área e pesquisa, bem fundamenta e com características próprias. A relação entre historiografia 

e visão de ciência foi explorada. Por exemplo, uma História estritamente internalista pode levar 

a uma percepção de neutralidade da ciência. Uma História da Ciência restrita a dados 

biográficos dos grandes cientistas e suas respectivas descobertas pode se relacionar a visões de 

ciência individualistas e empiristas-indutivistas.  

Na sequência, foram trazidos à tona os argumentos relacionados à História da Ciência 

no Ensino. Problematizando cada uma das situações foi argumentado que a HFC pode 

humanizar o Ensino de Ciências, aproximando-as dos interesses pessoais éticos e culturais da 

comunidade. Foi discuto também, que ela pode tornar as aulas de física mais desafiadoras e 

reflexiva, uma vez que elas proporcionam o desenvolvimento do pensamento crítico e que pode 

contribuir para um entendimento mais integral da matéria científica (MATTHEWS, 1995).  

Através de exemplos em livros didáticos e matérias da web os alunos foram 

apresentados ao conceito de anacronismo20. Em que foi abordado que esse problema não atinge 

apenas os profissionais da História, mas está presente no dia a dia e nas salas de aula. Foi 

construída a ideia de que mesmo o anacronismo seja algo a se evitar ele é inevitável, uma vez 

que somos pessoas pertencentes ao tempo presente, não há como analisar passado sem carregar 

os dogmas do presente. Por fim, a discussão foi encerrada refletindo como o anacronismo pode 

interferir no estudo da história da ciência. 

                                                 
20 O anacronismo consiste em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os fatos de outro tempo. 



69 

 

Seguiu-se com a apresentação de forma expositiva e dialogada da história do vácuo e 

pressão atmosférica. O conteúdo histórico foi dividido em três períodos: a antiguidade, o 

período medieval e a revolução científica no século XVII. O tempo disponível foi de duas aulas, 

as discussões demandaram um tempo considerável, de modo que a parte da revolução científica 

no século XVII ficou para a aula seguinte. 

4.1.2 Historiografia e Natureza da Ciência 

Neste momento, os alunos foram apresentados aos fundamentos teóricos que lhes 

dariam suporte para a atividade de análise da animação. Quando se opta por usar recursos 

históricos é preciso deixar claro que qualquer narrativa histórica carrega consigo uma visão de 

ciência e dos processos de sua construção (FORATO, PIETROCOLA, MARTINS, 2011). 

Desta forma, defendemos que noções básicas da historiografia podem contribuir para uma 

leitura mais crítica dessas versões históricas presentes no ensino.  

Para desenvolver a reflexão crítica, baseada nesses fundamentos, foram utilizados 

recortes de livros didáticos, trecho de filmes, matéria de divulgação científica e anedotas 

históricas encontrada nos meios de divulgação em geral e que são de fácil acesso aos 

professores. Em sequência, foram apresentados de forma expositiva alguns conceitos básicos 

da historiografia como: anacronismo, hagiografia, whigguismo, história pedigree, internalismo 

Vs externalismo.  

A História da Ciência do tipo hagiográfica faz apologia às virtudes heroicas e grandes 

realizações dos pesquisadores. A história anacrônica, Whig descreve os fatos do passado com 

base no que atualmente é aceito. A história Pedigree busca os precursores dos conhecimentos 

científicos. Essas características historiográficas remontam aos primeiros trabalhos de 

historiadores da ciência profissionais das décadas iniciais do século XX. Numa história interna 

da ciência a construção remete-se apenas a própria ciência, já a na construção externa é levado 

em considerações outros fatores sociais, culturais da época. 

Na sequência, foi discutido sobre visões simplistas de ciência, a interpretação dos 

conteúdos históricos que trazem consigo características historiográficas, que se deseja evitar, 

podem trazer prejuízos à visão de ciência que tem sido recomendada na educação científica. 

Devido à questão do tempo, já recorrente no primeiro encontro, as discussões sobre visão de 

ciência ficaram para o terceiro dia de aplicação. 
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4.1.3 Animação e objetos virtuais no ensino 

Este momento iniciou-se com uma apresentação sobre o que são Objetos Virtuais de 

Aprendizagem, onde encontra-los (repositório e bancos de dados) e quais suas vantagens para 

o ensino. Na sequência, foi discutido sobre animação computacional, os conceitos e definições 

por trás desse objeto de aprendizagem e então apresentado a plataforma do TED-Ed e a 

animação a ser trabalhada. 

A etapa formativa prévia, descrita na seção anterior, trouxe fundamentação essencial 

para as discussões coletivas sobre animação desenvolvida pelo TED-Ed intitulada “The history 

of the barometer (and how it works)”21 (Figura 3).  

Nessa animação, os personagens não falam, mas executam ações e demonstram 

emoções, enquanto um narrador descreve os episódios históricos apresentados nos quadros. São 

apresentados pesquisadores e eventos relacionados ao desenvolvimento do barômetro. O 

funcionamento do instrumento e suas utilidades são apontados. Utilizamos a versão original 

com o áudio da narração em inglês e traduzimos para o português a legenda dessa narração.  

Os licenciandos foram orientados a registrarem suas observações, individualmente e por 

escrito, ao assistirem à animação, considerando os seguintes parâmetros: conteúdo histórico, 

visões historiográficas, visões de ciência, conteúdo físico, possibilidade de utilização no ensino 

de Física. Seguindo aos registros individuais, estabeleceu-se discussão coletiva. A animação, 

por ter curta duração, cerca de quatro minutos e meio, foi repetida três vezes antes da discussão 

e exposição dos registros pela turma. Uma análise detalhada dos referidos registros será 

apresentada em seção 4.2. 

                                                 
21 Equipe de criação: Asaf Bar-Yosef (Educador), Stephen Whittle (Produtor), Mara Fradella (Animador), Addison 
Anderson (Narrador). 
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Figura 3 - Tela inicial em mídia social da animação sobre o Barômetro.  

Fonte: Imagem obtida pelos autores por captura de tela. 

Os registros individuais realizados pelos licenciandos foram compilados de modo a 

configurarem uma síntese dos comentários realizados pela turma. Em aula subsequente ao 

contato com a animação e à atividade escrita individual, os licenciandos receberam cópias dessa 

compilação de comentários (APÊNDICE E). A compilação foi realizada de modo a preservar a 

redação dos elementos contidos na atividade individual. Os licenciandos receberam, portanto, 

as observações expressas por todos os colegas da turma. Foi, então, realizada uma discussão 

coletiva dos elementos registrados na compilação, de modo a ressaltar os parâmetros citados 

previamente: conteúdo histórico, visões historiográficas, visões de ciência, conteúdo físico, 

possibilidade de utilização no ensino de Física. Toda essa etapa ocorreu no terceiro dia de 

encontro. 

4.1.4 Criação das novas legendas 

Em aula subsequente, os licenciandos foram organizados em duplas. Em seguida, 

receberam orientação sobre a atividade a ser realizada pelo grupo intitulado “DESAFIO”: 

Considerem os elementos identificados pela turma na análise da animação “A história do 

Barômetro” e as discussões em aula sobre transposição didática da HFC. Recriem, quadro a 

quadro, um roteiro o mais adequado possível para a animação. Cada grupo receberá uma síntese 

dos comentários da turma e a legenda da animação.  

O termo “legenda”, citado no enunciado do desafio, refere-se à fala do narrador que 

descreve os episódios históricos apresentados na animação. Produzimos a legenda no formato 

SubRip (.srt) através do software de código aberto Subtitle Edit22. Os arquivos do tipo SubRip 

                                                 
22 Disponível gratuitamente em http://www.nikse.dk/subtitleedit Acesso em 04 de julho de 2018.   
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podem ser “lidos” pela maioria dos softwares de mídia e de edição de legendas, além de 

poderem ser reproduzidos pela maioria das Smart TVs, centrais de multimídia e dos aparelhos 

de DVD e BluRay. Esse tipo de arquivo pode ser editado no computador por meio de um simples 

editor de textos, como o bloco de notas, facilitando eventuais correções e impressão da legenda 

para análise. No editor de textos, as legendas são indicadas por números, seguidos pelos 

momentos iniciais e finais da exibição das legendas no vídeo (APÊNDICE D). 

A proposta da atividade é que cada grupo recriasse a legenda da animação, ou seja, 

recriasse o roteiro traduzido da animação, tendo como base a análise realizada pela turma, 

compilada e previamente discutidas coletivamente. A atividade oferecia diversos obstáculos e 

desafios, uma vez que não havia a possibilidade de mudar os quadros da animação, apenas a 

fala do narrador, os estudantes tinham diante de si o desafio de lidar com a limitação de intervalo 

de tempo e imagens já prontas. Cada dupla deveria refletir sobre os caminhos a serem tomados 

considerando que a animação recriada supostamente seria utilizada para fins didáticos.   

 

Figura 4 - Participantes durante a atividade de recriação das legendas. 

Fonte: o próprio autor. 

Nessa etapa, iniciou-se com a discussão de aspectos relacionados a transposição didática 

da HFC para o ensino (FORATO; PIETROCOLA; MARTINS, 2012). Foi discutido aspectos 

como extensão x profundidade dos textos de cada quadro, a quantidade de informações 

contempladas e a adequação da formulação discursiva. As duplas eram desafiadas 

constantemente a refletirem sobre que aspectos do roteiro gostariam de manter. O que 

consideravam relevantes? O que seria desejável ou imprescindível alterar? Como fazê-lo? Era 

mesmo possível alterar certos aspectos, levando em conta o tempo previsto para cada legenda, 

as situações e os personagens mostrados? E quanto ao grau de complexidade daquilo que se 
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desejava introduzir, como fazê-lo? Uma parte das duplas conseguiu editar as legendas em aula, 

outra parte copiaram os arquivos e concluíram as edições em casa. 

4.1.5 Reflexão sobre a natureza das animações e apresentação das legendas 

No último encontro foi discutida, de forma expositiva e dialogada, a respeito dos 

desafios, obstáculos e cuidados que o professor deve ter para utilizar de animação na sala de 

aula. Abordando o tema da abstração dos conteúdos que envolvem a ciência e da dificuldade 

de representa-los em sala de aula, verificaram-se as vantagens da animação nesse ponto, visto 

que essa ferramenta é bastante útil para abordar experimentos de difíceis acesso ou impossíveis 

de ser realizadas na prática, seja porque são muito lentas, ou rápidas, ou pequenas, ou grandes 

demais. Expondo exemplos e discutindo suas implicações no ensino, foram construindo a ideia 

de que as animações podem demonstrar situações de difícil entendimento, além de apresentar 

uma versão simplificada da realidade e facilitar a compreensão de conceitos abstratos o que 

possibilitaria até certo ponto um entendimento mais profundo dos conceitos físicos. 

Foi discutido que quando mal-usada, a animação pode ao invés de contribuir com a 

aprendizagem, acabar contribuindo por reforçar aspectos negativos para o ensino. Dessa forma, 

foi discutida a questão da realidade física da animação, visto seu aspecto simplificado de um 

modelo físico. Ao utilizar uma animação deve-se levar em conta que este não é uma 

representação do real. Também é preciso ter a concepção de que a observação do real é muito 

mais complexa, do que a ideia superficial, em que as respostas são obtidas através do 

experimento. O professor precisa perceber que ao ensinar ciência é que se ensina sobre modelos, 

que é uma interpretação simplificada da realidade. É preciso tomar muito cuidado para o fato 

de que a animação por si só já é um recurso simplificado de um modelo que é uma simplificação 

da realidade. 

Finalizando o encontro e a aplicação, foi apresentada a legenda de apenas um único 

grupo sorteado entre os demais, pois não haveria tempo disponível para expor o de todos e 

discutir alguns aspectos das alterações. Uma semana após a aplicação, o professor da disciplina 

aplicou um pós-teste (APÊNDICE F) a análise será apresentada na seção seguinte. 

 

4.2 Resultados obtidos na aplicação do produto educacional  
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4.2.1 Análise e discussão dos resultados do pré-teste 
 

 

Quadro 5 - Sujeitos da Pesquisa 

Média 
de 

Idade 
(anos) 

Curso de 
origem 

Exerce atividade de docência Contato com HFC 

Bolsa de 
Iniciação à 
Docência 

Aulas 
particulares 

Ministra 
aulas 
escola 

particular 

Não 
ministrou 

aulas 

Cursando 
em paralelo 

HFC 

Curso de 
formação 
docente 

Não 
teve 

contato 

23 
anos 

Licenciatura 
em Física 
(100%) 

5 alunos 
41,6% 

5 alunos 
41,6% 

5 alunos 
41,6% 

1 aluno 
8,3% 

7 alunos 
58,3% 

3 alunos 
25% 

3 alunos 
25% 

 

Um primeiro resultado importante é que todos os participantes são do curso de 

licenciatura em física. Por isso, parte-se do pressuposto que possuem entendimento sobre 

fundamentos da educação e pré-requisitos didáticos. No que se refere a questão da atividade 

docente apenas um participante23 (8,3%) não tem experiência ministrando aula, seja por 

programa de iniciação à docência, aulas particulares ou ministrando aulas em colégios e 

cursinhos. 

No que diz respeito ao contato com a história e a filosofia da ciência, apenas três 

participantes (25%) não teve contato com o tema. É bom destacar que mais da metade (75 %) 

tiveram contato com a HFC, dos quais 7 estão cursando em paralelo a disciplina de História e 

Filosofia da Ciência e 2 participou de cursos de formação de professores sobre o tema24,  então 

alguns conceitos aqui trabalhados eles já podem ter visto. A Quadro 6 mostra os principais 

interesses manifestados pelos participantes para com o curso. 

Quadro 6 - Interesse dos participantes com o tema do curso 

Qual seu interesse com o tema deste curso? 

Aquisição de novos conhecimentos 7 alunos (58,3%) 

Compreender possíveis relação entre OVA e HFC 3 alunos 25% 

Pensa em fazer uma pós-graduação 1 aluno 8,3% 

Refletir em como aplicar os OVA no ensino 1 aluno 8,3% 

Boa parte dos alunos tem interesse no curso para aquisição de novos conhecimentos, 

que servirão como os mesmos relatam, para alguns, melhorar sua prática de ensino, para outros, 

beneficiar seu desempenho no curso. Um participante tem interesse em cursar uma pós-

                                                 
23 A soma das porcentagens pode ultrapassar 100% porque há sujeitos que atuam/atuou em mais de um tipo 
de critério. 
24 Um aluno está cursando a disciplina de HFC e participou de cursos sobre o tema. Devido a isso a soma da 
porcentagem ultrapassa os 100%. 
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graduação na área de história e filosofia da ciência para o ensino, três participantes (25%) tem 

curiosidade em compreender as possíveis relações entre Objetos Virtuais e Aprendizagem e a 

História e Filosofia da Ciência. Um aluno ainda pretende refletir como se daria a aplicação de 

OVA no ensino. 

No geral, foi unanime o interesse dos participantes pelo curso, seja ele devido a dúvidas 

e curiosidades referentes à história e a filosofia da ciência, seja ele por dúvidas e curiosas sobre 

objetos virtuais de aprendizagem. É relevante destacar que o fato de a maioria já ter tido contato 

com HFC (75%), seja através de cursos de formação de professores25, seja através da disciplina, 

esse dado pode indicar que vem tendo um esforço para inserção da história e da filosofia da 

ciência na formação de professores. 

O segundo bloco de perguntas se relaciona com concepções sobre animação e seu uso 

no ensino, no Quadro 7 visualizamos as respostas referente às ideias prévias dos participantes 

sobre animação computacional. No geral, todos os participantes responderam 

convincentemente sobre uma animação, apenas um aluno que caracterizou como imagem e 

figura feitas graficamente através de um computador, não fica claro se estas imagens estariam 

ou não em movimento que é a principal característica de uma animação. 

Quadro 7 - Respostas referente a pergunta sobre animação computacional 

Em sua opinião, o que são animações computacionais? 

São reproduções (imagens em movimento) de algo que possibilita simular um fenômeno de 
forma contínua 

4 alunos 
33,3% 

São qualquer tipo de ilustração, imagem figura, que foram feitas graficamente através de um 
computador 

3 alunos 
25,0% 

São idealizados e inicialmente produzidas por uma sequência de fatos 
1 aluno 

8,3% 

Vídeos, experiências animadas, jogos 
1 aluno 

8,3% 

São recursos para simular e apresentar experimentos ou modelos físicos de forma virtual 
1 aluno 

8,3% 

São ferramentas de apoio para uma pessoa poder idealizar algo ou situação 
1 aluno 

8,3% 

A pergunta seguinte “como você avalia o uso de animações computacionais em sala de 

aula?” diz respeito à forma como o futuro professor vê o uso de animações na sala de aula. 

Todos os estudantes que responderam à pergunta avaliam como positivo o uso de animação em 

sala de aula. A maior porcentagem julga importante a reflexão crítica do uso de animação, 

                                                 
25 Foi identificado dois cursos distintos, um sobre reflexões sobre a biografia de Blaise Pascal e outro sobre 
Natureza da Ciência no Ensino. 
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41,6% deles apontam para cuidados a se tomar e um aponta ainda que o aspecto lúdico pode 

atrapalhar caso o professor não esteja preparado.  

A questão seguinte aborda as dificuldades de se utilizar animações computacionais, 

Quadro 8. 

Quadro 8 - Dificuldades no uso de animação 

Em sua opinião, quais as possíveis dificuldades de se utilizar as animações 
computacional em sala de aula? 

 

Estrutura física e tecnológica 
6 alunos 

50% 

Abordagem utilizada relacionada ao equilíbrio entre entretenimento e 
obtenção de conhecimento 

4 alunos 
33,3% 

Uso indiscriminado 
2 alunos 

16,6% 

Selecionar a animação para um determinado conteúdo 
2 alunos 

16,6% 

A preparação dos alunos para possíveis discussões 
1 aluno 
 8,3% 

A maior dificuldade apontada pelos alunos para o uso de animação computacional já 

era, de certo modo, esperada por nós: a falta de estrutura e equipamentos. A metade fez 

referência a esse aspecto. Os alunos relataram ainda que essa dificuldade seria maior em escolas 

da rede pública onde é mais difícil o acesso aos recursos tecnológicos necessários para 

reprodução das animações. 

Os pontos dois, três e quatro dizem respeito à formação de professores. Sendo que o 

segundo se relaciona ao fato do professor estar preparado para utilizar as animações de forma 

a contribuir para o aprendizado do aluno, indo muito além do entretenimento que o recurso 

oferece. O terceiro ponto aponta para a dificuldade de perceber a animação algo além do viés 

tecnológico e o quarto refere a parte de selecionar as animações apropriadas para abordar o 

assunto desejado. Um participante (8,3%) aponta a dificuldade para o aluno, precisaria primeiro 

preparar o aluno para esse tipo de abordagem para em seguida poder realizar a atividade. 

No que diz respeito à última pergunta desse bloco, sobre a relação entre as animações 

computacionais e o ensino de história e filosofia da ciência, boa parte dos alunos não 

reconhecem uma relação direta entre esses pontos, apenas um aluno destaca que há uma relação 

ao ilustrar como pensava os estudiosos no passado, outros dois acreditam que sim, mas não 

fornece exemplos de como fazer. Essas respostas são bastante pertinentes e podem indicar para 
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a falta de preparo do professor em reconhecer usabilidade para os recursos tecnológicos e para 

a HFC.  

4.2.2 Comentários detalhados sobre a análise individual realizada pelos licenciandos 

Os registros escritos realizados individualmente pelos estudantes sobre a animação 

foram bastante satisfatórios, os participantes apresentaram aprofundamento frente aos 

parâmetros sugeridos.  

No geral, os apontamentos foram bastante variados, alguns criticando e outros 

defendendo a animação. Eles argumentaram que o vídeo é produtivo e didático, apesar de que 

se tratando de elementos historiográficos e visões de ciências tem alguns pontos significativos. 

Um aluno aponta que a animação poderia ter sido mais bem narrada (a atividade de construção 

de uma nova legenda só foi informada no final desse momento, portanto eles não tinham ideia 

que seria proposto essa atividade), o que poderia reduzir boa parte dos erros historiográficos. 

Os alunos destacaram também que além de erros históricos a animação apresenta erros à própria 

física, ao tentar desenhar o vácuo. Um aluno aponta que não observou anacronismo na animação 

e não considera ‘errado’ separar o conhecimento entre acertos e erros, para ele faltou uma 

avaliação mais profunda sobre o contexto de criação da animação, faltou compreensão sobre os 

objetivos dos produtores. Outro também defendeu a animação alegando que o tempo da 

animação era muito curto e não dava para tratar temas com maiores detalhes, apesar de acreditar 

que alguns trechos poderiam ser evitados. 

Em termos de fundamentos historiográficos, os licenciandos observaram alinhamento à 

História Whig e traços de anacronismo. Encontraram na animação tendência em separar os 

personagens em certos e errados, eles argumentaram que a animação utiliza de ideias 

posteriores para mostrar que Aristóteles estava errado, a ideia de horror ao vazio foi pouco 

explicada e afirmação sem contextualização de que passou dois mil anos até que os 

questionamentos foram resolvidos reforça a ideia de dogma do pensamento aristotélico.  

Os licenciandos também destacaram que animação procura mostrar Torricelli não como 

a pessoa que acertou, mas o pai e criador do barômetro. Apesar de não usar esse termo, justifica 

um dos alunos, a animação deixa bem claro que um ou outro descobriu algo.  
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Elemento característico de uma abordagem externalista foi identificado pelos estudantes 

ao citar o caso dos mineiros para bombear água. Apesar de que alguns alunos defendem que a 

animação seja internalista, citando apenas esse contexto, ‘o que deixa a desejar’. 

Em relação às visões de ciência, foi amplamente citado que uma postura empirista-

indutivista permeia a animação. Segundo os estudantes, tudo na animação só se resolve com o 

experimento, ou seja, o experimento de Torricelli é a resposta para os questionamentos. Se 

tratando da linearidade eles destacam que a animação traz uma ideia de construção de 

conhecimento, mas que essa ideia é linear e sem rupturas. 

Um aluno citou que a animação focou no método científico e outro relatou que a 

animação é a-histórica, principalmente quando abordava Aristóteles (‘ou não aborda’). A visão 

de ciência individualista também foi levantada pelos alunos, de acordo com eles, não há 

diálogos entre os pensadores, são contribuições de pequenos ‘gênios isolados’, momentos como 

Torricelli pensar fora do baralho, Pascal realizando o experimento sozinho, são momentos que 

corroboram para essa visão. Um aluno chama a atenção que mesmo a animação passando a 

ideia de gênio, ela mostra que eles podem errar, o que foi um ponto positivo levantado por eles. 

Quanto ao conteúdo histórico, segundo os estudantes, alguns episódios citados pela 

animação não condizem com os registros históricos, havendo distorções e inconsistências. A 

narrativa faz parecer que a discussão sobre o “horror ao vazio” ficou estagnada de Aristóteles 

a Galileu. Chamaram atenção para o tubo no experimento de Berti aparenta ser de vidro. Em 

relação ao experimento de Torricelli com mercúrio eles relatam que talvez a ideia tenha vindo 

de Galileu ou de Vivianni (discípulo de Galileu), tendo Torricelli apenas executado o 

experimento. A animação mostra Blaise Pascal subindo a montanha para realizar o experimento 

com o mercúrio. No entanto, por motivos de saúde, Pascal não participou dessa empreitada. 

Seu cunhado Périer e uma equipe de colaboradores realizaram-no a pedido de Pascal. Segundo 

a narrativa, o objetivo de Pascal era comprovar a variação da pressão atmosférica com a altitude. 

Esse, no entanto, não era o objetivo de Pascal, e sim o seu ponto de partida. Pascal pretendia 

defender que a pressão do ar era responsável pela sustentação da coluna de mercúrio. Por isso, 

tomando como ponto de partida que a pressão caia com a altitude, esperava um decréscimo na 

coluna de mercúrio, o que satisfez suas expectativas. 
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  A participação dos estudantes na análise da animação digital foi altamente qualificada. 

A compilação desses comentários serviu de base para que, em grupos, recriassem o roteiro da 

animação. A seção 4.2.3 discute os resultados. 

4.2.3 Comentários detalhados sobre os roteiros da animação reelaborados pelos grupos 

De posse da síntese dos comentários da turma sobre a animação “The history of the 

barometer” (Apêndice E), os licenciandos organizados em sete duplas se dedicaram ao desafio 

proposto (Apêndice D). Por questão de tempo os alunos não conseguiram concluir a atividade, 

revisando toda a legenda, contudo ao observarmos as produções notamos alguns aspectos a 

comentar.  

Os primeiros segundos da animação original fazem referência a Aristóteles. Explicam 

rapidamente o “horror ao vácuo” e termina com um juízo de valor sobre a mudança de visão a 

respeito da concepção aristotélica. Esse trecho corresponde às quatro primeiras legendas do 

roteiro da animação apresentada no Quadro 9. A ordem de exibição é indicada por um número 

entre colchetes. 

Quadro 9 - As quatro primeiras legendas do roteiro original da animação. 

[1] É conhecida a afirmação de 
Aristóteles: "A Natureza tem horror ao 
vácuo", 

[3] porque a matéria em volta imediatamente 
o preencheria. 

[2] quando afirmou que não podia existir 
um verdadeiro vácuo, um espaço sem 
matéria, 

[4] Felizmente, veio a saber-se que ele estava 
errado. 

Todas as duplas, a exceção de uma, identificaram característica de História Whig e 

anacronismo nas falas iniciais. Todos decidiram substituí-la conforme indica o Quadro 10. 

Quadro 10 - Resultados indicados pelas duplas para a 4 primeiras legendas 

Duplas [1] [2] [3] [4] 

A 

É comum a 
seguinte afirmação 
atribuída a 
Aristóteles: "A 
Natureza tem 
horror ao vácuo", 

Se referindo a ideia 
que não podia 
existir um 
verdadeiro vácuo, 
um espaço sem 
matéria, 

Porque a matéria em 
volta o preencheria. 

Esses resultados 
eram coerentes... 
para a época. 

B 

Segundo 
Aristóteles: "a 
natureza tem 
horror ao vácuo", 

Disse ele que tudo é 
preenchido na 
natureza, logo não 
existe vácuo. 

A natureza sempre 
agia no sentido de 
evitar a formação do 
vácuo, segundo ele. 

Na antiguidade esse 
era o pensamento 
lógico e possível 
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C 

É conhecida a 
afirmação de 
Aristóteles: "A 
Natureza tem 
horror ao vácuo", 

Quando afirmou 
que não podia 
existir um 
verdadeiro vácuo, 
um espaço sem 
matéria, 

Porque a matéria em 
volta imediatamente 
o preencheria. 

Felizmente, veio a 
saber-se que suas 
ideias estavam 
incompletas. 

D 

É conhecida a 
afirmação de 
Aristóteles: "A 
Natureza tem 
horror ao vácuo", 

quando afirmou 
que não podia 
existir um 
verdadeiro vácuo, 
um espaço sem 
matéria, 

porque a matéria 
em volta 
imediatamente o 
preencheria. 

Felizmente, veio a 
saber-se que ele 
estava errado. 

E 

É conhecida a 
afirmação de 
Aristóteles: "A 
Natureza tem 
horror ao vazio", 

Quando afirmou 
que não podia 
existir um espaço 
sem matéria, hoje 
conhecido como 
vácuo, 

Porque a matéria em 
volta imediatamente 
o preencheria. 

Futuramente, seu 
pensamento passou 
a ser contestado. 

F 

**Em ciências, lidar 
com o conceito de 
vácuo  
pareceu um 
trabalho bastante 
difícil no estudo da 
natureza 

**Aristótelis 
pensou e levantou a 
hipótese de que não 
poderia existir um 
verdadeiro vácuo, 
um espaço sem 
matéria 

porque a matéria em 
volta imediatamente 
o preencheria. 

**Mas, sabe-se que 
ele tinha uma 
concepção contrária  
ao que a ciência hoje 
fala deste assunto 

G 

É conhecida a 
afirmação de 
Aristóteles: "A 
Natureza tem 
horror ao vácuo", 

Na época em que 
acreditavam não 
podia existir um 
verdadeiro vácuo, 
um espaço sem 
matéria, 

Porque a matéria em 
volta imediatamente 
o preencheria. 

Posteriormente, 
novos estudos 
revelaram que 
poderia existir um 
vácuo verdadeiro. 

H 

É conhecida a 
afirmação de 
alguns pensadores 
antigos: "A 
Natureza tem 
horror ao vácuo", 

Quando afirmaram 
que não podia 
existir um 
verdadeiro vácuo, 
um espaço sem 
matéria, 

porque a matéria em 
volta imediatamente 
o preencheria. 

Mas tarde, outros 
estudiosos chegaram 
à outra conclusão. 

A dupla D não apresentou nem uma alteração nas legendas. As duplas C, E e H 

decidiram substituir apenas a quarta legenda. A dupla H argumentou que é preciso modificar 

apenas algumas palavras, mantendo o mesmo entendimento, mas modificando a interpretação 

de quem visualiza.  

Os grupos A e B indicaram que o pensamento Aristotélico era coerente com a época, 

apensar de interessante essa escolha, vale ressaltar que a omissão de visões contrárias a 

concepção aristotélica pode transmitir a ideia de que ela seguiu monoliticamente, sem 
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dissidência, até a Revolução Científica. Já os grupos C, E, F, G e H tenderam a afirmar que a 

inexistência do vazio não era unânime e que posteriormente foram contestadas. 

As alterações realizadas foram interessantes, ainda que as limitações de espaço não 

permitissem explorar muito os pensamentos. 

Em sequência ao trecho sobre Aristóteles, a animação original apresenta uma brusca 

quebra de continuidade, partindo da “oportuna” rejeição à visão aristotélica ao barômetro. 

Quadro 11 - Sequência original (legendas 5 a 12) referente ao barômetro. 

5] O vácuo é um componente essencial do 
barômetro, 

[9] pode contribuir para furacões, tornados e 
outros incidentes climáticos extremos. 

[6] um instrumento para medir a pressão 
atmosférica. 

[10] Um barômetro é um dos instrumentos 
mais essenciais 

[7] Como a pressão atmosférica está ligada 
à temperatura 

[11] para as previsões meteorológicas e para 
os cientistas. 

[8] e depressa se transforma nela, [12] Como funciona um barômetro e como é 
que foi inventado? 

  O enredo um tanto quanto confuso da animação original se estabelece devido a lacunas 

e à falta de conexões mínimas que poderiam ser evitadas por uma legenda do tipo: as discussões 

sobre a existência do vazio se relacionaram ao desenvolvimento do conceito de pressão 

atmosférica e à proposta de um instrumento para medi-la. A dupla E parece ter ensaiado algo 

nesse sentido: 

[5] Outros afirmaram que o vazio poderia existir, mas com muita dificuldade. 

[6] Depois de muita discussão, pensadores diziam que o ar tinha peso e exercia 

pressão. [7] Mas a explicação para a sustentação do líquido não era unânime, 

[8] já que o horror ao vazio poderia talvez variar com a altura. [9] Hoje, nós 

temos explicações totalmente diferentes, [10] e graças a diversos debates 

históricos, conseguimos instrumentos de medida [11] daquilo que chamamos 

hoje de "Pressão atmosférica". [12] Mas como se deu o processo de construção 

desse conceito atual? (Grupo E, legendas 5 a 12) 

Pode-se perceber que faltam conexões entre a consideração sobre Aristóteles e a 

afirmação sobre o ar ter peso e exercer pressão (legenda 6). Não se pode compreender a que 

fenômeno de sustentação de líquido se refere à afirmação contida na legenda 7, bem como são 

obscuras as explicações citadas nas legendas 8 e 9. O texto proposto pela dupla E procura 
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minimizar um pouco essa lacuna estabelecendo controversas e possibilidade de outros modelos 

para explicar o fenômeno como visto na legenda 6 e 7 modificada por eles. 

A dupla E faz uma pequena alteração nas legendas 5 e 6, embora de forma pouco clara 

eles afirmam que o “uso do barômetro é necessário o vácuo” e “assim elaborando uma forma 

de verificar a pressão atmosférica”. As demais duplas decidiram manter o enredo original da 

animação. 

Na animação original, após breves referências à utilidade do barômetro, aparecem os 

trechos transcritos no Quadro 12. 

Quadro 12 - Sequência original (legendas 12 a 16) 

[12] Como funciona um barómetro e como é 
que foi inventado? 

[15] no que se referia à impossibilidade do 
vácuo, 

[13] Levou algum tempo. [16] parecia ser verdade na vida quotidiana, 

[14] Porque a teoria de Aristóteles e de 
outros filósofos da Antiguidade, 

 

A dupla A decidiu alterar as legendas 14 e 16 de modo a mostrar que as ideias não 

“pareciam ser verdades” mais sim eram “coerentes” com o que observavam no passado.  

O grupo E optou por explicar um dos argumentos apresentado por Aristóteles: “não foi 

nada simples”, "Os movimentos podem ser explicados sem a existência do vazio!", "Se uma 

flecha se move para frente, o ar na frente dela..." e "... é direcionado para trás, impulsionando-

a para frente." Apesar de ser interessante tentar explicar mais o modelo aristotélico é preciso se 

atentar as imagens da animação, outro ponto é que não fica muito clara a relação entre 

movimento e vazio colocada pelo grupo. 

As demais duplas não alteraram os referidos trechos, mesmo identificando na análise 

que esse trecho se mostra equivocado, uma vez que retrata a ideia de Aristóteles como um 

obstáculo ao avanço do conhecimento. Durante a aplicação, alguns alunos alegaram pouco 

conhecimento histórico que permitisse compreender e modificar alguns trechos específicos 

(como o caso dos mineiros mais a frente) da animação. Com a proposta reduzida foi destinado 

pouco tempo para discussão de conteúdos históricos, a visão da antiguidade não foi fortemente 

trabalhada, na maioria dos casos apenas ilustrada alguns argumentos. Nesse ponto, a redução 

do tempo influenciou na qualidade das informações históricas trabalhada. Talvez seja 

necessário dedicar mais tempo aos conteúdos históricos, apresentando fontes primárias e 
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discutindo cada contexto em que aquele pensamento surgiu. Mas como seria possível evitar a 

mensagem inadequada transmitida pela animação original? Uma afirmação simples que 

estabelece conexões, mas não relações do tipo; causa e consequência, seria mais adequada. Por 

exemplo: “O surgimento do barômetro está relacionado a discussões sobre o vazio”. A 

referência a Aristóteles poderia ocorrer como exemplo de discussão, mas não como um 

empecilho, nem de modo a se equiparar ao senso comum, tal como indica a expressão “parecia 

ser aceita na vida quotidiana”. A teoria de Aristóteles no que se referia à impossibilidade do 

vazio era sofisticada e parte essencial da visão de mundo aristotélica. Relacionava-se à 

explicação de diversos fenômenos ainda no século XVII. A legenda da animação original segue 

conforme mostra o Quadro 13. 

Quadro 13 - Sequência original (legendas 12 a 16) 

[17] pouca gente pensou em pôr isso em 
questão durante quase 2000 anos 

[20] enfrentaram um problema grave 
quando perceberam que as suas bombas 

[18] — até que a necessidade levantou o 
problema 

[21] não conseguiam elevar a água a mais do 
que a 10,3 metros de altura. 

[19] No início do século XVII, os mineiros 
italianos 

 

A dupla A apresenta uma pequena mudança na legenda 17 modificando para “e isso 

levou a diversas discussões durante quase 2000 anos”, na tentativa de expressar que houve 

discussão nesse período, mas que irá focar no século XVII “com problemas como o dos 

mineiros italianos”. A dupla C discute a ideia de que durante os 2000 anos os cientistas 

buscaram solução para o problema “e finalmente surgiu a possibilidade de um consenso”. Já a 

dupla D, na legenda 17, conclui a explicação dada ao argumento de Aristóteles e coloca “nossa, 

faz muito sentido”, afirmando que: “o pensamento de Aristóteles perdurou muito tempo”, nas 

legendas 19 e 20 ele explica o problema com os mineiros. As três duplas optaram por modificar 

a legenda18, essa exclusão é um ponto significativo porque a legenda original parece transmitir 

a impressão de que quando surgiu a “necessidade” (antes inexistente?!) finalmente o caminho 

correto se mostrou. 

Em seguida à menção do problema enfrentado pelos mineiros, a animação faz referência 

à explicação trazida na época por Galileu Galilei (Quadro 14). 

Quadro 14 - Sequência original (legendas 22 a 27) 

[22] Alguns cientistas, nessa época, 
incluindo um tal Galileu Galilei, 

[25] Mas essa força era limitada e só podia 
elevar 10,3 metros de água. 



84 

 

[23] propuseram que retirar o ar do tubo [26] Porém, a ideia de existir um vácuo 

[24] era o que fazia com que a água 
substituísse o vazio. 

[27] ainda era considerada controversa. 

As duplas A, F e G trocaram o termo “cientista” por “pensadores” na legenda 22, 

alegando que o termo cientista só apareceu na história da humanidade no final do século XVIII 

e seu emprego na época da discussão sobre o vazio era anacrônica. A dupla E, fez alteração nas 

legendas 24 e 25 tentando explicar o porquê da limitação segundo pensamento de Galileu: 

“fazia a água ‘se esticar’ para ocupar o espaço vazio”; “mas esse ‘esticamento’ era limitado e 

só poderia elevar 10,3 metros de altura”. O pesquisador considerava a aversão da natureza à 

formação de vazios extensos. Para ele, a água se elevava devido à “força do vácuo”. As porções 

de matéria tendiam a ficar juntas de forma a evitar o vazio. No entanto, havia um ponto crítico 

– pouco mais de 10m - no qual a coluna de água se rompia, sendo impossível “esticá-la” além 

desse limite. A narrativa proposta pelo Grupo D, além de elucidativa, ajustou-se adequadamente 

à mídia visual, permitindo um avanço de qualidade nesse trecho da animação digital.  

Em seguida à referência a Galileu, a animação original apresenta o experimento de 

Gasparo Berti, encerrando a discussão sobre a existência do vazio, e a investigação de 

Torricelli, que estaria direcionada à sustentação da coluna de líquido (Quadro 15). 

Quadro 15 - Sequência original (legendas 28 a 45). 

[28] A polemica sobre a teoria pouco 
ortodoxa de Galileu 

[37] Berti tinha conseguido criar 
diretamente um vácuo estável. 

[29] levou Gaspar Berti a fazer uma 
experiência simples mas brilhante 

[38] Mas, apesar de ter sido demonstrada a 
possibilidade de um vácuo, 

[30] para demonstrar que era possível. [39] nem todos ficaram satisfeitos com a 
ideia de Galileu 

[31] Encheram um tubo comprido com água [40] de que esse vácuo estivesse a exercer 
alguma força misteriosa, 

[32] e colocaram-no numa bacia baixa com 
as duas extremidades mergulhadas. 

[41] embora finita, sobre a água. 

[33] Depois abriram uma das extremidades 
do tubo 

[42] Evangelista Torricelli, pupilo e amigo de 
Galileu, 

[34] e despejaram água para a bacia [43] decidiu olhar para o problema por um 
ângulo diferente. 

[35] até que o nível da água que se manteve 
no tubo ficou a 10,3 metros, 

[44] Em vez de se concentrar no espaço vazio 
no interior do tubo, interrogou-se: 

[36] com um espaço no cimo, sem que tenha 
entrado nenhum ar no tubo. 

[45] Que outra coisa poderá estar a 
influenciar a água? 
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A menção ao experimento de Berti é interessante, uma vez que este, via de regra, está 

ausente nos livros didáticos, os quais costumam trazer o experimento de Torricelli sem o seu 

antecedente com água. No entanto, deve-se observar que a animação traz distorções graves 

tantos em termos da narrativa, quanto no que se refere ao aspecto visual dessa passagem. 

Historicamente, o experimento de Berti foi realizado com um tubo de chumbo, uma vez 

que não havia como confeccionar um tubo de vidro de pelo menos dez metros de altura. A 

animação, no entanto, de modo inadequado traz uma imagem com Berti realizando o 

experimento com um tubo cujo conteúdo é visível (Figura 4). Tem-se a impressão de que o tubo 

usado por Berti seria de vidro, o que não condiz com os registros históricos. 

Adicionalmente a este aspecto, outra discrepância em relação aos registros históricos se 

descortina na animação original. Afirma-se que “Berti tinha conseguido criar diretamente um 

vácuo estável”. Por omissão da argumentação empírica de Berti em defesa de que o alto do tubo 

estava vazio, bem como pelo desenho apresentado, tem-se a impressão de que o pesquisador 

visualmente mostrou o vácuo e esse foi aceito de forma indubitável. Assim, os questionamentos 

posteriores supostamente residiriam sobre a sustentação do líquido, enquanto que o vazio teria 

sido inequivocamente demonstrado. São elementos típicos de uma narrativa empirista-

indutivista. Mais uma vez, os registros históricos contradizem esse cenário. As discussões sobre 

o vazio prosseguiram após o experimento de Berti. 

 

Figura 5 - Quadro da animação tratando do experimento de Berti.  

Fonte: Imagem obtida pelo autor por captura de tela. 
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As duplas E, F e G fizeram modificações apenas na legenda 29 excluindo a ideia 

colocada pela fala original de uma “experiência simples, mas brilhante”. A dupla E insere no 

lugar: “uma experiência para investigar” e na legenda 37 em que a fala original afirma que Berti 

conseguiu criar um vácuo estável eles colocam “Eles tocaram o sino do topo, porém não o 

ouviram.”; na sequência “Isso indicava que o espaço ali estava mesmo vazio.” 

Já a dupla E aponta para uma ideia de tentativa e erro, em que Berti teria realizado várias 

experiências até chegar ao tudo de vidro com água: “levou Gaspar Berti a fazer uma experiência 

que melhor solucionava o problema”. A dupla G exclui simplesmente o trecho em questão. 

Ambos alteram apenas essa legenda. A dupla A apresenta mais alterações: 

[28] A polêmica sobre essas ideias, [29] inspirou Gaspar Berti a tentar 

experiências [30] para demonstrar que isso era possível. [31] Em uma delas, 

um tubo comprido com água [32] foi enchido e colocado numa bacia baixa 

com as duas extremidades mergulhadas. [33] Depois foi aberta uma das 

extremidades do tubo [34] e despejada água para a bacia [35] até que o nível 

da água que se manteve no tubo ficou a 10,3 metros, [36] com um espaço no 

topo, sem que tenha entrado nenhum ar no tubo. [37] Obtendo o que Berti 

chamou de um "vácuo estável". [38] Mas, apesar da possibilidade de um 

vácuo, [39] nem todos ficaram satisfeitos com essas ideias [40] de que o vácuo 

estivesse exercendo alguma força misteriosa, [41] embora finita, sobre a água. 

[42] Evangelista Torricelli, pupilo e amigo de Galileu, [43] decidiu olhar para 

o problema por um ângulo diferente. [44] Em vez de se concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, passou a se questionar [45] sobre que outros fatores 

poderiam estar influenciando a água. (Grupo A, legendas 5 a 12). 

A dupla se propõe a alterar no sentido de mostrar que teve dificuldades na realização do 

experimento e a não unanimidade quanto à aceitação da existência do vazio. Esses aspectos 

significativos, ausentes na animação original, permitem conectar o experimento de Berti às 

investigações de Torricelli.  

As alterações nas legendas dos grupos, encerram-se nesse ponto, como já abordado 

antes, a questão do tempo foi um obstáculo (eram destinados apenas 2 aulas de 50 minutos) o 

que impossibilitou a conclusão da atividade. Algumas duplas pediram para concluir a atividade 

em casa, foi aberta essa possibilidade, mas não houve o retorno (a exceção do grupo E). O 

intervalo de tempo foi de dois dias, mas os alunos alegaram atividades avaliativas nas outras 
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disciplinas e priorizaram estudar para tal, não concluindo está atividade. O grupo E, que havia 

solicitado para concluir em casa, apresentou modificações nas legendas, contudo ao recorrer 

aos registros da aplicação na disciplina de História e Filosofia da Ciência no semestre 2017.2 

os arquivos estavam a partir desse ponto, completamente idênticos. Portanto foi 

desconsiderado, a partir daqui, como dados relevantes para essa análise. 

4.3 Análise do pós-teste 
 

A resolução do pós-teste se deu uma semana após a realização do curso. O pós-teste 

(APÊNDICE F) foi aplicado pelo professor da disciplina e teve como objetivo avaliar o 

desempenho e a opinião dos alunos no curso. O pós-teste contém nove perguntas que envolvem 

o conhecimento em história e filosofia da ciência e com o uso de animação computacional nas 

salas de aulas. 

A primeira questão “Assinale qual alternativa (ou quais das alternativas) abaixo que 

você acha mais adequada para definir/descrever o que é ciência? Se marcar mais de uma 

opção indique a ordem de prioridade” tem como objetivo identificar o entendimento sobre 

ciência adquirido após a participação no curso, às alternativas indicam visões de ciências.  

A opção mais adequada, que os estudantes identificaram, para definir/classificar ciência 

foi a de que ela é uma construção humana. Com 9 aparições, sendo 6 com maior relevância este 

é um dos principais argumentos a favor da HFC no ensino e foi foco nas discussões, mostrar a 

ciência como construção humana fruto do contexto social de cada época. 

Em segundo, com 8 aparições, sendo 4 de maior prioridade ficou à ideia de ciência como 

um corpo de conhecimentos que desvenda a natureza cada vez mais. Essa afirmação de 

relaciona a ideia de ciência cumulativa e de descoberta, em que as leis da natureza estão lá e 

precisa-se de um bom observador que consiga desvendar seu funcionamento. Muitas aparições 

a este item podem sinalizar a dificuldade de reconhecer uma visão de ciência empírico-

indutivista e uma visão de ciência linear/acumulativa.   

Na sequência, houve a afirmação que a ciência é um método que gera novas tecnologias 

ou outros benefícios para a humanidade, com cinco aparições, sendo uma com maior relevância. 

Por fim, o item com menor aparição foi que a ciência é um método que produz conhecimento 
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através da experimentação com 3 respostas. Apesar da forte presença da experimentação ela 

não é o único fator determinante para produção do conhecimento científico.  

A próxima pergunta “Como você avalia a inclusão das tecnologias educacionais da era 

digital no Ensino de Ciências na educação básica? Justifique sua resposta.” Tem como 

objetivo visualizar a concepção sobre o emprego de recursos oriundas das tecnologias da 

informação e comunicação no ensino. É unanime a opinião sobre o uso de tecnologia na sala 

de aula. Contudo os alunos apontam que essa inserção deve ser feita com cuidado e que o 

professor deve estar preparado para utiliza-la, “Acredito que seja algo positivo, porém é preciso 

que essa introdução traga consigo um bom planejamento, caso contrário os resultados 

esperados podem não serem atingidos” ou ainda “A inclusão das novas tecnologias depende 

de como o professor vai utilizá-la, pois de nada adianta novas tecnologias atrelada de 

metodologias obsoletas, serão as mesmas aulas com recursos diferentes”. Um aluno destacou 

que é urgente a inclusão de recursos tecnológicos para fins didáticos e outros dois 

argumentaram que apoiam, mas que não veem com frequência. Um alega que em toda a sua 

experiência como professor apenas uma vez viu uma aula referente as novas tecnologias, mas 

como ele coloca, essa aula foi de informática e sobre informática e não utilizando o computador 

como ferramenta pro ensino. 

A próxima questão diz respeito como o aluno avalia a importância das atividades 

realizadas no curso para sua formação profissional. A metade dos alunos alegou ser de grande 

valia e importância porque não conheciam ou não sabiam como utilizar animações 

computacionais em sala de aula “Além de agregar nos conhecimentos de HC as atividades da 

oficina trouxeram uma nova perspectiva com relação as mídias digitais e novas tecnologias, 

ampliando meu conhecimento já que a área é ainda desconhecida para mim”.  

Um participante destaca que é importante, pois a com atividade dar para “perceber a 

possibilidade de olharmos para a sala de aula”, o curso não só proporcionou um ambiente para 

discussão de uma ferramenta para sala de aula, como ofereceu condições para que os alunos 

pensassem e refletissem essa utilização. Na atividade de recriação das legendas (momento 4), 

os alunos puderam praticar o conhecimento e conceitos aprendidos nos momentos anteriores. 

Outro ponto interessante que corrobora essa necessidade é apontado por outro aluno ao colocar 

que “avalio essencial, pois as mesmas colaboraram para uma prática não realizada no curso”. 

Mais do que abordar questões sobre a historiografia da ciência e discutir elementos da Natureza 

da Ciência os cursos tem de oferecer condições para que os futuros professores possam pensar 
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em como utilizar esses conhecimentos na sala de aula. Um aluno apontou ainda para o texto 

sobre anacronismo “não vi muito proveito no texto sobre anacronismo”. 

A questão seguinte diz respeito ao emprego das animações digitais para uma abordagem 

histórico-filosófica. Muitos alunos avaliam como uma atividade que requer muito cuidado, uma 

vez que as animações podem reforçar algumas concepções de ciência. Um aluno aponta para a 

formação de professor caso ele esteja ‘seguro’ em utilizar as animações com conteúdo histórico 

“caso o professor esteja seguro desta aplicação, então a abordagem auxiliariam bastante os 

alunos”. Outro aluno apontou para a ideia de que normalmente as aulas com enfoque em história 

da ciência têm como recursos leitura de textos e com as animações temos uma nova forma de 

abordar esses temas: “Achei bastante interessante, normalmente, acabam sendo aulas de 

leitura e com as animações temos uma nova forma de usar isso”.  

Outro ponto levantado é que com animações curtas as chances de conter concepções 

simplificadas sobre a ciência são maiores, um aluno argumenta que: “apesar de serem uma 

maneira alternativa de fazer abordagens, podem dificultar quando forem muito curtas muitas 

vezes para as devidas correções ou por precisarem ser mais resumidas podem passar uma ideia 

de ciência linear”. Vale destacar que o pouco tempo da animação também pode proporcionar 

dificuldade na atividade de regulagem da animação. 

Em relação à dificuldade na atividade de construção da legenda, um aluno aponta como 

negativo o uso de animações, para esse aluno ilustrar fenômenos e conceitos em um curto 

espaço é uma tarefa de extrema complexidade e tendenciosa ao erro: “em geral as animações 

precisam ser curtas e ilustrativas, o que é isto? Ocorre que tentar ilustrar alguns conceitos 

físicos, como o vácuo, ou contar o desdobramento de acontecimentos científicos em contraste 

com seu contesto, apresentou-se como uma tarefa de extrema complexidade e tendenciosa ao 

erro”.  

No geral, os alunos apontaram vantagens em seu uso, um aluno aponta que “caso as 

animações não possuam visões de ciência distorcidas, são benéficas”; “Acho que o uso das 

animações é bastante interessante, já que é uma forma diferente de se ver o assunto”. 

 A pergunta seguinte enfoca a atividade de reelaboração da legenda no que se refere ao 

seu uso pelos alunos. Boa parte dos alunos utilizaria as versões modificadas por elas tendem a 

evitar alguns erros, um participante apontou que se usasse a original eles estaria ilustrando 
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concepções que deseja evitar “caso não estaria mostrando concepções que não cabem ao 

professor expor”.  

Um quarto dos participantes optaria em utilizar a versão original, mas que durante a 

aplicação trabalharia com os alunos os pontos levantados “Usaria a original e tentaria 

trabalhar com os alunos os questionamentos que foram falados na oficina”. Outro aluno 

destaca que mesmo a versão corrigida apresentaria alguns erros físicos e que utilizaria assim a 

versão original “usaria a versão original. Ocorre que a correção da legenda não anula os erros 

cometidos na animação (como a tentativa de desenhar o vácuo). Portanto, optaria por usar a 

versão original e, logicamente, corrigir as falhas que a animação contém após a 

apresentação”. 

Dando continuidade, a sétima questão avalia o ensino de física na educação básica sob 

uma abordagem em Histórica e Filosófica de Ciência. A maioria dos alunos avalia que 

conteúdos HFC são pouco usados na educação básica, em uma das falar o aluno justifica como 

insuficiente ou dado pouca atenção para as aulas: “A utilização da HFC é muito tímida, pois 

apesar da área estar em crescimento alguns professores não tiveram contato na graduação ou 

encararam a HFC como adereço para suas aulas”, em outra fala, os participantes levantaram 

que muitos professores utilizam a HFC para ilustrar as aulas e não como ferramenta: “mas tenta 

usa-la com um caráter de ilustração e não de ferramenta para construção do ensino, 

empurrando uma sequência cronologia nos alunos”. Noutra fala, os participantes avaliam que 

conhecimentos em HFC podem dar mais sentido aos estudos “A abordagem possibilita o aluno 

enxergar sentido no estudo”. Um aluno alega pouco tempo dedicado ao tema “falta tempo para 

usarmos é um meio mais “amigável” apresentar o conteúdo para os alunos”. Outro aluno 

destaca também a questão do livro didático “Acho bastante vaga e pobre de conteúdo, nem 

sempre os livros adotados pela escola têm esse tema”. 

A oitava pergunta tenta avaliar o tempo destinado para as discussões de cada um dos 

temas: história do vácuo e pressão atmosférica, visões de ciência, animação computacional e 

objetos virtuais de aprendizagem, os resultados podem ser visualizados na Quadro 1626. 

 

                                                 
26 Nem todos os participantes responderam a essa pergunta e teve alguns que não responderam sobre todos os 

conteúdos, sendo assim a porcentagem é contada pelo número de respostas naquele item, o número de respostas 

foi indicado entre parêntese abaixo do tema. 
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Quadro 16 - Relação entre carga horária e conteúdo. 

 Insuficiente Parcialmente 

vago 

aceitável satisfatório suficiente 

História do Vácuo e da 

Pressão Atmosférica 

(11) 

 27,3% 9% 36,4% 27,3% 

Visões de Ciência 

(9) 

  22,2% 55,6% 22,2% 

Animação Computacional 

(11) 

 9% 27,3% 27,3% 36,4% 

Objetos Virtuais de 

Aprendizagem 

(10) 

  40% 40% 20% 

Em relação à carga horária, avalia-se que foi bem distribuída e trabalhada, juntando as 

respostas: satisfatório e suficiente, todos somam acima de 50%. Contudo, se somar as opções 

parcialmente vago e aceitável, os tópicos História do Vácuo e Pressão atmosférica, animação 

computacional e objetos virtuais de aprendizagem mereçam um pouco de atenção um terço das 

respostas direcionam essa questão. 

Por fim, a última pergunta convida os participantes a contribuir com o curso. Os alunos 

apontaram que 10 aulas é pouco tempo para abordar tudo o que foi abordado “em um tempo 

maior, poderia ser melhor executado” um aluno aponta uma solução para o caso da aplicação 

em 10 aulas: “ao que se refere corrigir a legenda deveria ser uma atividade não presencial e 

com um prazo adequado de entrega”. Os participantes relataram também que deveria ter mais 

animações e que como elas são construídas. Apareceram também algumas indagações sobre 

como o professor poderia usar melhor em sala de aula e ainda a discussão sobre como inserir 

em escolas que não oferece estrutura adequada. Os pontos levantados são bastante pertinentes 

e de certa forma podem ser superados com a versão de 25 horas descrita no Apêndice A. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 
“A habilidade mais determinante do padrão de vida de uma pessoa é a 

capacidade de aprender novas habilidades, assimilar novos conceitos, 

avaliar novas situações, lidar com o inesperado. Isso será cada vez mais 

verdadeiro no futuro: a habilidade para competir tornou-se a habilidade 

de aprender.” 

 

Seymour Papert  

In. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática 

 

 

Foram tomadas como ponto de partida para a dissertação, fundamentos teóricos acerca 

da Historiografia da Ciência e da Natureza da Ciência assim com conteúdo histórico referentes 

à história do vácuo e pressão atmosférica discutidos no capítulo 2. A partir dessas referências, 

definiu-se atuar na formação de professores a fim de problematizar o uso de animação 

computacional com conteúdo histórico discutindo sobre sua inserção nas salas de aula. 

Compreendendo a História da Ciência na formação de professores como abordagem 

instigadora para reflexões, análise e escolhas de recursos oriundos das tecnologias da 

informação e comunicação, o capítulo 3 explora a contribuições da HFC para uma análise 

crítica das animações, bem como oferece alternativas para utiliza-las de maneira a se adequar 

aos objetivos educacionais. O produto educacional é proposto de modo a desenvolver uma 

fundamentação recorrente a conteúdos históricos e filosóficos da ciência de modo a desenvolver 

um olhar crítico na utilização de animações. 

A aplicação do produto mostrou aspectos positivos no sentido de que as atividades 

desenvolvidas se mostraram como espaço de reflexão crítica dos futuros docentes sobre o objeto 

virtual de aprendizagem com conteúdo histórico. Os licenciandos realizaram uma análise 

bastante contundente da animação digital “The History of the Barometer”. Perceberam diversos 

problemas no objeto virtual de aprendizagem: traços de historiografia Whig, Pedigree, 

anacronismos, visões de ciência simplistas, erros históricos e inadequações do ponto de vista 

gráfico. A percepção de tais problemas, aliada ao caráter fortemente atrativo da animação 

digital, motivou-os a buscarem alternativas que permitissem lidar com tais problemas por meio 

da edição do roteiro da animação original.  
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A atividade de reelaboração de legendas, oportunizou circunstância nas quais os grupos 

passaram das críticas bem fundamentadas à árdua tarefa de trabalhar em etapa de transposição 

didática da HFC, valendo-se de elementos valorados por eles próprios. Os relatos das 

dificuldades apresentados pelas duplas revelam a percepção da complexidade da tarefa 

enfrentada por autores e equipe técnica que se propõem à elaboração de materiais didáticos para 

a introdução de conteúdos histórico-filosóficos, especialmente em animações de curta duração.  

Por outro lado, o desempenho dos licenciandos demonstra, ainda que com limitações, 

essa tarefa é possível ser realizada de modo cuidadoso e lúcido, apoiada em conhecimento sobre 

o conteúdo histórico a ser tratado e fundamentação epistemológica adequada. Ao fazê-los 

também “autores” da animação, aspectos organizacionais e habilidades relacionadas à clareza, 

fluência e concisão na apresentação das ideias puderam ser trabalhadas. As propostas 

apresentadas pelas duplas refletem as escolhas e a criatividade de cada grupo. Ainda assim, 

todas elas, sob o ponto de vista dos parâmetros estabelecidos no desafio à turma, são superiores 

à animação digital original. 

Vale ressaltar que tecnologias da informação e comunicação no ensino é uma grande 

área que está sendo amplamente discutida na atualidade devido as grandes possibilidades de 

uso. Alguns relatam que o uso do computador no ensino é só um entusiasmo passageiro. Sendo 

momentânea ou não a questão é que ela pode contribuir com mudanças principalmente 

relacionadas ao processo ensino e aprendizagem, como também pode reforçar e até deixar mais 

inviável à aprendizagem. É preciso pensar a respeito de seu uso no ensino e o professor deve 

estar preparado para olhar criticamente essa nova tecnologia (que no fundo nem é tão nova 

assim). 

Muito embora tais objetos virtuais de aprendizagem possam ser atrativos, observa-se 

que seu uso acrítico na Educação Básica pode trazer comprometimentos negativos. Não seria 

adequado generalizar esses resultados ou, ainda, afirmar que a transposição didática da HFC é 

trivial. Por outro lado, refletir sobre esses aspectos deve anteceder uma eventual utilização 

didática desses recursos. E, eventualmente, modificações podem ser propostas de modo a torná-

los mais adequados. 

Por fim, pensando em contribuir para a formação de professores, o produto educacional 

constará com uma versão online onde os professores e futuros professores, terão acesso a todo 
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o referencial teórico, como também será possível participar das atividades de análise e 

construção da legenda. 
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APRESENTAÇÃO   
 

 

Caro professor,  

  

A proposta desta oficina é resultado de uma dissertação de mestrado profissional, 

desenvolvido pelo autor Mykaell Martins e seus orientadores Milton Schivani e Juliana 

Hidalgo, pelo Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM). O objetivo é investigar o aporte da História e da Filosofia da Ciência 

visando um novo olhar ao uso de animação na sala de aula. Este material propõe trazer 

contribuições para uma formação histórica filosófica, bem como, colaborar com o uso de 

Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) nas salas de aula.  

Nossa perspectiva é que esta proposta contemple a compreensão de aspectos 

históricos e filosóficos do pensamento científico de modo a despertar o pensamento 

crítico sobre o uso de animação na sala de aula. Por mais que a proposta aqui apresentada 

se restrinja a animação computacional relacionada a história do vácuo e pressão 

atmosférica, mais especificamente, ao experimento de Torricelli, você professor, poderá 

aplicá-la a outros temas, experimentos e contexto. Nesta perspectiva, visamos incitar uma 

visão crítica frente a objetos virtuais de aprendizagem.  

Esperamos que esta oficina contribua com a difusão do uso das novas tecnologias 

nas salas de aula. E que o uso do computador não seja um mero dispositivo de 

informação, mas uma ferramenta que proporcione a construção do saber e reformule o 

ensino e a aprendizagem.  

Sem mais delongas, apresentamos a seguir os objetivos e estruturas da oficina, 

em seguida discutimos a animação, problematizando suas características, sua 

funcionalidade, seu assunto e conteúdo, bem como informações técnicas sobre os 

softwares necessários. Na continuidade você irá encontrar alguns conceitos da 

historiografia da ciência e de natureza da ciência que contribuirão para analisar 

criticamente aos OVA.   

  

  

  

Os autores  
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 VISÃO GERAL DA OFICINA  
   

A presente proposta de oficina, intitulada “História e Filosofia da Ciência no 

Ensino: um caminho para o uso de Novas Tecnologias” tem como objetivo, estimular 

uma visão mais crítica sobre o uso de animações computacionais com enfoque na 

História da Ciência nas aulas de Física. No decorrer dos momentos será feito um 

apanhado sobre as vantagens e desvantagens desta ferramenta no ensino e abordado a 

importância de uma concepção crítica baseada em elementos da História e Filosofia da 

Ciência. Além disso, pretende-se contribuir para a superação de dificuldades e desafios 

encontrados no ensino, como: A tímida presença da HFC nas salas de aula, que vão desde 

a falta de material didático qualificado, a precária formação docente e equívocos 

presentes nos conteúdos científicos relacionados à natureza da História e Filosofia da 

Ciência. Como também o uso do computador no ensino, que em muitos casos, é visto 

apenas como uma máquina de ensinar e de consultar informação e não como uma 

ferramenta para construção do saber. Fazem parte dos nossos objetivos específicos:   

• Promover a formação inicial de professores no que diz respeito a 

História e a Filosofia da Ciência no que concerne a inserção de tópicos da 

historiografia, sobre a epistemologia da ciência e sobre o contexto 

histórico referente a história do vácuo e pressão atmosférica;  

• Fomentar a inserção crítica das tecnologias da informação e 

comunicação no ensino reconhecendo a complexidade da ciência através 

dos fundamentos da História e Filosofia da Ciência;  

• Subsidiar aos professores uma visão crítica dos Objetos Virtuais 

de Aprendizagem (OVA), onde os mesmos puderam analisar e delimitar 

parâmetros referente ao tema pressão atmosférica a luz da História e 

Filosofia da Ciência, desses materiais;  

A oficina é destinada para professores em formação, preferencialmente do curso 

de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Este produto 

educacional constará com uma versão online onde os professores e futuros professores, 

terão acesso a todo o referencial teórico, como também será possível participar das 

atividades de análise e construção da legenda totalmente online27. 

                                                 
27 Link de acesso: https://sites.google.com/uece.br/cursohfc/p%C3%A1gina-inicial 
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Para alcançar os objetivos propostos à oficina foi dividido em seis seções, No 

Quadro 01 apresenta-se um breve resumo dos momentos que a compõem. Cada um dos 

momentos, seus objetivos e fundamentos teóricos são detalhados na sequência. Pretende-

se que a oficina esteja dividida em dois ciclos, um a distância e um presencial. Sendo a 

parte a distância composta pelo momento 1 e a presencial composta pelos demais 

momentos 2, 3 4, 5 e 6. A parte presencial terá duração de 20h durante 5 dias, sendo 4 

horas por dia. Será atribuído 5h para a parte a distância totalizando uma carga horária de 

25h.  

  

Quadro 17 - Visão geral do curso de formação de professores 

Tema Desenvolvimento Material utilizado 

Momento 01: 

Conteúdo histórico 

referente a história do 

vácuo e pressão 

atmosférica 

Contempla a etapa de leitura inicial de três textos o 

primeiro é um extrato de uma apostila da disciplina 

de História e Filosofia da Ciência do curso a 

distância de licenciatura em física da UFRN e 

discute a História da Ciência como área de pesquisa. 

Um segundo texto é um artigo de um site da internet 

que fala sobre anacronismo e por fim um texto que 

remete o conteúdo histórico referente a pressão 

atmosférica. O conceito de pressão atmosférica 

surgiu historicamente nas discussões referente a 

existência do vazio. Como também responder a um 

questionário inicial sobre os objetos virtuais de 

aprendizagem 

• Anexo A:  

• Questionário 

investigativo 

sobre 

animação 

 

Momento 02: Aspectos 

históricos, filosófico e 

de Natureza da Ciência 

Trabalhado a fundamentação em aspectos da 

historiografia da ciência; contextualizado elementos 

da natureza da ciência bem como o contexto 

histórico em questão. 

 

• Projetor 

multimídia 

• Notebook 

(slides)  

Momento 03: Análise 

dos Objetos Virtuais de 

Aprendizagem 

Apresentação e análise dos OVA previamente 

escolhidos a luz das discussões recorrente do 

momento 2. Explorar as possibilidades de uso dos 

OVA, as limitações tanto do objeto como do 

conteúdo. Evidenciar a fragilidade dos OVA frente a 

uma perspectiva da HFC na aprendizagem do aluno, 

salientando a importância de um olhar crítico diante 

desses recursos didáticos.  

 

• Projetor 

multimídia 

• Notebook 

(slides)  

• Sala com 

comutadores  

Momento 04: 

Reescrevendo o uso 

dos OVA 

Em grupos os participantes criaram uma legenda 

para a animação “The history of the barometer (and 

how it works) - Asaf Bar-Yosef”  

• Projetor 

multimídia 

• Notebook 

(slides)  
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[A história do barómetro (e de como ele funciona) 

— Asaf Bar-Yosef], bem como uma proposta de 

como trabalhar os demais objetos virtuais de 

aprendizagem. 

• Sala com 

comutadores  

Momento 05: Reflexão 

sobre o uso de 

animação na sala e 

aula. 

Será discutido sobre o que é um “modelo” e o papel 

das animações no ensino de física. Resgatando as 

respostas do questionário realizado no ato de 

inscrição da oficina. Em seguida será traçado 

críticas, que podem surgir ao analisar simuladores 

com uma visão simplistas, tanto por parte de quem 

os constroem, como por quem utiliza o mesmo.  

• Projetor 

multimídia 

• Notebook 

(slides) 

Momento 06: 

Avaliação e autoanálise 

da oficina. 

Apresentação das legendas produzidas pelos 

participantes, como também das propostas de 

utilização dos demais objetos. 

Fala dos participantes sobre a oficina levantando 

questionamentos pertinentes. 

• Projetor 

multimídia 

• Notebook 

(slides) 

 

Todas as atividades propostas (Quadro 01) visam promover uma mudança 

referente à compreensão e utilização das novas (nem tão novas assim) Tecnologias da 

Informação e Comunicação nas aulas de Física. Os momentos articulam-se de modo a 

construir uma visão crítica do uso de animações à luz da História e da Filosofia da 

Ciência. Apesar dessa conexão entre os momentos, eles podem ser trabalhados de forma 

independente pelo professor que procura uma compreensão apenas do tema específico 

proposto naquela seção. Ainda assim, recomenda-se que todos os momentos sejam 

trabalhados para que se possa abstrair a essência da ideia aqui abordada.   
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Momento 01: Conteúdo histórico referente a história do vácuo e pressão 
atmosférica 

  

Se tratando de conteúdo histórico, em sua maioria, os Objetos Virtuais de 

Aprendizagem utilizados no ensino médio deixa muito a desejar. Dos poucos materiais 

que tentam abordar o tema, focam exclusivamente em uma abordagem de modo a mostrar 

os “grandes produtos” da ciência e aqueles “super heróis” que conseguiram descobrir a 

“verdadeira” face da natureza. Estes relatos, aparentemente históricos, parecem mais com 

contos de fada do que com a complexa relação da ciência produzida por seres humanos, 

dependente de seu contexto social, político, econômico.   

De modo a contribuir para uma aproximação do conteúdo histórico em torno do 

conceito de pressão atmosférica e o contexto em que ele está inserido, o momento 01 

discute-se sobre a História do Vácuo. Historicamente, o conceito de pressão atmosférica 

está entrelaçado com a existência do vazio.   

Para aprofundamento do tema, assim como Fonseca (2017) recomenda-se Magie 

(1969). Este volume apresenta uma série de fontes primarias sobre a história da ciência, 

Grant (1981) fornece uma descrição das principais ideias sobre o vazio formuladas entre 

XIV e o início do século XVIII. Na edição especial do caderno de história e filosofia da 

ciência Martins (1989) descreve a história do vácuo e a pressão atmosférica desde a 

antiguidade até pascal. Neste trabalho, Solaz-Portolès e Morenocabo (1997) reúne 

diferentes concepções sobre o vazio ao longo da história da ciência, os autores dividiram 

a história da ciência em oito blocos: ciência grega, ciências árabes, escolástica, 

renascimento, século XVII, século XVIII, século XIX e século XX. Por último, 

recomendamos Longhini e Nardi (2002), neste trabalho os autores descrevem os aspectos 

históricos a respeito da evolução do conceito de pressão atmosférica a partir de fontes 

secundárias. 

O texto (Anexo 1) será enviado aos inscritos para leitura prévia, esta leitura 

seguida de um questionário investigativo sobre o uso de animação e história da ciência 

em sala de aula (Apêndice B) compõem a parte a distância desta oficina. Na primeira 

parte do primeiro dia presencial será encerrado o momento 01 com uma discussão sobre 

o contexto histórico referente à história do vácuo e pressão atmosférica.  
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A seguir destacam-se alguns trechos interessantes que podem auxiliar na 

discussão e contextualização do momento. Vale ressaltar que estes trechos não são 

únicos, são apenas sugestões e podem ser modificados, retirados e acrescentados de 

acordo com o contexto de cada aplicação.  

O texto inicia descrevendo duas concepções do vazio na antiguidade, a visão dos 

Eleatas e dos Atomistas:   

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

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

próprios movimentos não existiam. Mudanças e transitoriedades eram meras ilusões 

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

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

evidências sensoriais. Aceitavam a existência dos movimentos e, consequentemente, do 

vazio.” 

 Neste trecho as conclusões sobre o vazio aludiram e se relaciona com os 

entendimentos que os diferentes grupos tinham sobre o movimento. Ambas as correntes 

de pensamentos acreditavam na relação entre movimento e vazio, mas divergiam em suas 

conclusões. Os Eleatas negavam a existência do vazio, por defenderem que o movimento 

era uma ilusão percebida por nossos sentidos, para eles tudo o que é real era derivado da 

razão. Já os atomistas, que consentiam os sentidos como meio para absorver 

conhecimento, aceitavam a existência do movimento e como este era consequência para 

o vazio, aceitavam o vazio.  

É pertinente destacar que essas concepções eram contemporâneas e sua aceitação 

dependia da concepção de mundo do grupo filosófico. O desacordo entre esses grupos 

não só é possível como possibilita surgir novas visões e interpretações, como foi o caso 

de Aristóteles que descarta a relação entre vazio e movimento.   

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

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

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

lugar um ao outro.” 
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De acordo com Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.), o movimento dos corpos era 

equivalente ao de um peixe submerso, ele ia para frente porque a água cedia o espaço 

que estava à frente do peixe, deslocando-o para frente, enquanto a água movia-se para a 

parte de trás do peixe, local onde ele ocupava anteriormente. Ocorrendo assim uma troca 

mútua nas posições. Vale salientar que o raciocínio de Aristóteles não seguiu de forma 

contínua, como uma sequência: primeiro os Eleatas, depois os atomistas, depois 

Aristóteles. Não, observe que há uma quebra de pensamento, ao defender que o 

movimento não evidencia a existência do vazio ele rompe uma barreira imposta pelos 

Eleatas e pelos atomistas e propõe uma nova perspectiva, para sustentar sua ideia, 

negando, portanto, a existência de espaços vazios na natureza.  

Aristóteles, além da discussão apresentada no parágrafo anterior, critica cada um 

dos argumentos apresentados pelos atomistas para a existência do vácuo. Para maiores 

detalhes sobre cada um dos argumentos apresentados por Aristóteles ver Martins (1989). 

De modo que o modelo de um espaço totalmente preenchido ganhou notoriedade:  

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

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

coerente. [...] A concepção de que a natureza rejeitava o vazio embasava explicações 

aristotélicas para vários fenômenos tais como o movimento de projéteis.” 

 Aristóteles apresentou suas ideias de maneiras detalhada e coerente, contudo 

apesar de ter tido bastante repercussão e influência na época, houve uma série de 

contribuições de pensadores, tanto favoráveis a ideia da inexistência do vazio, como 

também houve aqueles que apresentaram críticas às suas ideias, defendendo, por 

exemplo, que na natureza há a possibilidade de existir o vácuo.  

“No século I d. C., Lucrécio (99 a. C. – 55 a. C.) relembrou os argumentos atomistas. 

Na mesma época, Heron (10 d. C. – 80 d. C.) de Alexandria combinou o atomismo com 

algumas concepções aristotélicas, adotando a hipótese do vazio descontínuo. 

Argumentou que não havia um vazio contínuo na natureza, mas sim pequenas porções 

de vazio na matéria.” 

 Na sequência, são relatadas algumas contribuições de pensadores após Aristóteles 

e durante o período medieval. É importante destacar essas várias contribuições que 

costumeiramente passam despercebidos pelos livros didáticos que costumam apresentar 
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um salto da antiguidade ao século XVII. Chamamos atenção também para as 

contribuições do estudioso árabe Avicena (980 – 1037), em contrapartida a ideia do 

eurocentrismo, deixando de lado contribuições oriundas de outras culturas, como no caso 

a oriental. Dando continuidade o texto passa a descrever o momento de maior intensidade 

referente a discussão sobre o vácuo e a pressão atmosférica. É importante destacar que, 

ao contrário do que muito se encontra sobre esse relato histórico as discussões foram 

contínuas tendo ápice de maior destaque em relação a outros períodos.  

Grandes saltos em relatos históricos costumam dar a impressão de vazio de 

produção, de que houve essa ideia no passado, geralmente dogmática e que ela foi 

superada agora, ou seja, concepções rudimentares sobre a ciência que devem ser 

observadas com maior cuidado e criticidade. 

Gostaríamos de acrescentar algumas fontes primárias referente ao experimento 

de Berti de modo a contribuir com um melhor entendimento do mesmo, a seguir um 

registro de Emmanuel Maigan relatando o referido experimento (MARTINS, 1989, p. 

33-34):  

Este distinto Gasparo, de quem falei, ergueu um tubo de chumbo AB bastante longo fora da 

torre de sua casa, na parede onde estão as escadas, prendendo-o por meio de cordas 

amarradas a cravos de ferro. Sou obrigado a dizer que não me lembro exatamente de seu 

comprimento, mas sei que deve ter sido mais (apenas um pouco mais) do que quarenta palmos. 

A extremidade superior A do tudo estava defronte a uma das janelas da torre e a inferior B 

estava próxima ao solo: era provida de uma torneira R de latão, que estava dentro do tonel EF 

propositalmente cheio de água. Na extremidade superior A era adaptado e cuidadosamente 

unido e colado um recipiente de vidro em forma de um frasco, bastante grande, mas muito 

sólido, possuindo dois gargalos e bocas, a mais larga embaixo – na qual era inserido o extremo 

A do tudo, como em um encaixe; a mais estreita, em C, de chumbo ou estanho, como é usual, 

era bem feita, de modo que se lhe adaptava bem a haste do parafuso de latão D, sendo este o 

mais sólido tipo de rolha e o mais adequado para o assunto. 

Em seguida foi modificada essa estrutura inicial para tentar investigar se a parte 

superior estava vazia ou não: 

Em outro dia, o experimento foi tentado de uma forma diferente. O tubo maior, já mencionado, 

foi perfurado lateralmente perto de A e um tudo de chumbo curvo AS, provido de uma torneira 

G, foi unido e soldado a ele com estanho. Quando tudo estava pronto, a água foi derramada em 
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C, como antes. O parafuso D foi colocado e a boca S do tudo, com sua torneira G, foi dobrada 

para dentro de um recipiente H cheio de águam colocado mais alto que a janela, de tal forma 

que obviamente nenhum ar externo pudesse entrar através da torneira G quando a água – como 

vou relatar – desceu e fluiu pela torneira R. Pos, quando esta foi aberta, a água escoou como 

antes até a marca L, como se percebeu pela altura da marca feita anteriormente no tonel EF. E, 

seguida, a torneira R foi fechada e a torneira G aberta. Então, o pequeno tudo sugou a água 

que foi fornecida continuamente ao recipiente H, até que por fim todo o espaço foi enchido: o 

tubo, acima de L, o frasco e o pequeno tubo – exceto pelo aparecimento de uma bolha de ar de 

certo tamanho sobre a boca C. 

Mas adiante, para decidirem se o espaço vazio era um vácuo, foi decidido 

introduzir no recipiente de vidro um sino (Figura 1). 

  
Figura 6 – Ilustração do experimento realizado por Berti.  

Fonte: MIDDLETON, the history of barometer, pp 11-2, apud MARTINS, 1989. 

O experimento realizado por Berti (1600 – 1643) não foi nada simples. Houve 

muita dificuldade para sua construção, principalmente pela insuficiência tecnológica para 

construção de um tubo todo de vidro.  

Contextualizando um sobre o experimento realizado no Puy-de-Dome. Em 

novembro de 1647, Pascal (1623 – 1662) escreveu uma carta a seu cunhado, Florin Périer 

(1605 – 1672), pedindo-lhe para executar o experimento “decisivo” (segundo Pascal) a 
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favor da interpretação de que o resultado observado no experimento de Torricelli (1608 

– 1647)  se devia a uma causa externa, isto é, à pressão atmosférica. Pascal queria 

comparar os resultados obtidos no experimento em situações diferentes, nas quais 

houvesse grande variação da pressão do ar. Segundo o próprio: (PASCAL, Fragmento 

de um “Tratado sobre o Vácuo” apud MARTINS, 1989, p. 101). 

 

“Imaginei uma (experiência) que sozinha poderá ser suficiente para nos proporcionar 

a luz que procuramos [...]. [...] se ocorrer que a altura do mercúrio é menor no alto da 

montanha [...] seguir – se – à necessariamente que o peso e a pressão do ar são a única 

causa dessa suspensão do mercúrio e não o horror ao vácuo.” 

Alguns meses depois, já em 1648, Périer, então, realizou o experimento na 

montanha Puy-de-Dôme e notou que a altura da coluna de mercúrio era menor no alto da 

montanha se comparada ao que se obtinha em sua base. A hipótese inicial de Pascal era 

que se o efeito no tubo se devesse ao vácuo (causa interna), tal variação não ocorreria. 

Como houve a variação, o resultado seria atribuído à pressão atmosférica, que parecia 

diminuir com o aumento da altura. Vejamos o relato de Périer: (Pascal in MAGIE, 1969, 

p. 77-78. apud OLIVEIRA 2013). 

 

“Encontramo-nos, então, naquele dia às oito horas da manhã no jardim dos Pères 

Minimes, o qual é praticamente a parte mais baixa da cidade, onde o experimento 

começou da seguinte maneira: 

Primeiro, despejei em um vasilhame dezesseis libras de mercúrio, o qual eu havia 

purificado durante os três dias precedentes, e tomando dois tubos de vidro de tamanhos 

iguais, cada um com cerca de 4 pés de comprimento, hermeticamente selados em uma 

extremidade e aberto na outra, fiz com cada um o experimento comum do vácuo usando 

o mesmo vasilhame, e quanto aproximei os dois tubos sem retirá-los do vaso, verifiquei 

que o mercúrio que restou em cada um estava no mesmo nível, e que ficou em cada um 

deles acima do mercúrio no vasilhame vinte e seis polegadas e três linhas e meia. 

Repeti esse experimento duas vezes no mesmo local, com os mesmo tubos, com o mesmo 
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mercúrio e no mesmo vasilhame; encontrei sempre o mercúrio nos tubos no mesmo 

nível e na mesma altura que encontrei na primeira vez. 

Após isso ter sido realizado, deixei um dos dois tubos no vasilhame, para observação 

contínua: registrei no vidro a altura do mercúrio, e deixando o tubo nesse local, 

solicitei ao Reverendo Padre Chastin, um dos internos da casa, um homem tão piedoso 

quanto possível, e o qual reflete muito claramente em questões desse tipo, que tivesse o 

trabalho de observar a situação de tempo em tempo durante o dia, para verificar se 

qualquer mudança ocorria. E com o outro tubo e parte do mesmo mercúrio, eu subi 

com todos esses senhores ao topo do Puy-de-Dôme, que é cerca de quinhentas toesas 

mais alto que o Minimes, e quando realizamos os mesmos experimentos da mesma 

maneira que eu havia feito nos Minimes, encontrei que permaneceu no tubo não mais 

do que vinte e três polegadas e duas linhas de mercúrio, enquanto que no Minimes 

havia sido encontrada no mesmo tubo uma altura de vinte e seis polegadas, três linhas 

e meia; e então havia entre as alturas do mercúrio nos experimentos uma diferença de 

três polegadas e uma linha e meia: esse resultado nos encheu de admiração e espanto, 

e tanto nos surpreendeu, que para nossa própria satisfação desejamos repeti-lo. Por 

isso, repeti o mesmo mais cinco vezes, com grande precisão, em diferentes locais no 

topo da montanha, uma vez debaixo de uma cobertura numa pequena capela que existe 

lá, uma vez a céu aberto, uma vez em um abrigo, uma vez ao vento, uma vez com tempo 

bom, e uma vezsob chuva e névoa que nos atingiu algumas vezes, tendo o cuidado de 

retirar o ar do tubo todas as vezes; em todos esses testes encontrou-se a mesma altura 

para o mercúrio, vinte e três polegadas e duas linhas, o que corresponde a uma 

diferença de três polegadas e uma linha e meia das vinte e seis polegadas e três linhas e 

meia que foram encontradas no Minimes; esse resultado nos satisfez plenamente” 
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Momento 02: Aspectos históricos, filosófico e de Natureza da Ciência 

  

A História e Filosofia da Ciência (HFC) apresenta diferentes abordagens para o 

Ensino. Por um lado, têm-se as discussões históricas apresentada no momento 01, 

importantes para discutir o conteúdo histórico que fundamenta o trabalho, por outro lado 

alguns pontos ultrapassam essa perspectiva e remetem a assuntos relacionados à Natureza 

da Ciência, onde estuda o que é e o que não é ciência, sobre seu processo de construção 

e seu impacto na sociedade e a Historiografia da ciência, que em termos gerais, é o 

produto do trabalho do historiador, dependendo da historiografia tem-se uma história da 

ciência diferente.  

Nesse contexto, o momento 02 busca abordar elementos desses dois campos úteis 

para construir uma autonomia de uso da HFC no ensino. Autonomia essa avaliada como 

importante para utilização das animações com conteúdo histórico.  

Já há algum tempo que vêm-se discutindo sobre as vantagens da HFC para o 

Ensino. Desde meados do século XX especialistas apresentam argumentos apontando 

para seu uso. No Brasil, no final dos anos 80, Robilotta traça algumas críticas sobre o 

ensino de Física e aponta que o conhecimento englobado pela Física forma um corpo 

articulado de modo complexo, para ele a “dificuldade de se ensinar essa disciplina advém 

do fato de não reconhecermos ou considerarmos essa complexidade em toda a sua 

extensão” (ROBILOTTA, 1988, p. 9). Para o autor, a HFC apresenta elementos em que 

o professor pode refletir sobre essa complexidade do conhecimento.  

Em meados da década de 90, Matthews apresenta uma série de argumentos e 

vantagens sobre o uso da HFC no ensino em resposta a uma crise que o Ensino de 

Ciências vinha sofrendo na época. Destaca-se que a HFC pode humanizar as ciências e 

aproximá-la dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; pode 

tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas, permitindo, deste modo, o 

desenvolvimento do pensamento crítico; podem contribuir para um entendimento mais 

integral de matéria científica; pode melhorar a formação do professor auxiliando o 

desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica, ou seja, 

uma maior compreensão da estrutura das ciências bem como do espaço que ocupam no 

sistema intelectual das coisas (MATTHEWS, 1995, p. 165).   
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De lá para cá a HFC foi se consolidando no ensino. Em pesquisa, realizada em 

periódicos nacionais desde 1996 a 2010, Vilas Boas, conclui haver uma inexistência 

acerca da argumentação contrária à importância da discussão sobre a NdC no Ensino de 

Ciências. Ou seja, nas produções acadêmicas, não há argumentos contrário a importância 

de inserir a NdC na sala de aula. Vilas Boas defende ainda que a História da ciência seria 

um caminho possível para essa inserção (VILAS BOAS et al, 2013).  

Dos principais argumentos para o uso da HFC no está: a possibilidade da História 

e da Filosofia da Ciência poder contribuir para um Ensino de Ciências de melhor 

qualidade; como também a oportunidade de proporcionar um conhecimento aprofundado 

dos conceitos; a perspectiva de contribuir para uma compreensão sobre a natureza da 

ciência; e por “humaniza-la”; A História e a Filosofia da Ciência têm importância como 

herança cultural da humanidade.   

Nossa proposta é utilizar a HFC para construir uma concepção crítica sobre a 

complexidade do conhecimento científico, sobre seu funcionamento e estrutura. 

Utilizando de elementos historiográficos e da NdC, busca-se a problematizar questões 

referente a ciência e sobre a ciência.  

Elementos da História e Filosofia da Ciência na formação docente  

Para superar concepções simplistas da ciência e para desenvolver uma visão 

aprofundada sobre o uso de simulação e animação no ensino, alguns conteúdos da 

história e da filosofia precisam ser abordados com os professores. Iniciamos com a 

Historiografia da Ciência.  

A Historiografia da Ciência é o produto primário da atividade dos historiadores, 

ela reflete os acontecimentos históricos, mas agrega-lhe um caráter discursivo novo, ao 

contrário da história em si, que de acordo com Martins seria algo que se pode considerar 

como “existente independentemente da existência dos historiadores, ela é um 

encadeamento das atividades humanas ocorridas ao longo do tempo” (MARTINS, 2005, 

p. 115). De acordo com Videira (2007)  

A historiografia é um discurso crítico, que procura mostrar, o mais 

claramente possível, as bases epistemológicas, históricas, políticas e 
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axiológicas sobre as quais os discursos históricos são construídos 

(VIDEIRA, 2007, p. 122). 

Voltado para o ensino, elementos da Historiografia pode oferecer inúmeros 

benefícios pedagógicos ao professor, de acordo com FOTATO et al (2011) o professor 

deve evitar o uso de pseudo-história, ou deve, ao menos, possuir certa fundamentação 

teórica para problematiza-lo. Conhecer a Historiografia da Ciência pode proporcionar ao 

professor um pensamento crítico sobre o material em que esteja tentando adotar. A 

Quadro 02 retirado de Forato destaca alguns pontos sobre as contribuições da HdC no 

ensino, são elas:  

 

Quadro 18 - Contribuições da historiografia da ciência para o Ensino de Ciências 

  

Contribuições da Historiografia da Ciência para o Ensino 

de Ciências  

A compreensão da ciência como uma 

atividade humana, historicamente 

construída, imersa no contexto cultural de 

cada época e de cada povo, e não como 

uma construção puramente racional, 

desenvolvida por um suposto “método 

científico” único e universal a partir 

apenas de observações, experimentos, 

deduções e induções logicamente 

fundados.   

 Entender a ciência se desenvolvendo em 

um contexto cultural de relações 

humanas, dilemas profissionais e 

necessidades econômicas revela uma 

ciência parcial e falível, contestável, 

influenciada também por fatores extra 

científicos.   

Conhecer sobre as ciências e não apenas 

os conteúdos científicos, mas também 

alguns de seus pressupostos e limites de 

validade, permite criticar o dogmatismo 
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geralmente presente no Ensino de 

Ciências, além de promover o pensamento 

reflexivo e crítico.   

Possibilitar certo conhecimento 

metodológico como um antídoto à 

interpretação empírico-indutivista da 

ciência permite refletir sobre as relações e 

diferenças entre observação e hipóteses, 

leis e explicações e, principalmente, 

resultados experimentais e explicação 

teórica.   

  

Mas não é tão simples assim, a historiografia da ciência possui várias 

interpretações sobre seus significados e abrangência, dependendo da abordagem adotada 

pelo historiador manifesta-se um entendimento sobre a construção do conhecimento, 

Oliveira e Silva destacam que:  

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 

(OLIVEIRA; SILVA, 2012, p. 43).  

De acordo com esse autor a historiografia busca refletir sobre os momentos 

históricos, a dificuldade está que, ao refletir acerca da realidade histórica, cada 

historiador agrega-lhe um caráter discursivo novo. Para o ensino essas interpretações 

podem influenciar as concepções da NdC nos alunos.  

 Um erro bastante comum é quando uma descrição da história da ciência coloca 

alguns indivíduos como gênios, repleta de datas e nomes de forma linear e progressista, 

algo que ficou conhecido como história pedigree. Onde se busca precursores de 

determinados conceitos, tomando-os pais e fundadores deste conhecimento. Igualmente 
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procuram enaltecer algumas ideias e condenar outras, contrárias que atrasaram e 

impediram a aquisição do conhecimento que supostamente está correto.   

A história-pedigree da ciência; ou a “História Oficial da Ciência” de 

modo linear e cronológico dos homens da ciência e suas descobertas 

revolucionárias. Essa visão sobre a ciência e seu desenvolvimento 

implica que a ciência é contínua e progressiva quanto às suas 

descobertas ou realizações (ZAGO, 2015, p. 65). 

Uma resultante desse tipo de história da ciência para o ensino é a exaltação de 

grandes nomes da ciência como Newton e Einstein, tornando-os seres geniais, pais e 

fundadores de determinado conhecimento. Afastando a ideia de que a ciência é uma ação 

humana, uma atividade em coletivo e que é interpretativa, passível de erro e que os 

próprios “gênios” erraram e erram em muitas conclusões sobre a ciência.  

Uma segunda consequência da história pedigree é a atribuição de que o 

conhecimento atual é derivado de conhecimentos não científicos, por exemplo, a 

astrologia e a alquimia. Estes conhecimentos, atribui-se que estes conhecimentos se 

relacionam com o misticismo e são pseudociência, não colocam os acontecimentos como 

momentos históricos. Essa visão proporciona uma concepção pouco complexa do que 

significa a ciência e o trabalho científico.  

Outro ponto importante a ser evitado é quando se tem uma construção histórica 

em função do que hoje se aceita como ciência, o que chamamos de anacronismo e história 

Whig que seria aquela construção em que se busca no passado apenas o que se aceita 

atualmente, sem fazer referência ao contexto da época.  

Uma HC anacrônica consiste em estudar o passado com os olhos do presente. Ou 

seja, olhar o passado com valores, ideias e crenças de outras épocas, ou até mesmo com 

os padrões estabelecidos atualmente é uma característica do anacronismo, que de acordo 

com FORATO et al “é um dos erros mais graves e ao mesmo tempo, um dos problemas 

historiográficos mais corriqueiros, encontrado tanto na divulgação científica quanto no 

ambiente escolar” (FORATO et al, 2011, p. 37).   

Videira coloca que “uma história anacrônica é uma história que não compreende 

o passado” (VIDEIRA, 2007, p. 141). O que proporciona a criação da chamada história 

whig, que é uma espécie de HC anacrônica no qual se designa a analisar o passo à luz do 
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presente, ou olhar o passado em busca de chegar ao presente. Videira apresenta ainda 

algumas características da história whig, são elas:  

crença generalizada na eficácia cognitiva de agentes individuais; 

existência de um momento eureca na descoberta científica (importante 

porque desconsidera a influência do meio sobre aquele que tem a idéia 

genial súbita); crença na capacidade de solucionar as polêmicas 

científicas de modo direto, impessoal e objetivo (VIDEIRA, 2007, p. 

142). 

Uma história da ciência do tipo whig pode apresentar algumas concepções 

indesejáveis quando aplicadas ao ensino. Por buscar no passado os precursores do 

pensamento moderno, nesta abordagem, é nitidamente separado os conceitos corretos 

dos errados, em como os cientistas e pesquisadores que acertaram a forma correta de 

interpretar a natureza, simplesmente por essa ser a concepção atual. O que acaba sendo 

um problema pois costuma-se deixar de lado ideias contrárias as do pensamento atual, 

que historicamente, não só pertencia ao contexto histórico, como na maioria das vezes 

são determinantes para a construção de novos conceitos.  

Uma terceira discussão a ler levantada referente a narração histórica dos tipos 

internalista e externalista. O debate acerca da abordagem Internalista e Externalista da 

História da Ciência não é algo simples, estas abordagens são entendidas de diferentes 

formas, o que implicam que cada uma delas apresenta uma compreensão da natureza da 

ciência.   

No internalismo, se discute os fatores internos à ciência, ou seja, procura explorar 

conceitos relacionados a um determinado assunto, sem haver a necessidade e interesse 

de abordar questões sociais, por exemplo. Já no externalismo se trabalha fatores externos 

a ciência que sofrem influências sociais, políticas, econômicas, etc.  

O desenvolvimento do pensamento crítico e criativo está entre as principais 

características e desafios da educação científica atual, defende-se que o entendimento da 

HC auxilia o professor na obtenção de um ensino de qualidade. A inserção da HC no 

Ensino de Ciências vem sendo recomendado como um recurso para trabalhar a NdC.  
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Momento 03: Análise da animação computacional 
 

  Evidenciado o momento histórico e a fundamentação da historiografia e da 

natureza da ciência, este momento explora os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA), 

onde encontra-los (repositório e banco de dados). De acordo com Wiley (2000) um objeto 

de aprendizagem é qualquer recurso digital que pode ser utilizado para auxiliar a 

aprendizagem. Assim, fotografias, videoclipes, músicas, animações, simulações, livros, 

textos, hipermídias, blogs, enfim, qualquer arquivo digital utilizado para fins 

educacionais é considerado Objetos Virtuais de Aprendizagem. Para armazenar e 

organizar os OVA, foram criados repositórios e bancos de dados, onde os professores 

podem encontrar facilmente materiais auxiliares para suas aulas.  

Para esta oficina foi selecionado um OVA caracterizado como animação gráfica 

– uma animação é um meio dinâmico no qual imagens ou objetos são manipulados em 

uma sequência de acontecimentos gerando o movimento – A história do barômetro (e de 

como ele funciona) – Asaf Bar-Yosef é uma animação gráfica produzida e 

disponibilizada pelo grupo TED-Ed tanto em seu site28 como em seu canal na plataforma 

YouTube2. A TED Ed é uma iniciativa voltada para a educação e a juventude é uma 

organização, sem fins lucrativos, dedicada a propagar ideias, sob o lema de que essas 

podem mudar atitudes, vidas e o mundo. A animação em questão tem duração de quatro 

minutos e 45 segundos e foi postada na plataforma YouTube em 28 de junho de 2014. 

Consta atualmente com mais de 645 mil visualizações.  

A história do barômetro (e de como ele funciona), sem grande rigor, busca trazer 

uma retrospectiva do desenvolvimento histórico do barômetro, citando elementos 

relacionados a conceitos como vácuo e pressão atmosférica. É o relato das origens desse 

objeto.  

Na sequência é realizado uma discussão sobre animações gráficas, suas 

características, fundamentos, onde encontrar e reflexões prévias sobre seu uso no ensino. 

Apresentando a animação do TED-Ed e buscando problematizar sobre as possibilidades 

de uso, suas limitações tanto como objeto, como de conteúdo.   

                                                 
28 https://ed.ted.com/lessons/the-history-of-the-barometer-and-how-it-works-asaf-bar-yosef (acesso 
em 02/08/2018) 2 https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI&t=11s (acesso em 02/08/2018)  
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Por fim cada participante registrará comentários em folhas (ver apêndice), onde 

traçarão comentários e identificaram pontos positivos e negativos sobre os OVA a luz 

dos elementos discutidos no momento 2. O objetivo é que os participantes identifiquem 

elementos que podem proporcionar um entendimento superficial sobre a NdC e sobre a 

HC.   
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Momento 04: Reescrevendo a animação  

  

Este momento iniciará com uma breve apresentação e discussão dos principais 

pontos levantados pelos participantes sobre a análise realizada no momento 03, discutido 

em conjunto a análise detalhada contida no apêndice A.  

Em seguida eles serão estimulados a produzir uma legenda, levando em 

consideração os conteúdos estudados nos momentos anteriores. A ideia é contribuir e 

estimular a inserção da HFC da ciência no ensino, uma vez que, a aplicação da HFC vem 

sendo apontado como um dos grandes desafios para cursos de formação inicial de 

professores, como destaca Martins “as principais dificuldades surgem quando pensamos 

na utilização da HFC para fins didáticos” (MARTINS, 2007, p. 115).  

Será entregue aos participantes um roteiro contendo a legenda original da 

animação (Apêndice D), junto com espaços para ser colocada a nova legenda. Para 

fomentar a discussão, os participantes poderão se juntar em grupos de até 3 pessoas.  

Por não existir uma legenda correta, nem perfeita. Será proposto que cada grupo, 

siga uma linha de pensamento, podendo escolher em, ou os próprios propor qual ênfase 

sua nova legenda irá ter:  

1. Discutir as contribuições de Torricelli;  

2. Apresentar as diferentes visões sobre o conceito do vazio;  

3. Discutir as contribuições de Pascal com o experimento do Puy-de-dome;  

4. Apresentar e discutir as contribuições de Galileu e Berti, contextualizando 

a visão de cada pesquisador.  

Cada grupo pode propor o próprio foco para sua legenda. No final, será reunido 

a assistido cada a animação com cada produção do grupo.  
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Momento 05: Reflexão sobre o uso de animação na sala e aula  

 

O uso de Objetos Virtuais de Aprendizagem (animações) no ensino não é algo 

trivial. O professor deve dispor de uma concepção crítica sobre o mesmo para que possa 

explorar as potencialidades dessa ferramenta, como também é preciso tomar cuidado com 

suas limitações.  Neste momento será discutido sobre as vantagens e as desvantagens do 

uso das animações no ensino de física como OVA alternativos para o professor.   

 

 Vantagens das simulações e animações para o ensino de Física  

 

Neste momento será comentado alguns argumentos referentes a animação, 

simulação e animação interativa, apesar de objetos distintos a argumentação serve para 

cada uma delas. 

O uso do computador no ensino de Física é visto por muitos como solução para o 

ensino, outros alegam que ela é apenas um modismo passageiro. Uma coisa é fato, o 

computador, hoje, faz parte da vida do ser humano.  

Um dos grandes desafios enfrentado pelos professores das disciplinas de Física é 

o grande desapontamento dos alunos para com a disciplina, muitas vezes atribuídas ao 

não entendimento dos conceitos por parte dos alunos, a Física lida com diferentes 

conceitos, que em sua maioria, apresentam uma enorme parcela de abstração.   

Os livros didáticos tentando superar essa abstração utilizam-se de imagens para 

ilustrar os conceitos, os próprios professores ou levam imagens ou fazem desenhos nos 

quadros na tentativa de demostrar e exemplificar determinadas situações em conjunto 

com o as linguagens verbais.  

Medeiros e Medeiros (2002) destaca que em muitos casos essas ilustrações não 

têm sido de grande ajuda. Isso porque, representar situações em movimentos em 

ilustrações estáticas é um grande desafio. Heckler, Saraiva e Filho (2007) apontam que 

as animações e simulações é vista pelos professores como a solução para esses 

problemas.  
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Outro ponto que dificulta a aprendizagem é destacado por Fiolhais e Trindade, 

2003 e refere-se ao excessivo enfoque dada as equações matemáticas. Ele aponta que se 

aos estudantes só forem fornecidas equações como modelo da realidade, “eles serão 

colocados numa posição onde nada nas suas ideias comuns é parecido ou reconhecido 

como física” (p. 264). Isso significa que o acesso às boas simulações contribui para o 

aluno perceber o funcionamento de determinado fenômeno, nesse sentido não é exigido 

que o aluno domine todo formalismo matemático.  

Simulações e animações são bastantes úteis para explorar fenômenos e abordar 

experiências de difíceis acessos, ou impossíveis de realizar na prática, seja por falta de 

equipamento, por exemplo no caso do barómetro se for utilizado com água necessita de 

um tudo de mais de 10 metros de altura; seja por serem perigosos, no mesmo exemplo 

anterior, no caso reproduzindo a experiência atribuída a Torricelli com mercúrio cuja 

substância é altamente tóxica a saúde humana; ou seja muito lenta, ou pequenas, ou 

rápidas e grandes.  

As simulações, portanto, podem ser vistas como representações de sistemas e 

fenômenos específicos, que do ponto de vista educacional pode proporcional uma 

percepção e ampliação do significado e aplicação dos conceitos estudados.  

As simulações e animações trazem várias vantagens para o ensino, poder 

demostrar situações de difícil entendimento, além de apresentar uma versão simplificada 

da realidade, podendo facilitar a compreensão de conceitos abstratos, possibilita até certo 

ponto um entendimento mais profundo dos conceitos físicos, uma vez que os alunos 

desenvolvem uma percepção complementar daquela estudada apenas com o livro.   

Contudo por mais extensa as possibilidades educacionais para o uso das 

simulações no ensino de física, muitas são as críticas levantadas contra esse uso. O 

computador e o simulador quando mal-usados podem seguir um caminho contrário ao 

que se espera e ao invés de contribuir com a aprendizagem acaba contribuindo com 

reforços negativos para o ensino.   

Na seção seguinte apresenta-se alguns argumentos referentes as limitações do uso 

das simulações na sala de aula, paralelamente traça-se comentários sobre como a HFC 

pode ser uma alternativa para que o uso dos simuladores seja consciente e crítico.  
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Desvantagens e limitações das simulações computacionais no ensino de Física  

Utilizar simulações e animações permite uma visualização sobre os fenômenos e 

conceitos estudados, contudo, para uma visão mais ampla, no qual permite uma 

compreensão crítica dos pressupostos que esta ferramenta permeia ao ensino, é preciso 

ponderar sobre questões epistemológicas que permeiam essa ferramenta.  

A concepção que se tem sobre a simulação e sobre animação estará sempre 

refletida, explicita ou implicitamente, em todas iniciativas educacionais. Há um enorme 

risco no uso acrítico dos simuladores no ensino, Medeiros e Medeiros destacam que:  

Seria primordial notar-se que um sistema real é frequentemente muito 

complexo e as simulações que o descrevem são sempre baseadas em 

modelos que contêm, necessariamente, simplificações e aproximações 

da realidade. (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, p. 80).  

  Essa observação parece óbvia, mas não é, um bom entendimento sobre o 

funcionamento real de um determinado fenômeno é crucial para que as simulações 

possam constituir boas apresentações da realidade. Esse entendimento vai muito além da 

interpretação dado, atualmente, ao experimento. A história e a filosofia da ciência nos 

permitem compreender esses fenômenos de maneira mais ampla.  

Não se trata da simples simulação do fenômeno, visto que, o próprio ato de 

simular carrega em si, todo o fundamento de uma teoria. Conhecer a teoria, compreender 

que ela já constitui uma interpretação da realidade e que esta interpretação está sendo 

simplificada, ainda mais, em uma simulação. Compreender esta relação requer do 

professor uma compreensão epistemológica do conhecimento científico. Nesse sentido 

Medeiros e Medeiros pontuam:  

Inferir-se que as simulações seriam ao menos equiparáveis aos 

experimentos reais, constitui-se em um enorme equívoco. É preciso 

estar em alerta para o fato de que essa arma poderosa pode servir, 

paradoxalmente, também, para comunicar imagens distorcidas da 

realidade [...]. Uma animação não é, jamais, uma cópia fiel do real. 

Toda animação, toda simulação está baseada em uma modelagem do 

real (MEDEIROS; MEDEIROS, 2002, p. 81).  
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Compreender essa afirmação não é algo trivial. E diz respeito a forma como a 

ciência encara a observação, a interpretação e criação de teorias. Primeiro, não, não 

fazemos observação direta da realidade. Se fosse possível observar o real funcionamento 

da natureza o conhecimento científico será final, definitivo. Mas isso não é possível. Ao 

observar um fenômeno através de um experimento, por exemplo, este não nos diz o real 

funcionamento da natureza. Este tipo de pensamento se relaciona a uma visão Empírico 

Indutivista da Ciência, fortemente criticada pela literatura atual. Os professores que 

conservar esse pensamento simplista, pode transmitir graves interpretações sobre o 

funcionamento da ciência.  

O que quero dizer não é que devemos desvalorizar o papel da observação. Não, 

não é isso, mas é preciso que o professor disponha do valor da observação para a 

construção do conhecimento. De acordo com uma concepção empírico indutivista um 

cientista inicia sua pesquisa observando e registrando fielmente os resultados 

encontrados, para em seguida enunciar suas leis e teorias a partir desses dados.  

Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002) destacam que estas concepções arrastam 

consequências para o ensino. De acordo com este autor se levarmos em conta que os 

conceitos e teorias são oriundos dos dados, passa a ideia de que a observação é a principal 

e mais importante etapa de um método científico. Isso implica que o conhecimento foi 

imediatamente conhecido e que os conceitos foram compreendidos a partir das 

observações.  

Esta ideia leva a interpretação de que o cientista é uma tabula rasa, em que 

preenche através a observações as páginas em branco. Mas não é bem assim.  

Ao observar um fenômeno significa que já possuímos uma preconcepção 

epistemológica formada sobre o fenômeno a observar. Os gregos antigos ao observar o 

céu e já possuíam alguns pressupostos formados como, a imobilidade da Terra, a 

perfeição do céu (e, portanto, circular, porque o círculo representa a figura geométrica 

perfeita). Tycho Brahe, ao realizar observações minuciosas observações de posição e 

movimento dos astros nunca chegou a apresentar uma hipótese onde o Sol ocupava a 

posição central. Kepler, defensor do copernicanismo e ferrenho crítico do modelo 

Aristotélico-ptolomaico, propôs com os mesmos dados observacionais de Tycho não só 

a centralidade do Sol, mas três leis sobre o movimento planetário.  



125 

 

A mudança de modelo não ocorreu (no exemplo de Tycho e Kepler) por uma 

nova descoberta, ou por Kepler, ver mais longe, ou a natureza revelar uma forma 

diferente. Não, as informações são as mesmas, as peças das quebras cabeças são as 

mesmas, o que mudou foi a forma com que os dados estavam sendo interpretados. Isso 

acontece sempre na ciência, todo conhecimento é regido por pressupostos teóricos.  

Observar significa uma escolha. Onde essas escolhas são influenciadas pelas 

concepções prévias que o pesquisador detém. Como destaca Praia, Cachapuz e Gil-Pérez 

(2002).  

A observação é assim entendida como um processo seletivo, estando a 

pertinência duma observação ligada ao contexto do próprio estudo, 

tornando-se necessário ter já alguma ideia à partida (expectativas) do 

que se espera observar (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002, p. 

136).  

  Ao utilizar simuladores deve-se levar em conta que este não é uma representação 

do real. E não apensa isso, é preciso ter a concepção de que a observação do real é muito 

mais complexa, do que a ideia superficial, onde as respostas são obtidas através do 

experimento.   

É preciso tomar muito cuidado para que as modernas técnicas computacionais 

que constroem softwares cada vez mais complexo e de fáceis entendimento não 

ludibriem os professores e alunos a considerar a simulação como alternativa para 

experimentos reais, como se tivessem o mesmo teor epistemológico.  

Ensinar ciência é ensinar sobre modelos. Os modelos tratados têm de estar 

detalhados e bem fundamentados para os professores e alunos. Se as características não 

forem explicitamente conhecidas o professor corre grandes riscos de conduzir as 

simulações a graves erros didáticos que se deseja evitar.  

O oposto também é válido, de posse de uma concepção acrítica do uso dos 

simuladores e animação, o professor pode transmitir a concepção de que o mundo real 

pode ser simplificado da mesma maneira que na simulação, o que é um grave erro.   

O valor de qualquer simulação está condicionado ao modelo, à teoria 

física utilizada em sua construção. Tanto a teoria como evidentemente 
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o software, que está baseado nela, tem contextos de validade que 

dependem dos pressupostos utilizados (MEDEIROS; MEDEIROS, 

2002, p. 81).  

A Filosofia da Ciência nos ajuda a compreender essa natureza epistemológica do 

pensamento cientifico e dos simuladores, além de contextualizar a dependência da 

observação dos pressupostos teóricos. Ao passo que animações e simulações amparados 

por um bom relato histórico, onde é considerado a nova historiografia da ciência, 

contribuem para o entendimento do modelo adota, porque foi adota, suas limitações e 

aplicações.  

Uma perspectiva histórico-filosófica pode permitir ainda que, outras 

interpretações sejam levantadas e discutidas. Que o conhecimento seja construído e 

problematizado.  Um bom simulador é capaz de apresentar diversas interpretações, muito 

além da causa e feito inicialmente pré-estabelecida. Com um bom simulador/animação é 

possível descrever, aplicar e testar as partes principais de um fenômeno e compreender o 

modelo por trás daquela engenhosidade tecnológica. Um bom simulador possibilita a 

interpretação do fenômeno por parte do indivíduo que o usa.   

Defendemos a ideia de que uma boa fundamentação histórico-filosófica sobre o 

conteúdo abordado na simulação/animação contribui para um entendimento detalhado 

do modelo por trás daquele conhecimento. Ao abordar determinado modelo o professor 

deve considerar criticamente as características e limitações do modelo, os recortes 

incumbidos e simplificações incumbidos e os riscos dessas simplificações.  

Com uma compreensão de que a ciência é um empreendimento humano, 

construído sobre necessidades, sociais, éticas, positivas de cada época o professor contará 

com uma melhor preparação para explorar as vantagens das simulações e disporá de uma 

concepção crítica sobre a relação simulação e modelo.  

É preciso chamar atenção para a compreensão de que quando se fala modelo, não 

estamos falando em coisas fabricadas, em instrumentos sólidos. A ciência utiliza-se de 

uma ferramenta mais abstrata para representar seus modelos, a Matemática. A 

matemática indica a possibilidade de manipular a realidade em diferentes operações. 

Talvez a expressão comumente e amplamente abordada no ensino da dinâmica seja: 
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𝐹⃗  = 𝑚𝑎⃗   

Essa fórmula nos diz que a Força exercida sobre um corpo é igual à massa do 

corpo vezes a aceleração sofrida por ele. Esta expressão se trata de uma equação, ou seja, 

o que está do lado esquerdo é numericamente igual ao que está no lado direito. Essa 

igualdade é totalmente válida para determinação de um valor cuja incógnita pertença a 

igualdade. Essa expressão se caracteriza por um modelo, um artifício manipulatório que 

relaciona força e aceleração.  

Compreender a relação entre física e a matemática é um grande desafio para o 

professor. Muitas vazes a física é entendida como um conjunto de equações, usadas para 

resolver problemas. Nesta perspectiva o papel dos alunos é meramente escolher as 

equações apropriadas e substituir os valores.  

Compreender o papel da matemática é preciso compreender que os modelos são 

ferramentas matemáticas criadas pelo homem para representar, manipular 

matematicamente os conceitos. Se tratando de simulação, o professor precisa entender 

que ao imitar aspectos da realidade, a simulação estará sempre seguindo um modelo 

matemático, podendo este fornecer uma boa simulação do real ou não (MEDEIROS; 

MEDEIROS, 2002).  

Heckler, Saraiva e Filho (2007) conclui em seu trabalho que o uso de simuladores 

traz algumas desvantagens, dentre elas a “notável facilidade de distração”. Os autores 

recomendam que a utilização das novas tecnologias seja feita como uma ferramenta 

auxiliar, um recurso a mais no processo ensino/aprendizagem.   

Além dessas considerações de cunho mais filosófico e epistemológico por trás do 

uso da simulação, Coelho identifica algumas dificuldades relacionadas a políticas 

públicas. Em seu trabalho Coelho (2002) investiga o uso da informática na escola, uma 

das dificuldades identificadas por ele em entrevista com professores foi a necessidades 

de recursos físicos, apesar de não dizer respeito diretamente ao uso de simulação e 

animação ele também é atingido. Coelho identifica também que, mesmo que o ensino 

disponha de equipamentos falta formação apropriada para o professor utilizá-las. Em sua 

pesquisa ele destaca ainda que alguns professores relataram que em geram não têm 

condições de se capacitarem visto sobrecarga de trabalho.  
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Até agora atribuímos uma compreensão da epistemologia da ciência para uma 

visão crítica sobre o simulador, seu significado, limitação e cuidados que devem ser 

tomados. O uso do simulador por si só pode trazer vantagens, contudo acreditamos que 

utilizadas em conjunto com outras abordagens pode trazer contribuições singulares para 

o ensino. Desta forma defendemos o uso do simulador em conjunto com a HFC.   

A HFC não possibilita apenas uma visão crítica sobre o simulador. Ela pode ser 

utilizada como abordagem de ensino junto com a simulação e animação.  

O uso da História e da Filosofia da Ciência como abordagem pode trazer diversas 

vantagens para o ensino. Por exemplo possibilita abordar questões sociais, 

metodológicas, econômicas, políticas, ambientais, históricas ela humaniza o ensino além 

de possibilitar a aprendizagem de aspectos epistemológicas sobre a construção do 

conhecimento (MATTHEWS, 1995; GIL PEREZ et al; MARTINS, 2007; FORATO; 

PIETROCOLA; MARTINS, 2011).  

O uso de simulação e animação no ensino não é algo trivial. O professor deve 

dispor de uma concepção crítica sobre o mesmo para que possa explorar as 

potencialidades dessa ferramenta, como também é preciso tomar cuidado com suas 

limitações.   

A HFC dentre suas mais diversas aplicações no ensino pode contribuir para uma 

compreensão mais robusta sobre a natureza da simulação no ensino. De porte de uma 

concepção crítica sobre diante do simulador o professor pode avaliá-lo criticamente pode 

identificar os pontos positivos e negativos e assim planejar seu uso na sala de aula.  
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Momento 06: Avaliação e autoanálise da oficina  

 

Finalizando o curso o momento 6 apresenta as produções realizadas pelos grupos, 

uma por uma, em conjunto com no vídeo, as legendas serão apresentadas e discutidas. 

Nesse momento será discutido sobre dificuldades na realização das etapas bem como 

estratégias tomadas pelos grupos para superar esses desafios. 

 De forma descritiva, será chamado atenção para alguns pontos referentes ao que 

foi trabalhado na oficina como também será apresentado e discutido as respostas do 

questionário realizado no ato de inscrição da oficina, e por fim, será entregue o 

questionário final. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O uso de Objetos Virtuais de Aprendizagem não é algo trivial. Alguns desafios e 

obstáculos devem ser superados para a efetivação dessa ferramenta ensino, em particular, 

é necessário dispor de uma concepção crítica sobre o mesmo para que possa explorar as 

potencialidades dessa ferramenta, como também é preciso tomar cuidado com suas 

limitações. Não se deve considerar que a inserção da História e Filosofia da Ciência, bem 

como das novas TICs vá ocorrer com a simples coleta de informação e arquivos que 

possam utilizar. É preciso ter em mente sempre os objetivos e assim traçar os caminhos 

para uma interpretação mais robusta sobre a ciência. Em especial chamamos atenção para 

HFC, dentre suas mais diversas aplicações no ensino podem contribuir para uma 

compreensão mais complexa sobre a utilização dessas ferramentas no ensino. De porte 

de uma concepção crítica sobre os OVA o professor pode avaliá-lo criticamente pode 

identificar os pontos positivos e negativos e assim planejar seu uso na sala de aula.  

Ao selecionar um OVA os professores devem inicialmente se atentar a proposta 

dele, ao modelo por trás, as limitações deste modelo. Em seguida analisar as diferentes 

concepções e interpretações que esses objetos podem gerar. O professor pode abordar 

outras questões, por exemplo, em muitas simulações as variáveis manipuláveis são 

justamente algo que gerou muita discussão histórica, alguns simuladores são também 

uma simulação e um experimento histórico. Diversas são as possibilidades de uso do 

simulador e o professor deve estar preparado para utilizá-la em todas elas.  

Por fim, pensando em contribuir para a formação de professores, o produto 

educacional constará com uma versão online onde os professores e futuros professores, 

terão acesso a todo o referencial teórico, como também será possível participar das 

atividades de análise e construção da legenda.  
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APÊNDICE A - ANÁLISE DA ANIMAÇÃO (THE HISTORY OF THE 

BAROMETER)  
 

 

A animação The history of the barometer (and how it works) - Asaf Bar-Yosef29 

está disponível na plataforma TED Ed e no YouTube. A TED Ed é uma iniciativa voltada 

para a educação e a juventude da TED, organização sem fins lucrativos dedicada a 

propagar ideias, sob o lema de que essas podem mudar atitudes, vidas e o mundo. A 

animação tem duração de cerca de cinco minutos e foi postada na plataforma YouTube 

em 28 de junho de 2014. Consta atualmente com mais de 715 mil visualizações. 

The history of the barometer, como o título permite inferir, busca trazer uma 

retrospectiva do desenvolvimento histórico do barômetro, citando elementos relacionados 

a conceitos como vácuo e pressão atmosférica.  

É o relato das origens de um objeto (atualmente) pronto. Tem-se como 

perspectiva, olhar para o passado e ver como se deu sua construção. Não é incomum que 

esse tipo de narrativa traga distorções e simplificações sobre o contexto histórico, dando 

relevo a ideias que aparentemente venceram disputas, mostrando um caminho previsível 

e único que culmina com a criação do objeto em questão. A animação aqui analisada, se 

encaixa nessa situação. De modo geral, a animação aborda o desenvolvimento do 

barômetro de maneira linear, enfatizando como vitoriosos aqueles personagens que 

trouxeram elementos favoráveis ao seu surgimento, em contraposição àqueles (como 

Aristóteles) que de certa forma o atrasaram com a apresentação de ideias (como o horror 

ao vácuo) que “precisariam” ser superadas e “felizmente” o foram. 

Em seu início, a animação apresenta de maneira simplificada e descontextualizada 

a concepção defendida por Aristóteles na Antiguidade sobre a inexistência de espaços 

vazios na natureza: É conhecida a afirmação de Aristóteles: ‘A Natureza tem horror ao 

vácuo’, quando afirmou que não podia existir um verdadeiro vácuo, um espaço sem 

matéria, porque a matéria em volta imediatamente o preencheria. Felizmente, veio a 

                                                 
29 Animação contida na Plataforma YouTube Link de acesso < 

https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI > (data do último acesso out. de 2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=EkDhlzA-lwI
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saber-se que ele estava errado!30 A imagem da animação mostra a expressão de tristeza 

e surpresa do personagem Aristóteles. 

Em seguida explica que levou um longo tempo para as pessoas questionarem 

Aristóteles, porque a ideia de impossibilidade do vácuo parecia ser verdade. A fala do 

narrador destaca ainda que só ocorreu porque a necessidade levantou um problema. Essa 

narração inicial da ideia de Aristóteles enfatizando que ele estava errado no que diz 

respeito a pressão atmosférica pode provocar interpretações simplistas da ciência, dando 

a entender que o conhecimento aceito hoje é correto e todos aqueles que pensam o 

contrário estão errados e que impediram o avanço da ciência, o horror ao vácuo, por 

exemplo, seria um empecilho ao surgimento do barômetro, esse tipo de narração é 

chamada de História Whig. Em uma construção histórica do tipo whig os personagens 

são descritos como heróis, destacando quem ‘acertou’, em contraposição ao vilão, que 

‘errou’. É a História dos certos e errados, sem atenção ao contexto em que cada 

pensamento foi construído.  

As afirmações contidas nesses quadros não permitem a percepção da 

complexidade do pensamento Aristotélico, muito pelo contrário, a concepção de 

Aristóteles é reduzida a uma espécie de senso comum, uma “impressão” do cotidiano. Na 

Antiguidade, haviam correntes de pensamentos que discutiam sobre a existência do 

vazio31. Os Eleatas, por exemplo, concebiam que o vazio não podia existir, pois aquilo 

que não é, não podia ser pensado. Em oposição a essas ideias, a escola atomista concebia 

o universo formado por átomos e espaços vazios. Para essas correntes de pensamentos, 

as explicações para os mais diversos fenômenos, como o movimento e a natureza da luz 

e diversos outros se relacionavam à existência ou não do vazio. 

Aristóteles ele entra na discussão aceitando e negando parte das interpretações e 

ambos os grupos construindo uma série de argumentos sustentando sua ideia de que o 

universo era contínuo e totalmente preenchido por matéria. Ele negou a existência do 

vazio e, ao fazê-lo, analisou todos os argumentos contrários, isto é, favoráveis ao vazio, 

que haviam sido expostos atomistas. Mesmo após Aristóteles há vários pensadores que 

questionam sobre a possibilidade de haver/produzir espaços vazios na natureza.  

                                                 
30 A legenda completa foi compilada e pode ser visualisada no anexo X. 
31 Para mais detalhes sobre a história do vácuo ver MARTINS, 1989; 
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Desconsiderar todo o contexto histórico sobre a construção de qualquer contexto 

é condena-lo ao achismo e ao senso comum, uma narrativa séria, que se preocupa com 

elementos da história da ciência e se preocupa com objetivos didáticos precisa tomar 

cuidado para não deixar passar impressões simples e rudimentar da ciência.  

Essa simplificação inicial das ideias de Aristóteles, comparando a pensamentos 

cotidianos e de senso comum, justifica a continuidade da animação, que para evidenciar 

que ele estava de fato errado desconsidera toda discussão do vazio após Aristóteles e a 

construção ocorrida no período medieval, o salto temporal leva os ouvintes diretamente 

ao século XXVII onde, de acordo com a animação, a necessidade levantou um problema.  

Outro ponto interessante que cabe ser levantado sobre a colocação da não 

discussão por quase 2000 anos das ideias de Aristóteles, por parecer ser verdade na vida 

cotidiana. Da forma que está dita pode direcionar para uma visão de dogma das ideias de 

Aristóteles, onde elas seriam inquestionáveis. Interpretar as ideias de Aristóteles como 

dogmáticas e que as mesmas foram aceitas pelas instituições dominantes na idade média, 

como por exemplo a igreja católica apostólica romana, automaticamente colocarmos que 

a mesma seguia princípios dogmáticos e dificultava a aquisição e desenvolvimento do 

conhecimento. Reforçando o estereótipo da idade das trevas para o dito conhecimento 

científico como é frequentemente e erroneamente encontrado nas mídias em geral. 

Após citar Aristóteles, a animação pontua que o vácuo é um componente essencial 

do barômetro e que este é um instrumento para medir a pressão atmosférica na sequência 

apresenta algumas utilidades atuais do barômetro. As informações visuais trazidas pelos 

referidos quadros da animação também apresentam alguns pontos a serem levantados. A 

cor azul do mercúrio no barómetro pode dar a impressão de que o líquido utilizado no 

instrumento é água. É um aspecto positivo o fato de que a animação traz uma mulher 

como cientista. Há, no entanto, o reforço de alguns estereótipos a imagem do cientista, 

como o uso de óculos enormes e desproporcionais. 

Dando continuidade, a necessidade que a animação aponta que alavancou as 

discussões sobre o vazio foi de mineiros que perceberam que bombas não conseguiam 

elevar a água a 10,3 metros de altura. E esta necessidade fez as pessoas discutirem a 

respeito do fenômeno. Essa associação é interessante porque ilustra, neste ponto, uma 

história da ciência externalista. Nessa abordagem considera-se que fatores sociais 
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influenciam nas ideias aceitas pela ciência. No caso, o problema com bombas inoperantes 

foi decisivo para iniciar (de acordo com a animação) a discussão sobre o vazio. Apesar 

de ser um ponto positivo nas fontes consultadas sobre o período histórico não foi 

encontrado registros que associem os minérios a este episódio histórico. 

De acordo com os registros históricos estudado, há uma correspondência entre 

Baliani e Galileu sobre um sifão inoperante. Na década de 1630, o pensador Giovanni 

Baliani havia projetado um sifão para elevar água a uma altura de 21 metros (MARTINS, 

1989). O seu não funcionamento fez com que ele escrevesse a Galileu. Galileu responde 

Baliani apresentando sua concepção. Ele negava a existência de vácuos contínuos na 

natureza, contudo aceitava a ideia de que a matéria continha pequenos espaços vazios. 

Esta propriedade da matéria, para Galileu, atuava como uma espécie de elástico. A 

explicação dada por este pensador para o sifão inoperante, era que a força desses pequenos 

vácuos era limitada a uma altura aproximadamente de 10 metros. Para além desse limite 

a água se desintegraria, pois, a mesma não era capaz de “suportar” um vácuo maior. Em 

resposta a Galileu, Baliani apresenta a ideia de que no sifão há a possibilidade de produzir 

vácuo contínuo (MAGIE, 1969; MARTINS, 1989; OLIVEIRA, 2013). 

Na animação essa correspondência entre Baliani e Galileu foi rejeitada e a visão 

de Galileu simplificada e erroneamente colocada. Na sequência é apresentada a ideia de 

Gaspar Berti, a animação coloca que o pensador propôs uma experiência simples, porém 

brilhante, para demostrar que era possível existir o vácuo. Primeiramente podemos 

identificar uma ênfase na experiência no qual caracteriza uma visão empírica e indutivista 

da ciência, onde é dada uma importância máxima ao experimento, onde o mesmo nos 

mostra a verdade sobre o funcionamento da natureza e o papel dos pensadores é realizar 

observações neutras e tirar assim suas conclusões verdadeiras do fenômeno estudado. 

Realizar um experimento simples e brilhante para mostrar que era possível existir o 

vácuo, descarta a ideia de interpretação do experimento.  

Um segundo ponto é que a experiência não era nada simples. Não havia tecnologia 

suficiente, na época, para construir um tubo de vidro com mais de 10 metros de altura. O 

tubo utilizado por Berti era de chumbo o que impossibilitava a visualização direta (na 

animação, têm-se o tubo transparente e o Berti observando a altura da coluna de água no 

tubo). 
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Em Martins (1989) encontramos um relato original da descrição do aparato 

utilizado por Berti para realizar o experimento.  

Este distinto Gasparo, de quem falei, ergueu um tubo de chumbo AB 

bastante longo fora da torre de sua casa, na parede onde estão as 

escadas, prendendo-o por meio de cordas amarradas a cravos de ferro. 

Sou obrigado a dizer que não me lembro exatamente de seu 

comprimento, mas sei que deve ter sido mais (apenas um pouco mais) 

do que quarenta palmos. A extremidade superior A do tudo estava 

defronte a uma das janelas da torre e a inferior B estava próxima ao 

solo: era provida de uma torneira R de latão, que estava dentro do tonel 

EF propositalmente cheio de água. Na extremidade superior A era 

adaptado e cuidadosamente unido e colado um recipiente de vidro em 

forma de um frasco, bastante grande, mas muito sólido, possuindo dois 

gargalos e bocas, a mais larga embaixo – na qual era inserido o extremo 

A do tudo, como em um encaixe; a mais estreita, em C, de chumbo ou 

estanho, como é usual, era bem feita, de modo que se lhe adaptava bem 

a haste do parafuso de latão D, sendo este o mais sólido tipo de rolha e 

o mais adequado para o assunto (MARTINS, 1989, p. 33-34). 

Em seguida foi modificada essa estrutura inicial para tentar investigar se a parte 

superior estava vazia ou não: 

Em outro dia, o experimento foi tentado de uma forma diferente. O tubo 

maior, já mencionado, foi perfurado lateralmente perto de A e um tudo 

de chumbo curvo AS, provido de uma torneira G, foi unido e soldado a 

ele com estanho. Quando tudo estava pronto, a água foi derramada em 

C, como antes. O parafuso D foi colocado e a boca S do tudo, com sua 

torneira G, foi dobrada para dentro de um recipiente H cheio de águam 

colocado mais alto que a janela, de tal forma que obviamente nenhum 

ar externo pudesse entrar através da torneira G quando a água – como 

vou relatar – desceu e fluiu pela torneira R. Pos, quando esta foi aberta, 

a água escoou como antes até a marca L, como se percebeu pela altura 

da marca feita anteriormente no tonel EF. E, seguida, a torneira R foi 

fechada e a torneira G aberta. Então, o pequeno tudo sugou a água que 

foi fornecida continuamente ao recipiente H, até que por fim todo o 

espaço foi enchido: o tubo, acima de L, o frasco e o pequeno tubo – 
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exceto pelo aparecimento de uma bolha de ar de certo tamanho sobre a 

boca C. 

Mas adiante, para decidirem se o espaço vazio era um vácuo, foi decidido 

introduzir no recipiente de vidro um sino (Figura 1). 

  

Figura 7 – Ilustração do experimento realizado por Berti. Fonte: MIDDLETON, the history of barometer, 

pp 11-2, apud MARTINS, 1989 

O experimento realizado por Berti não foi nada simples. Houve muita dificuldade 

para sua construção, principalmente pela insuficiência tecnológica para construção de um 

tubo todo de vidro. Entende-se que a simplificação aqui, pode estar relacionada ao curto 

tempo disponível no objeto virtual (pouco menos de 5 minutos). Por outro lado, enfatizar 

que o experimento é simples e brilhante nos induz a pensar de forma simplista a história 

da ciência podendo proporcionar concepções rudimentar sobre seu funcionamento. 

Dando sequência, a animação explica o processo realizado por Berti no 

experimento, chegando à conclusão que Berte havia criado diretamente um vácuo estável. 

Este trecho tem vários problemas primeiro ela se relaciona a uma rustica concepção de 

ciência, descrita na literatura como empírico-indutivista, pois, deixa a impressão que 

Berti, através do experimento conseguiu “criar” um vácuo estável. Segundo sobre a 
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informação histórica, como já comentado anteriormente, o tubo era chumbo, portanto, 

impossibilitava uma observação direta, muitas técnicas foram utilizadas para tentar 

constatar se o tubo estava de fato vazio. Mas, as opiniões eram diversas, alguns 

pesquisadores afirmavam que uma matéria sutil havia entrado pelos poros do tudo, outros 

como o já citado Galileu explicava o fenômeno por uma força limitada do vazio. Colocar 

que Berti criou diretamente um vácuo estável deixa a impressão que toda essa discussão 

foi finalizada e não apenas isso, que o objetivo de Berti a realizar o experimento era 

mostrar, comprovar que era possível criar um vácuo estável, e ele conseguiu. 

Um ponto gráfico e que pode dificultar o entendimento do conceito do fenômeno 

foi utilizado para representar o vazio. Na animação, uma espécie de bolinha com uns anéis 

circulando-o foi usado para representar o vácuo, algo parecido com um átomo. O vácuo 

é o nada, o vazio, a ausência de matéria, pôr algo para ilustrá-lo pode criar um obstáculo 

epistemológico (no sentido bachelardeano da palavra). 

Dando continuidade, na busca pela resposta ‘verdadeira’ a animação apresenta 

Torricelli, de acordo com a animação o pensador decidiu olhar o problema de um ângulo 

diferente, concentrando no que influenciaria a coluna de água ao se sustentar ao invés de 

se concentrar no espaço vazio acima da água. Algumas perguntas podem surgir, e que a 

animação não nos possibilita resposta, por exemplo. Porque Torricelli se interessou pela 

discussão? Porque que ele “decidiu” olhar o experimento por outro ângulo? Se existia 

algum problema, que problema seria esse? E porque olhar de outro ângulo traz novas 

contribuições para a época? Uma construção histórica que não possibilita a interpretação 

dos porquês que o pesquisador foi estudar determinado assunto, não apresenta as 

motivações, dificuldades e limitações que ele sofreu, não explora o contexto associado da 

época, esse tipo de narração é chamada de visão a-problemática e a-histórica da ciência. 

Sem apresentar os porquês a animação detalha a visão de Torricelli e na sequência, 

de maneira óbvia, concluir que o nível da água dentro do tudo diminui até que a pressão 

da água e da pressão atmosférica tenha o mesmo valor. Na sequência, novamente trazendo 

uma ideia whig da ciência ao atribuir vilões que atrasam o desenvolvimento correto da 

natureza, coloca que a ideia não foi aceita na época, porque os pensadores pensavam que 

o ar não tinha peso. A simplificação do conteúdo histórico, pode induzir a esse erro. Da 

forma que está sendo colocado na animação, podemos concluir que, rejeitar a ideia de 

que o ar não tem peso, nos leva automaticamente a rejeitar o vazio. Mas isso não é 
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verdade, o próprio Aristóteles, por exemplo, acreditava que o ar continha peso, ele chegou 

a essa conclusão ao medir o peso de uma bexiga cheia e uma vazia, identificando uma 

diferença nos pesos. Contemporâneo a Torricelli, René Descartes, também negava a 

existência de espaços vazios, mas aceitava a pressão e peso do ar (MARTINS, 1989). 

Em seguida a animação apresenta a ideia de Torricelli de utilizar mercúrio ao invés 

de água, um ponto interessante, é que, de acordo com Martins, historicamente não se sabe 

ao certo, quem propôs utilizar o mercúrio, mais se sabe que o Torricelli executou o 

experimento com mercúrio. Apesar da animação destacar que o experimento com 

mercúrio deixou o instrumento mais compacto, o que de fato ocorreu, pois, o tubo teria 

pouco menos de 1 metro e poderia ser construído com vidro. A animação complementa 

em seguida que este experimento com mercúrio comprovou a ideia de Torricelli. Mas 

utilizar o mercúrio não descarta outras interpretações a causa e o efeito tanto para o 

mercúrio quanto para a água é o mesmo. 

Para mostrar que Torricelli tinha de fato “acertado” a animação apresenta em 

moldes de uma variante da experiencia realizada por Torricelli com o mercúrio 

finalizando de vez com qualquer outra interpretação, praticamente a animação não abre 

discussão das outras concepções, não tem espaço para elas argumentarem seus pontos de 

vista. Pela explicação de Galileu, de que o vácuo exercia uma força limitada, se chegava 

a mesma conclusão de que ambos atingiriam a mesma altura. A não contextualização das 

ideias contrárias à de Torricelli, reforça ainda mais a ideia de acerto e erro na ciência, já 

presente em vários momentos desta animação. E deixa lacunas da validade do pensamento 

de Torricelli.  

De acordo com a própria animação, o apoio final para a teoria veio com Blaise 

Pascal que executou o experimento com o tubo de mercúrio no alto de uma montanha, 

esta sequência apresenta algumas incoerências sobre o conteúdo histórico. Primeiro 

porque parece que Pascal a realizar este experimento queria contribuir e corroborar com 

a ideia de Torricelli. Segundo ´porque não foi Pascal quem realizou o experimento, ele 

pede ao seu cunhado que o execute. Pascal tinha a saúde um pouco debilitada e seria 

complicado subir uma montanha. Além de deixar transparecer a ideia de experimento 

crucial, já que o apoio final para a teoria veio com este experimento, que agora, não resta 

mais dúvidas, Torricelli estava, de fato, certo. 
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Na sequência a animação coloca que o barômetro com mercúrio foi utilizado para 

medir a pressão atmosférica até 2007, quando o mercúrio foi banido do mercado por 

oferecer riscos tóxicos ao ser humano. A animação finaliza reforçando a ideia de rejeitar 

o erro, enaltecendo Torricelli mostrando que esse questionou os dogmas crivando de vez 

a ideia que devesse sempre questionar os dogmas e afastar os vilões no caso Aristóteles 

como vilão e sua ideia de horror ao vazio. 

No geral está animação apresenta uma séria de problemas quando analisada a luz 

da HFC, a impressão é que o objetivo do objeto de aprendizagem, aqui analisado, seja 

expressar a corrida para quem descobre primeiro o barômetro, descartando várias 

informações referentes ao contexto que poderia ajudar os alunos a entenderem o próprio 

conceito de pressão atmosférica, como também, ajudar em uma compreensão mais crítica 

sobre a natureza da ciência como da construção o conhecimento científico, apesar disso 

avaliamos como positivo seu uso nas salas de aulas, tomando alguns cuidados.  

 

  



143 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INICIAL: PRÉ-TESTE 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 

 

Oficina 

História e Filosofia da Ciência na Formação Docente:  

Nome Completo: ________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ 

Gênero: Masculino       Feminino        Prefiro não dizer 

Curso (graduação) de origem: ______________________________________________ 

Já exerce alguma atividade de docência? Se sim, como e qual(is) disciplina(s) costuma 

lecionar? 

Qual seu interesse com o tema deste curso? 

Já cursou alguma disciplina ou participou de algum curso/oficina sobre História e 

Filosofia da Ciência? Se sim, qual? 

Em sua opinião, o que são simulações e animações computacionais? 

Como você avalia o uso das simulações computacionais em sala de aula? Explique sua 

resposta. 

Em sua opinião, quais as possíveis dificuldades de se utilizar as simulações e animações 

computacionais em sala de aula? 

 Você observa alguma relação entre as simulações e animações computacionais e o 

ensino de tópicos da História e Filosofia da Ciência? Justifique sua resposta. 

Você tem alguma sugestão, crítica, questão e/ou dúvida preliminar que queira expor 

antes de iniciar o curso? 

 

Agradecemos a participação! 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO FINAL: PÓS-TESTE 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

www.posgraduacao.ufrn.ppgecnm 

 

 

Prezado(a) discente, 

As questões abaixo são para melhor avaliarmos o impacto da nossa proposta didática, a 

qual busca discutir aspectos da História e Filosofia da Ciência fazendo uso de animações 

virtuais.  

Desde já, agradecemos sua participação! 

 

1. Nome: _______________________________________________   

Data:______________ 

 

2. Assinale qual alternativa (ou quais das alternativas) abaixo que você acha mais 

adequada para definir/descrever o que é ciência? Se marcar mais de uma opção, indique 

a ordem de prioridade. 

  

a. (   ) Um corpo de conhecimentos que 

desvenda a natureza cada vez mais. 

b. (   ) Um método que produz 

conhecimento através da 

experimentação. 

c. (   ) Um método que gera novas 

tecnologias ou outros benefícios para a 

humanidade. 

d. (   ) Uma construção humana. 

e. (   ) Um corpo de conhecimentos 

neutro e universal. 

f. (   ) Outra opção: 

________________________________

________________________________

 

3. Como você avalia a inclusão das tecnologias educacionais da era digital no ensino de 

ciências na educação básica? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

4. Como você avalia a importância das atividades realizadas nessa oficina em relação a 

sua formação profissional?  

 

 

 

 

 

 

5. Como você avalia o emprego das animações digitais para uma abordagem histórico-

filosófica (que geralmente envolve narrativas escritas)? 

 

 

http://www.posgraduacao.ufrn.ppgecnm/
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6. Com qual versão de roteiro/legenda, a versão original ou aquela desenvolvida por seu 

grupo, você usaria a animação sobre o “experimento de Torricelli”? Justifique sua 

resposta. 

 

 

 

 

7. Como você avalia o ensino de Física na educação básica sob uma abordagem Histórica 

e Filosófica de Ciência? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

5. Referente à carga horária dos conteúdos ministrados no curso (especificados abaixo), 

assinale a opção que você julga apropriada (sendo 1 insuficiente, 2 parcialmente vago, 3 

aceitável, 4 satisfatório, 5 suficiente). 

 

 1 2 3 4 5 

Conteúdos históricos       

Visões de Ciência      

Historiografia da Ciência      

Animação Computacional      

Objetos Virtuais de Aprendizagem      
 

     

 

6. Você tem alguma sugestão, crítica, questão e/ou dúvida sobre o curso? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ANIMAÇÃO 
 
História e Filosofia da Ciência na Formação Docente: trabalhando com objetos virtuais.          

PPGECNM | CCET | UFRN  
 

Atividade 2: Considerem os elementos identificados pela turma na análise da animação “A história do Barômetro” e as 

discussões em aula sobre transposição didática da HFC. Recriem, quadro a quadro, um roteiro o mais adequado possível 

para a animação. Cada grupo receberá uma síntese dos comentários da turma e a legenda da animação. Link para acesso 

ao vídeo: https://youtu.be/EkDhlzA-lwI  
 

Título: A História do Barômetro 
 

1 
00:00:06,762 --> 

00:00:11,233 
É conhecida a afirmação de 

Aristóteles: 
"A Natureza tem horror ao 

vácuo", 
 

2 
00:00:11,233 --> 

00:00:16,233 
quando afirmou que não 

podia existir um  verdadeiro 
vácuo, um espaço sem 

matéria, 
 

3 
00:00:16,233 --> 

00:00:19,271 
porque a matéria em volta 

imediatamente o 
preencheria. 

 
4 

00:00:19,438 --> 
00:00:22,394 

Felizmente, veio a saber-se 
que ele estava errado. 

 
5 

00:00:22,394 --> 
00:00:25,318 

O vácuo é um componente 
essencial 

do barómetro, 
 

6 
00:00:25,318 --> 

00:00:27,792 
um instrumento para medir 

a pressão atmosférica. 
 

7 
00:00:27,792 --> 

00:00:30,407 
Como a pressão atmosférica 

está ligada à temperatura 
 

8 
00:00:30,407 --> 

00:00:32,007 
e depressa se transforma 

nela, 
 

9 
00:00:32,267 --> 

00:00:36,183 
pode contribuir para 
furacões, tornados 
e outros incidentes 

climatéricos extremos. 
 

10 
00:00:36,183 --> 

00:00:38,614 
Um barómetro é um 

dos instrumentos mais 
essenciais 

 
11 

00:00:38,614 --> 
00:00:42,040 

para as previsões 
meteorológicas 

e para os cientistas. 
 

12 
00:00:42,040 --> 

00:00:44,807 
Como funciona um 

barómetro 
e como é que foi inventado? 

 
13 

00:00:44,807 --> 
00:00:46,723 

Levou algum tempo. 
 

14 
00:00:46,723 --> 

00:00:50,071 
Porque a teoria de 

Aristóteles 
e de outros filósofos da 

Antiguidade, 
 

15 
00:00:50,071 --> 

00:00:52,246 
no que se referia 

à impossibilidade do vácuo, 
 

16 
00:00:52,246 --> 

00:00:55,246 
parecia ser verdade na vida 

quotidiana, 
 

17 

00:00:55,246 --> 
00:00:59,247 

pouca gente pensou em pôr 
isso em questão 

durante quase 2000 anos 
 

18 
00:00:59,256 --> 

00:01:01,807 
— até que a necessidade 

levantou o problema. 
 

19 
00:01:01,807 --> 

00:01:04,190 
No início do século XVII, 

os mineiros italianos 
 

20 
00:01:04,190 --> 

00:01:07,725 
enfrentaram um problema 

grave 
quando perceberam que as 

suas bombas 
 

21 
00:01:07,725 --> 

00:01:10,990 
não conseguiam elevar a 

água 
a mais do que a 10,3 metros 

de altura. 
 

22 
00:01:10,990 --> 

00:01:15,015 
Alguns cientistas, nessa 

época, 
incluindo um tal Galileu 

Galilei, 
 

23 
00:01:15,024 --> 

00:01:17,260 
propuseram que retirar o ar 

do tubo 
 

24 
00:01:17,476 --> 

00:01:20,320 
era o que fazia com que a 

água 
substituísse o vazio. 

 

https://youtu.be/EkDhlzA-lwI
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25 
00:01:20,320 --> 

00:01:25,606 
Mas essa força era limitada 

e só podia elevar 10,3 
metros de água. 

 
26 

00:01:25,606 --> 
00:01:28,523 

Porém, a ideia de existir um 
vácuo 

 
27 

00:01:28,523 --> 
00:01:30,728 

ainda era considerada 
controversa. 

28 
00:01:30,728 --> 

00:01:33,647 
A polémica sobre a teoria 
pouco ortodoxa de Galileu 

 
29 

00:01:33,647 --> 
00:01:38,339 

levou Gaspar Berti a fazer 
uma experiência simples 

mas brilhante 
 

30 
00:01:38,339 --> 

00:01:40,343 
para demonstrar que era 

possível. 
 

31 
00:01:40,379 --> 

00:01:42,627 
Encheram um tubo comprido 

com água 
 

32 
00:01:42,627 --> 

00:01:46,512 
e colocaram-no numa bacia 

baixa 
com as duas extremidades 

mergulhadas. 
 

33 
00:01:46,512 --> 

00:01:48,948 
Depois abriram 

uma das extremidades do 
tubo 

 
34 

00:01:48,948 --> 
00:01:51,429 

e despejaram água para a 
bacia 

 
35 

00:01:51,429 --> 
00:01:56,096 

até que o nível da água que 
se manteve 

no tubo ficou a 10,3 metros, 
 

36 
00:01:56,096 --> 

00:02:00,483 
com um espaço no cimo, 
sem que tenha entrado 

nenhum ar no tubo. 
 

37 
00:02:00,483 --> 

00:02:04,817 
Berti tinha conseguido criar 

diretamente 
um vácuo estável. 

 
38 

00:02:04,817 --> 
00:02:08,738 

Mas, apesar de ter sido 
demonstrada 

a possibilidade de um vácuo, 
 

39 
00:02:08,738 --> 

00:02:11,577 
nem todos ficaram satisfeitos 

com a ideia de Galileu 
 

40 
00:02:11,577 --> 

00:02:14,604 
de que esse vácuo estivesse 

a exercer alguma força 
misteriosa, 

 
 
 

41 
00:02:14,604 --> 

00:02:17,243 
embora finita, sobre a água. 

 
42 

00:02:17,243 --> 
00:02:21,198 

Evangelista Torricelli, 
pupilo e amigo de Galileu, 

 
43 

00:02:21,198 --> 
00:02:23,876 

decidiu olhar para o 
problema 

por um ângulo diferente. 
 

44 
00:02:23,876 --> 

00:02:28,265 
Em vez de se concentrar no 

espaço vazio 
no interior do tubo, 

interrogou-se: 
 

45 

00:02:28,265 --> 
00:02:30,760 

"Que outra coisa poderá 
estar a influenciar a água?" 

 
46 

00:02:30,760 --> 
00:02:34,519 

Porque a única coisa em 
contacto 

com a água era o ar em volta 
da bacia. 

 
47 

00:02:34,519 --> 
00:02:38,392 

Ele pensou que a pressão do 
ar era 

a única coisa que podia estar 
a impedir 

 
48 

00:02:38,392 --> 
00:02:41,513 

que o nível da água no tubo 
caísse ainda mais. 

 
49 

00:02:41,513 --> 
00:02:45,551 

Percebeu que a experiência 
não era 

somente uma forma de criar 
o vácuo, 

 
50 

00:02:45,551 --> 
00:02:47,496 

mas funcionava como um 
equilíbrio 

 
51 

00:02:47,504 --> 
00:02:50,872 

entre a pressão atmosférica 
sobre a água, no exterior do 

tubo, 
 

52 
00:02:50,872 --> 

00:02:54,111 
e a pressão da coluna de 

água 
dentro do tubo. 

 
53 

00:02:54,111 --> 
00:02:58,809 

O nível da água no tubo 
diminui 

até que as pressões estejam 
iguais, 

 
54 

00:02:58,809 --> 
00:03:02,342 

o que acontece quando 
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a água está a 10,3 metros. 
 

55 
00:03:02,742 --> 

00:03:04,813 
Esta ideia não foi aceite 

facilmente, 
 
 

56 
00:03:04,813 --> 

00:03:07,711 
porque Galileu e outros 

tinham pensado 
 

57 
00:03:07,711 --> 

00:03:12,355 
que o ar atmosférico não 

tinha peso 
e não exercia pressão. 

 
58 

00:03:12,355 --> 
00:03:14,898 

Torricelli resolveu repetir 
a experiência de Berti 

 
59 

00:03:14,898 --> 
00:03:17,117 

com mercúrio em vez de 
água. 

 
60 

00:03:17,117 --> 
00:03:20,393 

Porque o mercúrio era mais 
denso, 

caía mais do que a água 
 

61 
00:03:20,393 --> 

00:03:24,619 
e a coluna de mercúrio 

elevava-se 
apenas a 76 centímetros de 

altura. 
 

62 
00:03:24,619 --> 

00:03:28,836 
Isto permitiu que Torricelli 

tornasse 
o instrumento mais 

compacto, 
 

63 
00:03:28,836 --> 

00:03:33,320 
mas comprovou a sua ideia 
de que o peso era o fator 

decisivo. 
 
 

64 
00:03:33,320 --> 

00:03:35,489 
Numa variante da 

experiência 
usou dois tubos 

 
65 

00:03:35,489 --> 
00:03:37,911 

em que um deles 
tinha uma grande bolha no 

topo. 
 

66 
00:03:37,911 --> 

00:03:40,480 
Se a interpretação de Galileu 

estivesse correta, 
 

67 
00:03:40,480 --> 

00:03:42,574 
o vácuo maior, no segundo 

tubo, 
 

68 
00:03:42,574 --> 

00:03:46,710 
devia exercer maior sucção 

e elevar o mercúrio mais alto. 
 

69 
00:03:46,710 --> 

00:03:49,106 
Mas o nível em ambos os 

tubos 
manteve-se o mesmo. 

 
70 

00:03:49,106 --> 
00:03:53,293 

O apoio final para a teoria de 
Torricelli 

apareceu através de Blaise 
Pascal 

 
71 

00:03:53,293 --> 
00:03:56,466 

que levou um tubo de 
mercúrio 

para o alto de uma montanha 
 

72 
00:03:56,466 --> 

00:03:58,603 
e demonstrou que 

o nível de mercúrio descia 
 

73 
00:03:58,603 --> 

00:04:02,031 
quando a pressão 

atmosférica 
diminuía com a altitude. 

 
74 

00:04:02,389 --> 

00:04:05,734 
Os barómetros de mercúrio, 
baseados no modelo original 

de Torricelli, 
 

75 
00:04:05,734 --> 

00:04:10,607 
mantiveram-se uma das 

formas habituais 
de medir a pressão 

atmosférica até 2007, 
 

76 
00:04:10,607 --> 

00:04:12,862 
quando as restrições 

quanto ao uso do mercúrio, 
 

77 
00:04:12,862 --> 

00:04:14,237 
por causa da sua toxicidade, 

 
78 

00:04:14,237 --> 
00:04:16,953 

fizeram com que deixassem 
de ser produzidos na Europa. 

 
79 

00:04:16,953 --> 
00:04:19,157 

Apesar disso, a invenção de 
Torricelli, 

 
80 

00:04:19,157 --> 
00:04:22,434 

nascida da vontade de 
questionar dogmas 

há muito aceites 
 

81 
00:04:22,434 --> 

00:04:26,180 
sobre o vácuo e o peso do 

ar, 
é um exemplo notável 

 
82 

00:04:26,180 --> 
00:04:29,202 

de como pensar fora do 
baralho 

— ou do tubo — 
 

83 
00:04:29,202 --> 

00:04:31,139 
pode ter um grande impacto. 
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ANEXO 01 – (BREVE) CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
  

Este anexo compõe o capítulo 3 do artigo “Pressão atmosférica e natureza da ciência: 

uma sequência didática englobando fontes primárias” dos autores Deyzianne Fonseca, Juliana 

Hidalgo, Wesley Oliveira, Giovanninni Batista e Daniel de Freitas publicado no Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, volume 34, número 1 de 2017 (vide referências).  

  

(Breve) Contextualização histórica   

  

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

sobre a possibilidade e a existência do vazio. Esses questionamentos se entrelaçaram, ao longo 

da História da Ciência, a discussões de várias temáticas físicas importantes, como o movimento 

e a natureza da luz.  

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

seria necessário caso os movimentos existissem. No entanto, consideravam que os próprios 

movimentos não existiam. Mudanças e transitoriedades eram meras ilusões sensoriais. Os 

chamados “atomistas” também consideraram o vazio como condição fundamental para o 

movimento, mas, ao contrário dos eleatas, confiavam nas evidências sensoriais. Aceitavam a 

existência dos movimentos e, consequentemente, do vazio. Consideravam que os fenômenos 

físicos podiam ser explicados pelo movimento de partículas indivisíveis, os átomos, em meio 

a espaços vazios.  

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

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

“argumento da troca mútua”, sugeriu que ao se moverem os corpos cediam lugar um ao outro.  

Aristóteles discutiu sistematicamente outros argumentos dos atomistas e propôs que os 

fenômenos citados por eles podiam ser explicados sem a hipótese do vazio. Em torno dessas 

discussões, havia o desenvolvimento de importantes ideias na História da Física. Para os 

atomistas, os corpos se contraíam nos seus espaços vazios interiores. Já para Aristóteles, os 

corpos se contraíam expulsando para fora o que continham dentro. Os atomistas consideravam 

que a luz tinha natureza material. Podia atravessar um aquário cheio sem que ele transbordasse, 
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justamente devido aos espaços vazios existentes no líquido. Aristóteles, no entanto, 

argumentou que a luz não era material. Argumentação e contra-argumentação análogas foram 

aplicadas à propagação do som.  

As considerações de Aristóteles foram bastante influentes, mas no período posterior ao 

filósofo, alguns pensadores se mantiveram favoráveis ao vazio. No século I d. C., Lucrécio 

relembrou os argumentos atomistas. Na mesma época, Heron de Alexandria combinou o 

atomismo com algumas concepções aristotélicas, adotando a hipótese do vazio descontínuo. 

Argumentou que não havia um vazio contínuo na natureza, mas sim pequenas porções de vazio 

na matéria. Ao explicar o funcionamento de um sifão, Heron considerou que havia certa 

resistência na natureza à formação de vazios contínuos: “Se retiramos o ar do sifão através da 

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

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

17).  

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

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

coerente. O universo seria pleno, totalmente preenchido por matéria. A definição de espaço 

como envoltório ou recipiente de um corpo, excluía a possibilidade de conceber um “espaço 

vazio”. A concepção de que a natureza rejeitava o vazio embasava explicações aristotélicas 

para vários fenômenos tais como o movimento de projéteis. De acordo com a antiperistasis, o 

ar atuava como uma causa externa para a manutenção do movimento do objeto lançado. 

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

frente.  

Criticando algumas ideias aristotélicas, Philophonos defendeu que uma força poderia 

ser transmitida ao próprio objeto lançado. Essa força se extinguiria progressivamente no vazio. 

Questionamentos à parte, a impossibilidade de existência do vazio foi de longe a concepção 

mais aceita no medievo. No século IX, o pensador árabe Avicena retomou a explicação para o 

funcionamento do sifão. No século XIV, o francês Jean Buridan chegou a se opor a concepções 

aristotélicas sobre o movimento, defendendo a hipótese do ímpeto. Por outro lado, reforçou o 

“horror ao vazio” com argumentos empíricos. Explicou, por exemplo, a subida do vinho por 

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

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

um corpo se movia, o ar a sua frente se condensava nos espaços vazios internos ao ar. Ele, no 

entanto, negava a possibilidade de formação de um vazio extenso na natureza.  
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Experimentos imaginários foram usados nas discussões medievais. Segundo Jean 

Buridan, um fole perfeitamente fechado, não poderia ter suas paredes separadas nem que vinte 

cavalos fossem amarrados para puxá-las. O pensador Francisco de Toledo, por sua vez, 

acrescentou que o fole se quebraria antes da separação dos seus lados. Bernardino Telesio 

defendeu que, caso o objeto fosse resistente, ele poderia ser aberto, formando um espaço vazio 

interno.   

O estudioso Marsilius de Inghen sugeriu outro experimento imaginário importante. 

Colocando um recipiente internamente côncavo, preenchido por ar e totalmente fechado, em 

certo volume de água intensamente fria, a condensação do ar supostamente deveria levar à 

formação de um espaço vazio. Como a natureza não permitiria o vazio, a condensação do ar 

não ocorreria, segundo Marsilius.  

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

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

congelar, iria se contrair (atualmente consideraríamos o contrário), deixando um espaço vazio. 

Nem todos concordaram que isso ocorreria. Francisco de Toledo argumentou que o espaço 

interno ficaria cheio de “vapores sutis”. Outros disseram que o recipiente se quebraria ou a 

água nem se congelaria.  

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

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

emblemática. Francis Bacon retomou argumentos empíricos a respeito do funcionamento de 

seringas e ventosas em defesa do “horror ao vazio”. René Descartes, por sua vez, foi um dos 

grandes representantes da oposição ao vazio. Descartes considerava a razão suficiente para 

negar a possibilidade de existência de espaço sem substância. Para ele, a extensão era a 

propriedade que caracterizava os corpos.  

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

contribuições a essas discussões emergiram da recorrência de questionamentos sobre a 

possibilidade de o ar ter peso e exercer pressão. Partindo de textos de Arquimedes, Simon 

Stevin afirmou que os corpos imersos na água eram pressionados por todos os lados. Isaac 

Beeckman, aluno de Stevin, considerou por analogia que no ar pudesse ocorrer o mesmo. A 

matéria seria empurrada pelo ar em direção aos espaços vazios. Isso ocorreria, por exemplo, 

em bombas d’água, segundo Beeckman.  

Comuns na época, esses mecanismos eram até então explicados com base no “horror ao vazio”.  
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A proposta de Beeckman sobre o ar não foi aceita prontamente. Além disso, considerar 

que o ar tinha peso e exercia pressão, não necessariamente implicava negar o “horror ao vazio”. 

A postura de René Descartes pode ser tomada como exemplo. Ele considerou as indicações 

sobre o ar e, ao mesmo tempo, foi um dos mais fortes oponentes ao vazio.  

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

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

conseguia elevar água até uma colina de 21 m. Galileu Galilei considerava a aversão da 

natureza à formação de vazios extensos. Respondeu que a água se elevava no sifão devido à 

“força do vácuo”. As porções de matéria tendiam a ficar juntas de forma a evitar o vazio. No 

entanto, havia um ponto crítico – pouco mais de  

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

Baliani não concordou com a explicação. Pensava de forma semelhante a Beeckman. O ar 

atuava na superfície do reservatório, pressionando a água, forçando-a a subir pelo tubo. No 

entanto, como a própria água também tinha peso, a pressão do ar conseguia fazer com que ela 

fosse elevada somente até certa altura limite de cerca de 10 m.  

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

Ele preparou um tubo de chumbo bem longo, equivalente a um edifício de dois andares, com 

uma torneira na parte inferior. O tubo foi preenchido com água e colocado em um tonel também 

com água. Quando a torneira foi aberta, a água desceu pelo tubo, permanecendo nele uma 

coluna com a altura máxima já prevista. Os pesquisadores passaram a discutir sobre o que havia 

ficado acima da coluna de água. Seria relevante visualizar o interior do tubo, mas não havia 

como preparar um tubo de vidro com aquelas dimensões. Variações do experimento foram 

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

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

e pode ter sido proveniente do próprio Galileu (ou de seu discípulo Vincenzo Vivianni) a ideia 

de utilizar mercúrio no lugar da água. Galileu considerava que a altura máxima atingida por 

um líquido seria inversa ao seu peso específico. A coluna máxima de mercúrio seria bem menor 

e, nesse caso, seria possível utilizar um tubo de vidro.  

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

Evangelista Torricelli deu início aos seus trabalhos (e Blaise Pascal, posteriormente, o seguiu 

nessa empreitada). Torricelli repetiu o experimento de Berti com um tubo de vidro portátil. 

Investigou se a parte superior do tubo estava vazia. E, mesmo admitindo que defendia uma 

explicação dissidente, afirmou que o mercúrio era empurrado ao longo do tubo pelo ar que 
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pressionava a superfície do líquido no recipiente. Para ele, a explicação para a sustentação da 

coluna de mercúrio baseada na atuação da pressão atmosférica era suficiente.  

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

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

prática a sugestão de realizar o experimento de Torricelli ao longo da subida de uma montanha. 

A sugestão, aparentemente de Descartes, tomava como ponto de partida o decréscimo da 

pressão atmosférica com a altitude. De fato, notou-se que a altura da coluna de mercúrio 

diminuiu ao longo da subida da montanha Puy-de-Dôme, na terra natal de Pascal. A pressão 

atmosférica seria, assim, responsável pela sustentação da coluna de mercúrio. Essa 

interpretação, no entanto, foi passível de contestação na época: talvez o “horror ao vazio” 

variasse com a altitude. As investigações continuaram. O experimento de Torricelli foi 

realizado em uma caixa evacuada e a coluna de mercúrio desceu.  

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

Prevaleceram as explicações que encontramos em nossos livros didáticos de física. O 

experimento mais conhecido de Torricelli é citado de forma descontextualizada. A atuação da 

pressão atmosférica parece ter sido a explicação permanente e exclusiva. Todo o significativo 

processo histórico no qual o experimento se inseriu é ignorado. Há pouca ou nenhuma alusão 

ao debate a respeito do vazio. Essas lacunas são pontos de partida para a sequência didática 

apresentada a seguir. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO INICIAL: PRÉ-TESTE 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 

 

Oficina 

História e Filosofia da Ciência na Formação Docente:  

trabalhando com objetos virtuais 

 

Nome Completo: ________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___ 

 

Gênero: Masculino       Feminino        Prefiro não dizer 

Curso (graduação) de origem: ______________________________________________ 

 

Já exerce alguma atividade de docência? Se sim, como e qual(is) disciplina(s) costuma 

lecionar? 

 

 

Qual seu interesse com o tema deste curso? 

 

  

Já cursou alguma disciplina ou participou de algum curso/oficina sobre História e Filosofia da 

Ciência? Se sim, qual? 
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Em sua opinião, o que são simulações e animações computacionais? 

 

 

Como você avalia o uso das simulações computacionais em sala de aula? Explique sua 

resposta. 

 

 

 

Em sua opinião, quais as possíveis dificuldades de se utilizar as simulações e animações 

computacionais em sala de aula? 

 

 

 

Você observa alguma relação entre as simulações e animações computacionais e o ensino de 

tópicos da História e Filosofia da Ciência? Justifique sua resposta. 

 

 

Você tem alguma sugestão, crítica, questão e/ou dúvida preliminar que queira expor antes de 

iniciar o curso? 

 

 

 

 

 

Agradecemos a participação! 
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APÊNDICE C – ATIVIDADE 1: ANÁLISE DA ANIMAÇÃO 
 

 

Juliana Hidalgo [juliana_hidalgo@yahoo.com] 

Mykaell da S. Martins [mykaell.silva@uece.br] 

Milton Schivani [schivani@fisica.ufrn.br] 

 

ANÁLISE DA ANIMAÇÃO “THE HISTORY OF THE BAROMETER” 

 

Avalie a animação The History of the barometer com base nos elementos da historiografia e de 

visões da ciência discutido em sala de aula. No quadro abaixo, apresento uma síntese de cada 

um desses elementos. 

 

 
Historiografia da Ciência 

 

História Anacrônica Olhar o passado com base no presente 

História Whig  Separar o conhecimento entre certos e errados 

História Pedigree Atribuir paternidade aos conceitos.  

História da Ciência 
Internalista 

Narrativa que descreve o desenrolar da história do ponto de 
vista da ciência  

História da Ciência 
Externalista 

Narrativa que descreve o desenrolar da história levando em 
consideração fatores externos a ciência como o contesto 
social, econômico de cada época. 

 
Visões de Ciência 

 

Empirico Indutivista Destaca o papel neutro da ciência. O conhecimento cientifico 
é objetivo e pode ser provado experimentalmente 

Individualismo Enfatiza a existência de gênios isolados 

Linear O desenvolvimento científico aparece como sendo linear, 
puramente acumulativo 

Rígida  Foco no método científico 

Ahistórica Apresenta o conhecimento pronto, acabado, sem mostrar os 
problemas que lhe deram origem 

Analítica Trata o conhecimento científico separado, limitado, 
simplificado 

Socialmente neutra Trata a ciência de forma descontextualizada 

 
Conteúdo Histórico 

Consultar textos indicados e entregues para leitura preliminar antes da primeira aula 
(Texto 1 e 2) 
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APÊNDICE D – ATIVIDADE 2: ROTEIRO DA ANIMAÇÃO 
 
História e Filosofia da Ciência na Formação Docente: trabalhando com objetos virtuais.          PPGECNM 

| CCET | UFRN  
 

Atividade 2: Considerem os elementos identificados pela turma na análise da animação “A história do Barômetro” e as 

discussões em aula sobre transposição didática da HFC. Recriem, quadro a quadro, um roteiro o mais adequado possível para 

a animação. Cada grupo receberá uma síntese dos comentários da turma e a legenda da animação. Link para acesso ao vídeo: 

https://youtu.be/EkDhlzA-lwI  
 

 

Título: A História do Barômetro 
 

1 
00:00:06,762 --> 00:00:11,233 
É conhecida a afirmação de 

Aristóteles: 
"A Natureza tem horror ao vácuo", 

 
2 

00:00:11,233 --> 00:00:16,233 
quando afirmou que não podia 

existir um  verdadeiro vácuo, um 
espaço sem matéria, 

 
3 

00:00:16,233 --> 00:00:19,271 
porque a matéria em volta 

imediatamente o preencheria. 
 

4 
00:00:19,438 --> 00:00:22,394 

Felizmente, veio a saber-se 
que ele estava errado. 

 
5 

00:00:22,394 --> 00:00:25,318 
O vácuo é um componente 

essencial 
do barómetro, 

 
6 

00:00:25,318 --> 00:00:27,792 
um instrumento para medir 

a pressão atmosférica. 
 

7 
00:00:27,792 --> 00:00:30,407 
Como a pressão atmosférica 

está ligada à temperatura 
 

8 
00:00:30,407 --> 00:00:32,007 
e depressa se transforma nela, 

 
9 

00:00:32,267 --> 00:00:36,183 
pode contribuir para furacões, 

tornados 
e outros incidentes climatéricos 

extremos. 
 

10 

00:00:36,183 --> 00:00:38,614 
Um barómetro é um 

dos instrumentos mais essenciais 
 

11 
00:00:38,614 --> 00:00:42,040 

para as previsões meteorológicas 
e para os cientistas. 

 
12 

00:00:42,040 --> 00:00:44,807 
Como funciona um barómetro 
e como é que foi inventado? 

 
13 

00:00:44,807 --> 00:00:46,723 
Levou algum tempo. 

 
14 

00:00:46,723 --> 00:00:50,071 
Porque a teoria de Aristóteles 

e de outros filósofos da 
Antiguidade, 

 
15 

00:00:50,071 --> 00:00:52,246 
no que se referia 

à impossibilidade do vácuo, 
 

16 
00:00:52,246 --> 00:00:55,246 

parecia ser verdade na vida 
quotidiana, 

 
17 

00:00:55,246 --> 00:00:59,247 
pouca gente pensou em pôr isso 

em questão 
durante quase 2000 anos 

 
18 

00:00:59,256 --> 00:01:01,807 
— até que a necessidade 

levantou o problema. 
 

19 
00:01:01,807 --> 00:01:04,190 

No início do século XVII, 
os mineiros italianos 

 
20 

00:01:04,190 --> 00:01:07,725 

enfrentaram um problema grave 
quando perceberam que as suas 

bombas 
 

21 
00:01:07,725 --> 00:01:10,990 
não conseguiam elevar a água 
a mais do que a 10,3 metros de 

altura. 
 

22 
00:01:10,990 --> 00:01:15,015 
Alguns cientistas, nessa época, 
incluindo um tal Galileu Galilei, 

 
23 

00:01:15,024 --> 00:01:17,260 
propuseram que retirar o ar do tubo 

 
24 

00:01:17,476 --> 00:01:20,320 
era o que fazia com que a água 

substituísse o vazio. 
 

25 
00:01:20,320 --> 00:01:25,606 

Mas essa força era limitada 
e só podia elevar 10,3 metros de 

água. 
 

26 
00:01:25,606 --> 00:01:28,523 

Porém, a ideia de existir um vácuo 
 

27 
00:01:28,523 --> 00:01:30,728 

ainda era considerada controversa. 
28 

00:01:30,728 --> 00:01:33,647 
A polémica sobre a teoria 
pouco ortodoxa de Galileu 

 
29 

00:01:33,647 --> 00:01:38,339 
levou Gaspar Berti a fazer 

uma experiência simples mas 
brilhante 

 
30 

00:01:38,339 --> 00:01:40,343 
para demonstrar que era possível. 

 

https://youtu.be/EkDhlzA-lwI
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31 
00:01:40,379 --> 00:01:42,627 

Encheram um tubo comprido com 
água 

 
32 

00:01:42,627 --> 00:01:46,512 
e colocaram-no numa bacia baixa 

com as duas extremidades 
mergulhadas. 

 
33 

00:01:46,512 --> 00:01:48,948 
Depois abriram 

uma das extremidades do tubo 
 

34 
00:01:48,948 --> 00:01:51,429 

e despejaram água para a bacia 
 

35 
00:01:51,429 --> 00:01:56,096 
até que o nível da água que se 

manteve 
no tubo ficou a 10,3 metros, 

 
36 

00:01:56,096 --> 00:02:00,483 
com um espaço no cimo, 

sem que tenha entrado nenhum ar 
no tubo. 

 
37 

00:02:00,483 --> 00:02:04,817 
Berti tinha conseguido criar 

diretamente 
um vácuo estável. 

 
38 

00:02:04,817 --> 00:02:08,738 
Mas, apesar de ter sido 

demonstrada 
a possibilidade de um vácuo, 

 
39 

00:02:08,738 --> 00:02:11,577 
nem todos ficaram satisfeitos 

com a ideia de Galileu 
 

40 
00:02:11,577 --> 00:02:14,604 
de que esse vácuo estivesse 

a exercer alguma força misteriosa, 
 
 
 

41 
00:02:14,604 --> 00:02:17,243 
embora finita, sobre a água. 

 
42 

00:02:17,243 --> 00:02:21,198 
Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 
 

43 

00:02:21,198 --> 00:02:23,876 
decidiu olhar para o problema 

por um ângulo diferente. 
 

44 
00:02:23,876 --> 00:02:28,265 
Em vez de se concentrar no 

espaço vazio 
no interior do tubo, interrogou-se: 

 
45 

00:02:28,265 --> 00:02:30,760 
"Que outra coisa poderá 

estar a influenciar a água?" 
 

46 
00:02:30,760 --> 00:02:34,519 

Porque a única coisa em contacto 
com a água era o ar em volta da 

bacia. 
 

47 
00:02:34,519 --> 00:02:38,392 

Ele pensou que a pressão do ar 
era 

a única coisa que podia estar a 
impedir 

 
48 

00:02:38,392 --> 00:02:41,513 
que o nível da água no tubo 

caísse ainda mais. 
 

49 
00:02:41,513 --> 00:02:45,551 

Percebeu que a experiência não 
era 

somente uma forma de criar o 
vácuo, 

 
50 

00:02:45,551 --> 00:02:47,496 
mas funcionava como um equilíbrio 

 
51 

00:02:47,504 --> 00:02:50,872 
entre a pressão atmosférica 

sobre a água, no exterior do tubo, 
 

52 
00:02:50,872 --> 00:02:54,111 
e a pressão da coluna de água 

dentro do tubo. 
 

53 
00:02:54,111 --> 00:02:58,809 

O nível da água no tubo diminui 
até que as pressões estejam 

iguais, 
 

54 
00:02:58,809 --> 00:03:02,342 

o que acontece quando 
a água está a 10,3 metros. 

 
55 

00:03:02,742 --> 00:03:04,813 
Esta ideia não foi aceite facilmente, 

 
 

56 
00:03:04,813 --> 00:03:07,711 
porque Galileu e outros tinham 

pensado 
 

57 
00:03:07,711 --> 00:03:12,355 
que o ar atmosférico não tinha 

peso 
e não exercia pressão. 

 
58 

00:03:12,355 --> 00:03:14,898 
Torricelli resolveu repetir 

a experiência de Berti 
 

59 
00:03:14,898 --> 00:03:17,117 
com mercúrio em vez de água. 

 
60 

00:03:17,117 --> 00:03:20,393 
Porque o mercúrio era mais denso, 

caía mais do que a água 
 

61 
00:03:20,393 --> 00:03:24,619 

e a coluna de mercúrio elevava-se 
apenas a 76 centímetros de altura. 

 
62 

00:03:24,619 --> 00:03:28,836 
Isto permitiu que Torricelli tornasse 

o instrumento mais compacto, 
 

63 
00:03:28,836 --> 00:03:33,320 

mas comprovou a sua ideia 
de que o peso era o fator decisivo. 

 
 

64 
00:03:33,320 --> 00:03:35,489 
Numa variante da experiência 

usou dois tubos 
 

65 
00:03:35,489 --> 00:03:37,911 

em que um deles 
tinha uma grande bolha no topo. 

 
66 

00:03:37,911 --> 00:03:40,480 
Se a interpretação de Galileu 

estivesse correta, 
 

67 
00:03:40,480 --> 00:03:42,574 

o vácuo maior, no segundo tubo, 
 

68 
00:03:42,574 --> 00:03:46,710 
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devia exercer maior sucção 
e elevar o mercúrio mais alto. 

 
69 

00:03:46,710 --> 00:03:49,106 
Mas o nível em ambos os tubos 

manteve-se o mesmo. 
 

70 
00:03:49,106 --> 00:03:53,293 
O apoio final para a teoria de 

Torricelli 
apareceu através de Blaise Pascal 

 
71 

00:03:53,293 --> 00:03:56,466 
que levou um tubo de mercúrio 
para o alto de uma montanha 

 
72 

00:03:56,466 --> 00:03:58,603 
e demonstrou que 

o nível de mercúrio descia 
 

73 
00:03:58,603 --> 00:04:02,031 
quando a pressão atmosférica 

diminuía com a altitude. 
 

74 
00:04:02,389 --> 00:04:05,734 
Os barómetros de mercúrio, 

baseados no modelo original de 
Torricelli, 

 
75 

00:04:05,734 --> 00:04:10,607 
mantiveram-se uma das formas 

habituais 
de medir a pressão atmosférica até 

2007, 
 

76 
00:04:10,607 --> 00:04:12,862 

quando as restrições 
quanto ao uso do mercúrio, 

 
77 

00:04:12,862 --> 00:04:14,237 
por causa da sua toxicidade, 

 
78 

00:04:14,237 --> 00:04:16,953 
fizeram com que deixassem 

de ser produzidos na Europa. 
 

79 
00:04:16,953 --> 00:04:19,157 
Apesar disso, a invenção de 

Torricelli, 
 

80 
00:04:19,157 --> 00:04:22,434 

nascida da vontade de questionar 
dogmas 

há muito aceites 

 
81 

00:04:22,434 --> 00:04:26,180 
sobre o vácuo e o peso do ar, 

é um exemplo notável 
 

82 
00:04:26,180 --> 00:04:29,202 

de como pensar fora do baralho 
— ou do tubo — 

 
83 

00:04:29,202 --> 00:04:31,139 
pode ter um grande impacto. 



160 

 

APÊNDICE E – COMPILAÇÃO DA ANÁLISE INDIVIDUAL DA 

ANIMAÇÃO 
 
Análise da Animação “The history of the barometer” -  

[compilação das observações escritas realizadas pelos estudantes; procurou-se preservar a redação original]  

 

HISTORIOGRAFIA 

HISTÓRIA WHIG  

• Afirma que “felizmente” descobriu-se que Aristóteles estava errado. 

 

ANACRONISMO 

• Considera errado o pensamento de Aristóteles. 

• Um participante destaca que não observou anacronismo e não considera errado separar o conhecimento 

errado e certo. 

• Usa ideias posteriores para mostrar que Aristóteles estava errado. 

 

HISTÓRIA PEDIGREE 

• Torricelli é o pai e criador do barômetro. 

• Apesar de não titular um “pai” para determinada descoberta, deixa bem claro que um ou outro descobriu 

algo. 

 

EXTERNALISMO  

• Necessidade presente em uma determinada época leva ao estudo de um caso – problema dos mineiros 

para bombear a água. 

• Destaca mais a parte interna da ciência, ele cita apenas um contexto externo (deixou a desejar). Ele mostra 

um pequeno contexto social que causou um desenvolvimento científico. Mas não me sinto à vontade de afirmar 

que faltou contexto ou teve o suficiente pois desconheço o objetivo da animação. 

 

INTERNALISMO 

• Demostra a somente acontecimentos da ciência. 

• Todos os acontecimentos giravam em torno de uma problemática e talvez não tenha sido tão 

contextualizada. 

 

VISÕES DE CIÊNCIA 

EMPIRISMO INDUTIVISMO 

• Tudo só se resolve com o experimento, ou seja, o experimento de Torricelli por si é suficiente. 

• O conhecimento sobre a pressão saiu do experimento do barômetro. 

• O experimento de Torricelli é a resposta dos questionamentos. 

 

INDIVIDUALISMO 

• Somatório de contribuições de gênios. Não há diálogo entre os pensadores.  

• Cita isoladamente Galileu, Torricelli, Berti, Pascal como únicos envolvidos. 

• Atribuiu toda a realização do experimento a Pascal. 

• Torricelli “pensar fora do baralho”. 

• O vídeo atribui posteriormente a coletividade. 

• O vídeo enfatiza a existência de gênio, mas também mostra que eles podem errar e que a ciência não é 

feita por uma pessoa (não é explicito). 

• Mesmo com contribuição, a teoria foi atribuída apenas a Torricelli. 

 

LINEAR E RUPTURAS 

• De Arquimedes a Galileu, Berti, Torricelli, Pascal, até o barômetro. 

• O vídeo traz uma ideia de construção do conhecimento, mas peca em passar uma ideia de linearidade. 

 

RÍGIDA 

• Pois focou apenas no método científico. 

 

AHISTÓRICA 
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• Quando cita Aristóteles, pois afirma que ele tinha “horror ao vácuo, como ele chegou a essa conclusão? 

 

CONTEÚDO HISTÓRICO 

 

• A sugestão do Puy-de-dome veio, aparentemente de Descartes, e quem fez o experimento foi uma equipe 

liderada pelo cunhado de pascal. Pascal só analisou os dados obtidos. 

• A ideia de usar o mercúrio em vez de água pode ter vindo de Galileu ou de Vincenzo Viviani (discipulo 

de Galileu). 

• Houveram muitas discussões quanto ao modelo aristotélico, que dizia ser impossível existir o vazio. 

• Termos como filósofos e cientistas. 

• Uso de vidro no experimento de Berti. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

• O vídeo poderia ter sido melhor narrado, o que poderia reduzir, se bem feito, boa parte dos erros históricos 

que aparecem, além dessas visões de ciência. 

• Falta uma avaliação mais profunda. Seria necessário o contexto de criação da animação. 

• Alguns problemas em relação a história e, até, em relação a própria física (quando tenta ‘desenhar’ o 

vácuo). 

• A animação pode ser útil para ser usada em aula quando a intenção for apresentar o conteúdo no ensino 

fundamental (pois não se ‘aprofunda’ no tema). 

• É um vídeo bastante produtivo e didático, contudo se tratando de elementos da historiografia e visões de 

ciência tem alguns pontos significativos. 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO FINAL:  PÓS-TESTE 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

www.posgraduacao.ufrn.ppgecnm 

 

 

Prezado(a) discente, 

As questões abaixo são para melhor avaliarmos o impacto da nossa proposta didática, a qual 

busca discutir aspectos da História e Filosofia da Ciência fazendo uso de animações virtuais.  

Desde já, agradecemos sua participação! 

 

1. Nome: _______________________________________________   Data:______________ 

 

2. Assinale qual alternativa (ou quais das alternativas) abaixo que você acha mais adequada 

para definir/descrever o que é ciência? Se marcar mais de uma opção, indique a ordem de 

prioridade. 

  

a. (   ) Um corpo de conhecimentos que 

desvenda a natureza cada vez mais. 

b. (   ) Um método que produz 

conhecimento através da experimentação. 

c. (   ) Um método que gera novas 

tecnologias ou outros benefícios para a 

humanidade. 

 

d. (   ) Uma construção humana. 

e. (   ) Um corpo de conhecimentos neutro 

e universal. 

f. (   ) Outra opção: __________________ 

__________________________________

 

3. Como você avalia a inclusão das tecnologias educacionais da era digital no ensino de ciências 

na educação básica? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

4. Como você avalia a importância das atividades realizadas nessa oficina em relação a sua 

formação profissional?  

 

 

 

 

 

 

5. Como você avalia o emprego das animações digitais para uma abordagem histórico-filosófica 

(que geralmente envolve narrativas escritas)? 

 

 

 

http://www.posgraduacao.ufrn.ppgecnm/
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6. Com qual versão de roteiro/legenda, a versão original ou aquela desenvolvida por seu grupo, 

você usaria a animação sobre o “experimento de Torricelli”? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

7. Como você avalia o ensino de Física na educação básica sob uma abordagem Histórica e 

Filosófica de Ciência? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

5. Referente à carga horária dos conteúdos ministrados no curso (especificados abaixo), assinale 

a opção que você julga apropriada (sendo 1 insuficiente, 2 parcialmente vago, 3 aceitável, 4 

satisfatório, 5 suficiente). 

 

 1 2 3 4 5 

Conteúdos históricos       

Visões de Ciência      

Historiografia da Ciência      

Animação Computacional      

Objetos Virtuais de Aprendizagem      
 

     

 

6. Você tem alguma sugestão, crítica, questão e/ou dúvida sobre o curso? 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
 

Prezado (s) participante,  
 
 

Solicitamos, respeitosamente, sua autorização para registrar em áudio, imagem e vídeo as aulas 
decorrentes da aplicação do produto educacional da dissertação “História e Filosofia da Ciência no 
Ensino: um caminho para o uso de Novas Tecnologias”, orientada pelo prof. Milton Schivani e 
pela profa. Juliana Hidalgo. As informações coletadas serão utilizadas somente para fins 
acadêmicos. Sua identificação é necessária apenas para o termo de consentimento abaixo; seu nome 
não será usado em momento algum durante o desenvolvimento da dissertação.  

 

Grato pela sua participação,  

 

Mykaell Martins da Silva (mykaell.silva@uece.br)  

Mestrando do PPGECNM  

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

 
Eu, ______________________________________________ dou consentimento à utilização 
dos dados registrados em áudio e vídeo, bem como eventuais entrevisitas gravadas, estritamente 
para fins de pesquisa acadêmica desde que mantido meu anonimato. 
 
 

_________________________________________________________ 
 

 
Natal, RN. ___/___/_____ 

mailto:mykaell.silva@uece.br
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ANEXO 1 – LEGENDAS EDITADAS PELOS PARTICIPANTES NA 

APLICAÇÃO PILOTO 
 

 

Legenda editada - Grupo A 

1 É conhecida a afirmação 

de Aristóteles: ―A 

Natureza tem horror ao 

vácuo‖, 

2 Quando afirmou que não 

podia existir um 

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria, 

3 Porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 4 Mas esse 

era apenas um dos 

pensamentos da época. 

5 Temos aqui um modelo 

ilustrativo de 

―barômetro‖. 

6 Hoje é bastante aceito 

que o ar exerce pressão 

sobre os corpos, 

7 Incluindo líquidos. 

Aceita-se que a pressão 

varia 

8 de acordo com a altitude, 

como mostra a ilustração. 

9 O barômetro que 

conhecemos tem diversas 

aplicações dependendo da 

necessidade humana. 

10 Contudo, tal barômetro 

não surgiu de repente, 

assim como 

11 a ideia de pressão 

atmosférica também não. 

Foram séculos de 

discussões. 

12 Como funciona um 

barômetro e como foi 

desenvolvido? 

13 Levou algum tempo. 

14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 Parecia ser aceita na 

vida quotidiana. 

17 Muitos pensadores 

discutiram sobre isso em 

2000 anos através de 

discussões filosóficas, 

18 experimentos reais e 

imaginários. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 Enfrentaram um 

problema quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que 9,4 

toesas (10,3 metros) de 

altura. 

22 Alguns pensadores, 

nessa época, incluindo um 

tal Galileu Galilei, 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo. 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o 

vazio. 

25 Mas essa ação era 

limitada e só podia elevar 

9,4 toesas de água. 

26 Porém, a hipótese da 

existência de um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 O Prof. Milton nos 

ajudará a compreender 

melhor a situação... 

29 Imaginemos o seguinte 

experimento para essa 

ideia de vácuo da época: 

30 Enche-se com água um 

tubo, 

31 Mergulha-o pelas 

extremidades 

32 numa bacia d‘água 

baixa. O tubo era de 

chumbo devido a 

circunstâncias da época.33 

Depois de abrir uma das 

extremidades 

34 a água é despejada do 

tubo pra bacia. 

35 A altura da água se 

mantém em 9,4 toesas, ou 

10,3 metros atualmente, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Teríamos, então, um 

vácuo estável agora? Que 

questão interessante! 

38 Esse experimento é 

semelhante ao da época. 

Contudo, apenas isso 

39 não foi suficiente para 

convencer todos os 

pensadores da época 

40 de que ele existia e/ou 

exercia alguma ação, 

mesmo que finita, 

41 sobre a água, como 

defendia Galileu e outros. 

42 Com base em uma carta 

de Torricelli ao seu amigo 

Ricci observamos 

43 aspectos de dúvidas 

sobre a ação do vácuo. 

44 Investigações 

filosóficas e empiristas o 

levaram a questões como: 

45 "Que outra coisa 

poderá estar influenciando 

a água?" 

46 E através delas ele 

pensou que o ar poderia 

influenciar no 

experimento. 
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47 Sendo assim, o ar 

estaria realmente 

exercendo pressão sobre a 

água? 

48 Ele percebeu que 

apenas isso poderia ser 

suficiente para explicar 

49 o fenômeno. Todavia, 

nunca abandonou o 

pensamento que 

prevalecia. 

50 Tais questões o 

acompanham durante toda 

a carta. 

51 A influência do ar é 

parecida com a pressão 

atmosférica atual. 

52 O que ele pode ter 

pensado foi que 

53 talvez o nível da água 

no tubo diminuísse até que 

as pressões (água-ar) 

fossem iguais, 

54 mas não 

necessariamente 9,4 

toesas (10,3 metros),  

55 pois não havia 

realizado medições. 

56 Alguns historiadores 

argumentam 

57 que Gallileu sugeriu a 

Torricelli, através de uma 

conversa, 

58 usar mercúrio ao invés 

de água e ele o fez. 

59 A coluna de mercúrio 

era menor que a da água 

no tubo. 

60 Isso tornou o 

experimento mais 

compacto e o equilíbrio 

permanecia. 

61 Estima-se que a coluna 

estabilizou 

aproximadamente em 76 

cm em medidas atuais, 

62 auxiliando-o nos 

estudos e 

desenvolvimento de suas 

ideias, mesmo sem 

medições. 

63 Assim, estimulando 

ainda mais um 

pensamento sobre algo 

além do vácuo no 

experimento. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 Em que um deles tinha 

um grande bulbo no topo. 

66 Se a interpretação de 

Galileu fosse coerente, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 

68 deveria exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

70 Vejamos o 

experimento do ponto de 

vista do Blaise Pascal, em 

que 

71 Florin Périer, seu 

cunhado, juntamente com 

4 testemunhas subiram 

72 o monte Puy-de-Dôme 

com alguns experimentos 

semelhantes 

73 deixando um em sua 

casa. À medida que 

subiam 

74 perceberam que a 

coluna de mercúrio 

variava com a altura, 

como o barômetro. 

75 O instrumento 

barômetro foi 

desenvolvido 

posteriormente, com base 

na construção das ideias 

de vácuo e pressão do ar. 

76 Lembram do mercúrio 

utilizado anteriormente? 

77 Por causa da sua 

toxidade, 

78 deixou de ser utilizado, 

pelos seus efeitos nocivos 

à saúde. 

79 Então, pessoal, 

gostaram da história? 

80 Espero que sim! 

Podemos perceber alguns 

aspectos da Natureza da 

Ciência. 

81 Ela não nasce do dia 

para a noite, é um processo 

de construção, 

82 em que há 

contribuições diversas e 

muitas discussões, 

83 chegando em alguma 

ideiaaceita 

temporariamente. 

 

 

Legenda editada - Grupo B 

1 É conhecida a afirmação 

de Aristóteles: "A 

Natureza tem horror ao 

vácuo", 

2 quando afirmou que não 

podia existir um 

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria, 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Mas atualmente, 

acreditamos que as coisas 

não são bem assim. 

5 O vácuo é um 

componente essencial do 

barômetro, 
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6 um instrumento para 

medir a pressão 

atmosférica. 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura 

8 ao estudar sua variação, 

9 podemos entender 

melhor furacões, tornados 

e outros incidentes 

climáticos extremos. 

10 Um barômetro é um 

dos instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas. 

12 Como funciona o 

barômetro e como é que 

foi inventado? 

13 Bem, levou algum 

tempo. 

14 A teoria de Aristóteles 

e de outros filósofos da 

Antiguidade, quotidiana, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 parecia ser verdade na 

vida 18 até que a 

necessidade levantou o 

problema. 

19 No início do século 

XVII, alguns mineiros 

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que a 

10,3 metros de altura. 

22 Alguns estudiosos, 

nessa época, incluindo um 

tal Galileu Galilei, 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água 

substituísse o vazio. 25 

Mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polêmica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 

29 levou Gasparo Berti a 

fazer uma experiência 

interessante e brilhante 

30 para verificar se era 

possível. 

31 Encheram um longo 

tubo de chumbo com água 

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as 

extremidades fechadas. 

33 Depois abriram uma da 

extremidade do tubo 

34 e perceberam água fluir 

para a bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros, 

36 deveria então haver um 

espaço no cimo, mesmo 

sem ter entrado nenhum ar 

no tubo. 

37 Berti tinha conseguido 

criar provavelmente um 

vácuo na parte superior do 

tubo. 

38 Entretanto, não era 

possível enxergar a altura 

da água e o vácuo, 39 e 

nem todos ficaram 

satisfeitos com a ideia de 

Galileu 

40 de que esse vácuo 

estivesse exercendo 

alguma força misteriosa, 

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente. 

44 Apesar de se preocupar 

com o espaço vazio no 

interior do tubo, 

interrogou-se: 

45 "Que outra coisa 

poderá estar a influenciar a 

água?" 

46 Porque a única coisa 

em contacto com a água 

era o ar em volta da bacia. 

47 Ele pensou que o peso 

do ar sobre a superfície do 

líquido 

48 podia estar a impedir 

que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 

49 Percebeu que a 

experiência não era 

somente uma forma de 

estudar o vácuo, 

50 mas também de estudar 

o equilíbrio 

51 entre o peso do ar sobre 

a água, no exterior do 

tubo, 

52 e o peso da coluna de 

água dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

deve diminuir até que os 

pesos estejam iguais, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Esta ideia não foi aceita 

facilmente, 

56 porque outros 

estudiosos pensavam 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso e não 

exercia pressão. 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência de 

Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 Pois o mercúrio, sendo 

mais denso, deveria cair 

mais do que a água 

61 e viu que a coluna de 

mercúrio se mantinha 
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apenas a 76 centímetros de 

altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto 

63 e reforçou a sua ideia 

de que o peso era o fator 

influente. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 

66 Se o horror ao vazio 

estivesse correto, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. Mas o nível em 

ambos os tubos 

mantivesse o mesmo. 

70 A partir do 

experimento de Torricelli, 

Blaise Pascal dedicou-se a 

algumas ideias 

71 que seria levar um tubo 

de mercúrio para o alto de 

uma montanha 

72 e verificar o quanto o 

nível de mercúrio descia 

73 relacionando isto à 

pressão atmosférica que 

em teoria diminuiria com a 

altitude. 

74 Os barômetros de 

mercúrio, baseados no 

experimento feito por 

Torricelli, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Deste modo, as 

discussões sobre o vazio 

80 nascidas da 

necessidade de questionar 

dogmas e resolver 

problemas 

81 surgidos ao longo da 

história é um exemplo 

notável 

82 de como pensar fora da 

caixa — ou do tubo — 

83 pode ter um grande 

impacto. 

 

 

 

Legenda editada - Grupo C 

1 É conhecida a afirmação 

de Aristóteles: ―A 

Natureza tem horror ao 

vácuo‖ 

2 quando afirmou que não 

poderia existir um 

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria, 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Futuramente, veio a 

saber que foi contestado. 

5 Outros afirmaram que 

podia existir, mas com 

muita dificuldade. 

6 Depois de muita 

discussão, cientistas 

diziam que o ar tinha peso 

e exercia pressão, 

7 mas a explicação para a 

sustentação do líquido não 

era unânime, 

8 já que o horror ao vazio 

poderia talvez variar com 

a altura. 

9 Hoje, nós temos 

explicações totalmente 

diferentes. 

10 E graças a diversos 

debates históricos, 

conseguimos instrumentos 

de medida 

11 daquilo que chamamos 

hoje de "Pressão 

atmosférica". 

12 Mas como se deu o 

processo de construção 

desse conceito atual? 

13 Não foi nada simples. 

14 Aristóteles dizia "Os 

movimentos podem ser 

explicados sem a 

existência do vazio!" 

15 "Se uma flecha se move 

para frente, o ar na frente 

dela..." 

16 "...é direcionado para 

trás, impulsionando-a para 

frente." 

17 E muitos concordavam 

plenamente. 

18 Tal explicação 

perdurou muito tempo. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos  

20 enfrentaram um 

problema grave, quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que 10,3 

metros de altura. 

22 Alguns cientistas, nessa 

época, incluindo Galileu 

Galilei, 
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23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 fazia a água se 

―esticar‖ para ocupar o 

espaço vazio. 

25 Mas esse 

―esticamento‖ era 

limitado e só podia elevar 

10,3 metros de água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vazio 

27 ainda era controversa. 

28 A polêmica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 

29 levou Gasparo Berti a 

fazer uma experiência 

para investigar 

30 mais sobre o possível 

espaço vazio. 

31 Encheram com água 

um enorme tubo de cobre, 

32 com um sino dentro, no 

topo, e colocaram num 

tonel com água. 

33 Depois, abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

o tonel, 

35 até que o nível da água 

se manteve no tubo, 

estável, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Eles tocaram o sino do 

topo e não o ouviram. 

38 Isso indicava que o 

espaço ali estava mesmo 

vazio. 

39 Alguns cientistas não 

ficaram satisfeitos com a 

ideia. 

40 Outros acreditavam 

que o vazio existia, e 

exerceria ainda 

41 uma força finita sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

aluno de Galileu, 

43 decidiu investigar mais 

o experimento proposto 

por Berti. 

44 Se concentrou na parte 

de cima do tubo, mas 

também interrogouse: 

45 "O que mais poderia 

sustentar a água?" 

46 "O que mais?" 

47 Torricelli considerou 

que o ar em volta do tonel 

poderia ser essa 

influência. 

48 Mas ficou bastante 

confuso com as 

possibilidades, já que 

49 o peso do ar não 

excluiria o horror ao 

vazio, amplamente aceito 

na época. 

50 Torricelli não queria 

ser o "do contra". Ele 

considerou que poderia ser 

possível 

51 haver um balanço entre 

a pressão do ar sobre a 

água, no exterior do tubo, 

52 e as pressões ou forças 

internas dentro do tubo. 

53 O nível da água 

diminuiria até chegar ao 

equilíbrio, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Torricelli lembrara um 

dia do falecido professor 

56 que numa conversa 

teria sugerido a ele: 

57 "Tente fazer o 

experimento com 

mercúrio, não com água!" 

58 Torricelli seguiu a 

sugestão e o repetiu com 

mercúrio. 

59 "Com o líquido mais 

pesado da natureza, posso 

construir..." 

60 "... o experimento de 

Berti num tamanho 

menor!" 

61 Ele observou a coluna 

de mercúrio elevar-se 

apenas a 76 centímetros de 

altura. 

62 A grande vantagem 

desse experimento não era 

só o tamanho, 

63 mas permitia ver dentro 

do tubo, o que não era 

possível com tubo 

metálico. 

64 Tentando argumentar 

contra o horror ao vazio, 

65 numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

66 em que um deles tinha 

um grande bulbo no topo, 

67 Se a razão da 

sustentação fosse interna, 

68 no segundo tubo, o 

mercúrio deveria elevar-se 

mais, pois o vazio era 

maior. 

69 Mas o nível de ambos 

os tubos se manteve o 

mesmo. 

70 Em 1648, Florin Périer 

subiu o Puy-de-Dôme, 

levando tubos com 

mercúrio. 

71 Fez isso a pedido de um 

parente, para ver se o nível 

caía ao longo da subida, 

72 já sabendo que a 

pressão do ar diminuía 

com a altitude. 

73 E as expectativas do 

cunhado, Blaise Pascal, 

foram observadas. 

74 Os barômetros atuais 

de mercúrio, baseados no 

modelo de Torricelli, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 
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76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa de sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, mesmo 

com tantas observações 

80 e argumentos que 

corroboraram com a teoria 

da ―Pressão 

Atmosférica‖, 

81 as investigações 

continuaram até que o 

horror ao vácuo foi 

perdendo seguidores. 

82 Isso mostra o quanto é 

trabalhoso 

83 mudar uma forte teoria 

vigente. 

 

 

Legenda editada - Grupo D 

1 É notório o argumento 

de Aristóteles: "a natureza 

tem horror ao vazio",  

2 Quando afirmou que não 

podia existir um 

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria,  

3 Porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria  

4 Ideia essa que 

permaneceu ecoando por 

quase dois milênios  

5 o vácuo é um conceito 

essencial para se entender 

a pressão atmosférica  

6 Que possui grande 

importância na sociedade.  

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada a 

temperatura  

8 e depressa se transforma 

nela  

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climáticos 

extremos  

10 O que a torna essencial  

11 para previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas  

12 e como os estudos 

sobre o vazio se 

desenvolveram?  

13 Levou algum tempo  

14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade,  

15 no que se referia a 

impossibilidade do vácuo,  

16 era amplamente aceita,  

17 e foi pouco questionada 

por muito tempo  

18 até que a necessidade 

levantou o problema.  

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos  

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas  

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que 10,3 

metros de altura.  

22 Alguns cientistas, nessa 

época, incluindo Galileu 

Galilei  

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o vazio  

25 mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água.  

26. Porém, a ideia de 

existir um vácuo  

27 ainda era considerada 

controversa.  

28 Havia polêmica sobre a 

existência e força do 

vácuo.  

29 A polêmica levou 

Gasparo Berti e seus 

colaboradores  

30 demonstrar que era 

possível.  

31 Encheram um tubo de 

chumbo comprido com 

água  

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as duas 

extremidades 

mergulhadas.  

33 Depois abriram uma 

das extremidades do tubo  

34 e despejaram água para 

a bacia  

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros  

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo.  

37 Assim se deu o 

experimento do "vazio 

estável".  

38 Mas, apesar de ter sido 

demonstrada a 

possibilidade de um 

vácuo,  

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com a outra 

ideia  

40 de que o vácuo 

estivesse exercendo 

alguma força misteriosa,  

41 embora finita, sobre a 

água.  

42 Evangelista Torricelli, 

aluno e amigo de Galileu  

43 decidiu olhar para o 

problema pela visão de 

Isaac Beeckman  
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44 que fez uma 

comparação. Assim como 

a água pressionava tudo 

imerso nela, ele fez ...  

45 o ar deveria comportar-

se assim também  

46 porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia.  

47 Concluiu então que a 

pressão do ar era a única 

coisa que podia estar 

impedindo  

48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais.  

49 Percebeu que o 

experimento não era 

somente uma forma de 

demonstrar um vácuo 

estável,  

50 mas funcionava como 

um equilíbrio  

51 entre a pressão 

atmosférica sobre a água, 

no exterior do tubo,  

52 e a pressão da coluna de 

água dentro do tubo.  

53 O nível da água no tubo 

diminui até que as 

pressões estejam iguais  

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros.  

55 Esta ideia não foi aceita 

facilmente  

56 porque muitos tinham 

pensado  

57 que o ar atmosférico 

não exercia pressão.  

58 Galileu deu a ideia a 

Torricelli para ele repetir o 

experimento de Berti  

59 com mercúrio em vez 

de água,  

60 porque o mercúrio era 

mais denso, caía mais do 

que a água  

61 e a coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros.  

62 Isto permitiu fazer um 

experimento compacto e 

usando vidro.  

63 Mas evidenciou a sua 

ideia de que a pressão do 

era o fator decisivo  

64 numa variante de 

experiência. Usou dois 

tubos  

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo.  

66 Se o vazio exercesse 

uma força, ele 

argumentou,  

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo 68 deverá 

exercer uma força maior, 

elevando mais o mercúrio.  

69 Mas o nível de ambos 

manteve-se o mesmo.  

70 O apoio para a teoria de 

Torricelli apareceu através 

de Blaise Pascal.  

71 Que inspirado por 

Descartes pediu para que 

seu cunhado Périer,  

72 junto a uma comitiva, 

subisse uma montanha 

realizando o experimento 

em diferentes altitudes.  

73 Para mostrar que o 

nível de mercúrio variava 

de acordo com a altitude.  

79 O experimento de 

Torricelli,  

74 Após tudo isso a ideia 

de pressão atmosférica 

não conseguiu tantos 

adeptos 75 e só veio ser 

aceita futuramente, de 

forma natural e gradativa  

76 e a ideia do "horror ao 

vazio" sem ter a 

necessidade de ser 

refutada.  

77 Os argumentos 

empíricos não 

sustentavam apenas as 

ideias de Torricelli,  

78 mas também a 

argumentação oposta, que 

continuou forte.  

80 nascido de uma 

vontade de evidenciar 

empiricamente suas ideias  

81 sobre o vazio e a 

pressão do ar, é um 

exemplo notável  

82 de que argumentar 

usando experimentos que 

tenham dupla 

interpretação  

83 talvez não seja a 

melhor forma de 

argumentar.  
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ANEXO 2 – LEGENDAS EDITADAS PELOS PARTICIPANTES DO 

CURSO  

 
 

Legenda editada – Dupla A 

1 É comum a seguinte 

afirmação atribuída a 

Aristóteles: "A Natureza 

tem horror ao vácuo", 

2 se referindo a ideia que 

não podia existir um 

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria, 

3 porque a matéria em 

volta o preencheria. 

4 Esses resultados eram 

coerentes...para a época. 

5 O vácuo é um 

componente essencial do 

barómetro,  

6 um instrumento para 

medir a pressão 

atmosférica. 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura 

8 e depressa se transforma 

nela, 

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climatéricos 

extremos. 

10Um barómetro é um dos 

instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas. 

12 Como funciona um 

barómetro e como é que 

foi inventado? 

13 Levou algum tempo. 

14 Porque as teorias de 

vários pensadores da 

Antiguidade,  

15 que se referiam à 

impossibilidade do vácuo, 

16 eram coerentes com o 

que se observava no 

cotidiano,  

17 e isso levou a diversas 

discussões durante quase 

2000 anos. 

18 Por volta do século 

XVII,  

19 com problemas como o 

de mineiros italianos, 

20 quando perceberam 

que as suas bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que a 

10,3 metros de altura. 

22 Alguns pensadores, 

dentre eles Galileu Galilei,  

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o 

vazio. 

25 Mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polêmica sobre essas 

ideias, 

29 inspirou Gaspar Berti a 

tentar experiências  

30 para demonstrar que 

isso era possível.  

31 Em uma delas, um tubo 

comprido com água 

32 foi enchido e colocado 

numa bacia baixa com as 

duas extremidades 

mergulhadas. 

33 Depois foi aberta uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejada água para a 

bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros, 

36 com um espaço no 

topo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Obtendo o que Berti 

chamou de um "vácuo 

estável". 

38 Mas, apesar da 

possibilidade de um 

vácuo,  

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com essas 

ideias  

40 de que o vácuo 

estivesse exercendo 

alguma força misteriosa,  

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente.  

44 Em vez de se 

concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, 

passou a se questionar 

45 sobre que outros fatores 

poderiam estar 

influenciando a água. 

46 Porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia. 

47 Ele pensou que a 

pressão do ar era a única 

coisa que podia estar a 

impedir  

48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 
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49 Percebeu que a 

experiência não se 

resumia a uma forma de 

criar o vácuo,  

50 mas funcionava como 

um equilíbrio  

51 entre a pressão 

atmosférica sobre a água, 

no exterior do tubo, 

52 e a pressão da coluna de 

água dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

diminui até que as 

pressões estejam iguais, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Estas ideias não foram 

aceitas facilmente, 

56 porque já se tinha 

pensado 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso e não 

exercia pressão. 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência do 

tubo feita por Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 Porque o mercúrio era 

mais denso, caía mais do 

que a água 

61 e a coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros de altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto, 

63 e ainda apoiar a ideia de 

que o peso era o fator que 

mais contribuía. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 

66 Se a interpretação 

defendida por alguns 

pensadores estivesse 

correta, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

70 O apoio final para 

Torricelli pareceu através 

de Blaise Pascal  

71 que analisou dados de 

um tubo de mercúrio 

levado para o alto de uma 

montanha por seu cunhado 

72 através dessas 

informações chegou a 

conclusão, que o nível de 

mercúrio descia 

73 quando a pressão 

atmosférica diminuía com 

a altitude. 

74 Os barómetros de 

mercúrio, baseados no 

modelo de Torricelli,  

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica por 

anos,  

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, as 

diversas contribuições 

desses pensadores, 

80 nascidas a partir de 

diferentes razões, 

81 sobre o vácuo e o peso 

do ar, são exemplos 

notáveis  

82 e formas de pensar a 

ciência 

83 e os impactos 

associados a isso. 

 

Legenda editada – Dupla B 

1 segundo Aristóteles: "a 

natureza tem horror ao 

vácuo", 

2 disse ele que tudo é 

preenchido na natureza, 

logo não existe vácuo. 

3 A natureza sempre agia 

no sentido de evitar a 

formação do vácuo, 

segundo ele. 

4 Na antiguidade esse era 

o pensamento lógico e 

possível 

5 O vácuo é um 

componente essencial do 

barómetro, 

6 um instrumento para 

medir a pressão 

atmosférica. 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura  

8 e depressa se transforma 

nela,  

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climatéricos 

extremos.  

10 Um barómetro é um 

dos instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas.  

12 Como funciona um 

barómetro e como é que 

foi inventado? 

13 Levou algum tempo. 
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14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 parecia ser verdade na 

vida quotidiana, 

17 pouca gente pensou em 

pôr isso em questão 

durante quase 2000 anos 

18 — até que a 

necessidade levantou o 

problema. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que a 

10,3 metros de altura. 

22 Alguns cientistas, nessa 

época, incluindo um tal 

Galileu Galilei,  

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo  

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o 

vazio.  

25 Mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polémica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 

29 levou Gaspar Berti a 

fazer uma experiência 

simples, mas brilhante 

30 para demonstrar que 

era possível. 

31 Encheram um tubo 

comprido com água 

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as duas 

extremidades 

mergulhadas 

33 Depois abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

a bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros,  

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Berti tinha conseguido 

criar diretamente um 

vácuo estável. 

38 Mas, apesar de ter sido 

demonstrada a 

possibilidade de um 

vácuo, 

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com a ideia de 

Galileu  

40 de que esse vácuo 

estivesse a exercer alguma 

força misteriosa, 

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente. 

44 Em vez de se 

concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, 

interrogou-se: 

45 "Que outra coisa 

poderá estar a influenciar a 

água?" 

46 Porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia. 

47 Ele pensou que a 

pressão do ar era a única 

coisa que podia estar a 

impedir 

48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 

49 Percebeu que a 

experiência não era 

somente uma forma de 

criar o vácuo, 

50 mas funcionava como 

um equilíbrio 

51 entre a pressão 

atmosférica sobre a água, 

no exterior do tubo,  

52 e a pressão da coluna de 

água dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

diminui até que as 

pressões estejam iguais, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Esta ideia não foi aceite 

facilmente, 

56 porque Galileu e outros 

tinham pensado 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso 

e não exercia pressão. 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência de 

Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 Porque o mercúrio era 

mais denso, caía mais do 

que a água 

61 e a coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros de altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto, 

63 mas comprovou a sua 

ideia de que o peso era o 

fator decisivo. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 

66 Se a interpretação de 

Galileu estivesse correta, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 



175 

 

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

70 O apoio final para a 

teoria de Torricelli 

apareceu através de Blaise 

Pascal 

71 que levou um tubo de 

mercúrio para o alto de 

uma montanha 

72 e demonstrou que o 

nível de mercúrio descia 

73 quando a pressão 

atmosférica diminuía com 

a altitude.  

74 Os barómetros de 

mercúrio, baseados no 

modelo original de 

Torricelli,  

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio,  

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, a 

invenção de Torricelli, 

80 nascida da vontade de 

questionar dogmas há 

muito aceites 

81 sobre o vácuo e o peso 

do ar, é um exemplo 

notável 

82 de como pensar fora do 

baralho — ou do tubo 

83 pode ter um grande 

impacto. 

 

 

Legenda editada – Dupla C 

1 É conhecida a afirmação 

de Aristóteles: "A 

Natureza tem horror ao 

vácuo", 

2 quando afirmou que não 

podia existir um  

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria, 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Felizmente, veio a saber-

se que suas ideias estavam 

incompletas. 

5 O vácuo é um 

componente essencial do 

barómetro, 

6 um instrumento para 

medir a pressão 

atmosférica. 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura 

8 e depressa se transforma 

nela, 

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climatéricos 

extremos. 

10 Um barómetro é um 

dos instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas. 

12 Como funciona um 

barómetro e como é que 

foi inventado? 

13 Levou algum tempo. 

14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 parecia ser verdade na 

vida quotidiana, 

17 Durante quase 2000 

anos cientistas buscaram a 

solução desse problema 

18 -e finalmente surgiu a 

possibilidade de um 

consenso. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que a 

10,3 metros de altura. 

 22 Alguns cientistas, 

nessa época, incluindo um 

tal Galileu Galilei, 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o 

vazio. 

25 Mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polémica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 

29 levou Gaspar Berti a 

fazer uma experiência 

simples, mas brilhante 

30 para demonstrar que 

era possível. 

31 Encheram um tubo 

comprido com água 

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as duas 
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extremidades 

mergulhadas. 

33 Depois abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

a bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Berti tinha conseguido 

criar diretamente um 

vácuo estável. 

38 Mas, apesar de ter sido 

demonstrada a 

possibilidade de um 

vácuo, 

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com a ideia de 

Galileu 

40 de que esse vácuo 

estivesse a exercer alguma 

força misteriosa, 

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente. 

44 Em vez de se 

concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, 

interrogou-se: 

45 "Que outra coisa 

poderá estar a influenciar a 

água?" 

46 Porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia. 

47 Ele pensou que a 

pressão do ar era a única 

coisa que podia estar a 

impedir 

48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 

49 Percebeu que a 

experiência não era 

somente uma forma de 

criar o vácuo, 

50 mas funcionava como 

um equilíbrio 

51 entre a pressão 

atmosférica sobre a água, 

no exterior do tubo, 

52 e a pressão da coluna de 

água dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

diminui até que as 

pressões estejam iguais, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Esta ideia não foi aceite 

facilmente, 

56 porque Galileu e outros 

tinham pensado 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso e não 

exercia pressão. 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência de 

Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 Porque o mercúrio era 

mais denso, caía mais do 

que a água 

61 e a coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros de altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto, 

63 mas comprovou a sua 

ideia de que o peso era o 

fator decisivo. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 

66 Se a interpretação de 

Galileu estivesse correta, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

 

70 Um apoio importante 

para a contribuição de 

Torricelli apareceu através 

de Blaise Pascal 

71 que pediu ao cunhado a 

levar um tubo de mercúrio 

para o alto de uma 

montanha 

72 e demonstrou que o 

nível de mercúrio descia 

73 quando a pressão 

atmosférica diminuía com 

a altitude. 

74 Os barómetros de 

mercúrio, baseados em 

algumas teorias como as 

de Torricelli, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio,  

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, a 

invenção dos 

pesquisadores sobre o 

experimento realizados 

também do Torriceli, 

80 nascida da vontade de 

questionar dogmas há 

muito aceites 

81 sobre o vácuo e o peso 

do ar, é um exemplo 

notável 

82 de como pensar fora do 

baralho — ou do tubo — 
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83 pode ter um grande 

impacto. 

 

Legenda editada – Dupla D 

1 É conhecida a afirmação 

de Aristóteles: "A 

Natureza tem horror ao 

vácuo", 

2 quando afirmou que não 

podia existir um  

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria, 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Felizmente, veio a saber-

se que ele estava errado. 

5 O vácuo é um 

componente essencial do 

barómetro, 

6 um instrumento para 

medir a pressão 

atmosférica. 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura 

8 e depressa se transforma 

nela, 

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climatéricos 

extremos. 

10 Um barómetro é um 

dos instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas. 

12 Como funciona um 

barómetro e como é que 

foi inventado? 

13 Levou algum tempo. 

14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 parecia ser verdade na 

vida quotidiana, 

17 pouca gente pensou em 

pôr isso em questão 

durante quase 2000 anos 

18 — até que a 

necessidade levantou o 

problema. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que a 

10,3 metros de altura. 

22 Alguns cientistas, nessa 

época, incluindo um tal 

Galileu Galilei, 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o 

vazio. 

25 Mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polémica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 

29 levou Gaspar Berti a 

fazer uma experiência 

simples mas brilhante 

30 para demonstrar que 

era possível. 

31 Encheram um tubo 

comprido com água 

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as duas 

extremidades 

mergulhadas. 

33 Depois abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

a bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Berti tinha conseguido 

criar diretamente um 

vácuo estável. 

38 Mas, apesar de ter sido 

demonstrada a 

possibilidade de um 

vácuo, 

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com a ideia de 

Galileu 

40 de que esse vácuo 

estivesse a exercer alguma 

força misteriosa, 

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente. 

44 Em vez de se 

concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, 

interrogou-se: 

45 "Que outra coisa 

poderá estar a influenciar a 

água?" 

46 Porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia. 

47 Ele pensou que a 

pressão do ar era a única 

coisa que podia estar a 

impedir 
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48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 

49 Percebeu que a 

experiência não era 

somente uma forma de 

criar o vácuo, 

50 mas funcionava como 

um equilíbrio 

51 entre a pressão 

atmosférica sobre a água, 

no exterior do tubo, 

52 e a pressão da coluna de 

água dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

diminui até que as 

pressões estejam iguais, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Esta ideia não foi aceite 

facilmente, 

56 porque Galileu e outros 

tinham pensado 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso e não 

exercia pressão. 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência de 

Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 Porque o mercúrio era 

mais denso, caía mais do 

que a água 

61 e a coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros de altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto, 

63 mas comprovou a sua 

ideia de que o peso era o 

fator decisivo. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 

66 Se a interpretação de 

Galileu estivesse correta, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo,  

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

70 O apoio final para a 

teoria de Torricelli 

apareceu através de Blaise 

Pascal 

71 que levou um tubo de 

mercúrio para o alto de 

uma montanha 

72 e demonstrou que o 

nível de mercúrio descia 

73 quando a pressão 

atmosférica diminuía com 

a altitude. 

74 Os barómetros de 

mercúrio, baseados no 

modelo original de 

Torricelli, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, a 

invenção de Torricelli, 

80 nascida da vontade de 

questionar dogmas 

há muito aceites 

81 sobre o vácuo e o peso 

do ar, é um exemplo 

notável 

82 de como pensar fora do 

baralho — ou do tubo — 

83 pode ter um grande 

impacto. 

 

Legenda editada – Dupla E 

1 É conhecida a afirmação 

de Aristóteles: "A 

Natureza tem horror ao 

vazio", 

2 quando afirmou que não 

podia existir um espaço 

sem matéria, hoje 

conhecido como vácuo, 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Futuramente, seu 

pensamento passou a ser 

contestado. 

5 Outros afirmaram que o 

vazio poderia existir, mas 

com muita dificuldade. 

6 Depois de muita 

discussão, pensadores 

diziam que o ar tinha peso 

e exercia pressão. 

7 Mas a explicação para a 

sustentação do líquido não 

era unânime, 

8 já que o horror ao vazio 

poderia talvez variar com 

a altura. 

9 Hoje, nós temos 

explicações totalmente 

diferentes, 

10 e graças a diversos 

debates históricos, 

conseguimos instrumentos 

de medida 

 

11 daquilo que chamamos 

hoje de "Pressão 

atmosférica". 

12 Mas como se deu o 

processo de construção 

desse conceito atual? 

13 Não foi nada simples. 
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14 "Os movimentos 

podem ser explicados sem 

a existência do vazio!" 

15 "Se uma flecha se move 

para frente, o ar na frente 

dela..." 

16 "... é direcionado para 

trás, impulsionando-a para 

frente." 

17 "Nossa, faz muito 

sentido!" 

18 O pensamento de 

Aristóteles perdurou 

muito tempo. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a uma altura acima 

de 10,3 metros. 

22 Alguns pensadores, 

nessa época, incluindo 

Galileu Galilei, 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 fazia a água "se esticar" 

para ocupar o espaço 

vazio. 

25 Mas esse "esticamento" 

era limitado e só podia 

elevar 10,3 metros de 

água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vazio 

27 ainda era controversa. 

28 A polêmica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 

29 levou Gaspar Berti a 

fazer uma experiência 

para investigar 

30 mais sobre o espaço 

vazio. 

31 Encheram com água 

um tubo enorme de cobre, 

32 com um sino, dentro no 

topo, e colocaram num 

tonel com água.  

33 Depois, abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

o tonel, 

35 até que o nível da água 

se manteve no tubo a 10,3 

metros, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Eles tocaram o sino do 

topo, porém não o 

ouviram. 

38 Isso indicava que o 

espaço ali estava mesmo 

vazio. 

39 Alguns pensadores não 

ficaram satisfeitos com a 

ideia. 

40 Outros acreditavam 

que o vazio exisita, e 

exerceria ainda 

41 uma força finita sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo de Galileu, 

43 decidiu investigar mais 

o experimento proposto 

por Berti. 

44 Ele se concentrou na 

parte de cima do tubo, 

porém também 

interrogou-se: 

45 "O que mais poderia 

sustentar a água?" 

46 "Será que a água 

poderia sofrer influência 

de agentes externos?" 

47 Torricelli considerou 

que o ar em volta do tonel 

poderia ser essa 

influência. 

48 Mas ficou bastante 

confuso com as 

possibilidades, visto que 

49 o peso do ar não 

excluiria o horror ao 

vazio, amplamente aceito 

na época. 

50 Torricelli não queria 

ser o "do contra". Ele 

considerou que poderia ser 

possível 

51 haver um balanço entre 

a pressão do ar sobre a 

água, no exterior do tubo, 

52 e as pressões ou forças 

internas dentro do tubo. 

dentro do tubo. 

53 O nível da água 

diminuiria até chegar ao 

equilíbrio, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Torricelli lembrara um 

dia do falecido mestre, 

56 que numa conversa 

teria sugerido a ele: 

57 "Tente fazer o 

experimento com 

mercúrio, não com água!" 

58 Torricelli seguiu a 

sugestão e repetiu o 

experimento com 

mercúrio. 

59 "Com o líquido mais 

pesado da natureza..." 

60 "... posso construir o 

experimento de Berti..." 

61 "... em um tamanho 

menor!" 

62 A grande vantagem 

desse experimento não era 

só o tamanho, 

63 mas permitia ver dentro 

do tubo, o que não era 

possível com tubo 

metálico. 

64 Tentando argumentar 

contra o horror ao vazio, 

65 numa variante da 

experiência, ele usou dois 

tubos, 

66 em que um deles tinha 

um grande bulbo no topo. 
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67 Se a razão da 

sustentação fosse interna, 

no segundo tubo, 

68 o mercúrio deveria 

elevar-se mais, pois o 

vazio era maior. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos se manteve o 

mesmo. 

70 Em 1648, Florin Périer 

subiu o Puy-de-Dôme, 

levando tubos com 

mercúrio. 

71 Fez isso a pedidos de 

seu cunhado, para ver se o 

nível caía ao longo da 

subida, 

72 com a expectativa de 

que o nível de mercúrio 

caísse ao longo da subida. 

73 E as expectativas do 

cunhado, Blaise Pascal, 

foram observadas. 

74 Os barômetros de 

mercúrio, baseados no 

modelo de Torricelli, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, mesmo 

com tantas observações  

80 e argumentos que 

corroboraram com a teoria 

do que hoje conhecemos 

como "Pressão 

Atmosférica", 

81 as investigações 

continuaram até que o 

momento em que o horror 

ao vazio foi perdendo 

adeptos. 

82 Isso mostra o quanto é 

trabalhoso 

83 mudar uma teoria 

vigente. 

 

Legenda editada – Dupla F 

1 Em ciências, lidar com o 

conceito de vácuo pareceu 

um trabalho bastante 

difícil no estudo da 

natureza 

2 Aristótelis pensou e 

levantou a hipótese de que 

não poderia  existir um 

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Mas, sabe-se que ele 

tinha uma concepção 

contrária  ao que a ciência 

hoje fala deste assunto 

5 para uso do barômetro, é 

necessário o vácuo, 

recurso essencial que a 

natureza nos proporciona 

6 assim elaborando uma 

forma de verificar a 

pressão atmosférica 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura 

8 e as duas mantem uma 

relação de dependência,  

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climatéricos 

extremos. 

10 Um barómetro é um 

dos instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas. 

12 Como funciona um 

barómetro e como é que 

foi inventado? 

13 Levou algum tempo. 

14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 parecia ser verdade na 

vida quotidiana, 

17 pouca gente pensou em 

pôr isso em questão 

durante quase 2000 anos 

18 — até que a 

necessidade levantou o 

problema. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a águaa mais do que a 10,3 

metros de altura. 

22 Alguns pensadores, 

nessa época, incluindo um 

tal de Galileu Galilei 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o 

vazio. 

25 Mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polémica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 
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29 levou Gaspar Berti a 

fazer uma experiência que 

melhor solucionava o 

problema 

30 para demonstrar que 

era possível. 

31 Encheram um tubo 

comprido com água 

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as duas 

extremidades 

mergulhadas. 

33 Depois abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

a bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Berti tinha conseguido 

provocar que acontecesse 

um vácuo estável. 

38 Mas, apesar de ter sido 

demonstrada a 

possibilidade de um 

vácuo, 

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com o que 

Galileu tinha a propor 

40 de que esse vácuo 

estivesse a exercer alguma 

força misteriosa, 

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente. 

44 Em vez de se 

concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, 

interrogou-se: 

45 "Que outra coisa 

poderá estar a influenciar a 

água?" 

46 Porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia. 

47 Ele pensou que a 

pressão do ar era a única 

coisa que podia estar a 

impedir 

48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 

49 Percebeu que a 

experiência não era 

somente uma forma de 

criar o vácuo, 

50 mas funcionava como 

um equilíbrio 

51 entre a pressão 

atmosférica sobre a água, 

no exterior do tubo, 

52 e a pressão da coluna de 

água dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

diminui até que as 

pressões estejam iguais, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Esta ideia não foi aceite 

facilmente, 

56 porque Galileu e outros 

tinham pensado 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso e não 

exercia pressão. 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência de 

Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 porque o mercúrio era 

mais denso, caía mais do 

que a água 

61 e a coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros de altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto, 

63 mas verificou que a sua 

ideia de que o peso 

influenciava. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 

66 Se a interpretação de 

Galileu estivesse correta, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

70 O apoio final para a 

teoria de Torricelli 

apareceu através de Blaise 

Pascal 

71 que levou um tubo de 

mercúrio para o alto de 

uma montanha 

72 e percebeu que o nível 

de mercúrio descia 

73 quando a pressão 

atmosférica diminuía com 

a altitude. 

74 Os barómetros de 

mercúrio, baseados  nos 

experimentos dos 

pensadores antigos, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, o 

experimento dos 

pensadores 

80 desenvolvido da 

vontade de questionar 

dogmas há muito aceites 
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81 sobre o vácuo e o peso 

do ar, é um exemplo 

notável 

82 de como pensar fora do 

baralho — ou do tubo — 

83 pode ter um grande 

impacto. 

 

Legenda editada – Dupla G 

1 É conhecida a afirmação 

de Aristóteles: "A 

Natureza tem horror ao 

vácuo", 

2 na época em que 

acreditavam não podia 

existir um  verdadeiro 

vácuo, um espaço sem 

matéria, 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Posteriormente, novos 

estudos revelaram que 

poderia existir um vácuo 

verdadeiro. 

5 O vácuo é um 

componente essencial do 

barómetro, 

6 um instrumento para 

medir a pressão 

atmosférica. 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura 

8 e depressa se transforma 

nela, 

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climatéricos 

extremos. 

10 Um barómetro é um 

dos instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas. 

12 Como funciona um 

barómetro e como é que 

foi inventado? 

13 Levou algum tempo. 

14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 parecia ser verdade na 

vida quotidiana, 

17 pouca gente pensou em 

pôr isso em questão 

durante quase 2000 anos 

18 — até que novas 

perguntas surgiram. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 precisaram responder 

uma nova questão quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que a 

10,3 metros de altura. 

22 Alguns pensadores 

daquela época, incluindo 

um tal Galileu Galilei, 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o seu 

lugar. 

25 Mas esse movimento 

era limitado e só podia 

elevar 10,3 metros de 

água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polémica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu 

29 levou Gaspar Berti a 

fazer uma experiência  

30 e seus resultados 

mostram que era possível. 

31 Encheram um tubo 

comprido com água 

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as duas 

extremidades 

mergulhadas. 

33 Depois abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

a bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Berti tinha conseguido 

observar diretamente um 

vácuo estável. 

38 Mas, apesar de ter sido 

demonstrada a 

possibilidade de um 

vácuo, 

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com a ideia de 

Galileu 

40 de que esse vácuo 

estivesse a exercer alguma 

influência misteriosa, 

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente. 

44 Em vez de se 

concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, 

interrogou-se: 

45 "Que outra coisa 

poderá estar a influenciar a 

água?" 

46 Porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia. 
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47 Ele pensou que o ar 

externo era a única coisa 

que podia estar a impedir 

48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 

49 Percebeu que a 

experiência não era 

somente uma forma para 

observar o vácuo, 

50 mas funcionava como 

um equilíbrio 

51 entre a o ar externo 

sobre a água, no exterior 

do tubo, 

52 e a coluna de água 

dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

diminui até que haja um 

equilíbrio entre eles. 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Esta ideia não foi 

aceitada facilmente, 

56 porque Galileu e outros 

tinham pensado 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso e não 

exercia nenhuma 

influência 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência de 

Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 Porque o mercúrio era 

mais pesado 

caía mais do que a água 

61 e observou que a 

coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros de altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto, 

63 mas comprovou a sua 

ideia de que o peso era o 

fator decisivo. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 

66 Se a interpretação de 

Galileu estivesse correta, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

70 O apoio final para a 

teoria de Torricelli 

apareceu, supostamente, 

através de Blaise Pascal 

71 que levou um tubo de 

mercúrio para o alto de 

uma montanha 

72 e demonstrou que o 

nível de mercúrio descia 

73 quando a pressão 

atmosférica diminuía com 

a altitude. 

74 A partir desta 

discussão, puderam 

inventar o barómetros de 

mercúrio, baseados no 

modelo original, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa da sua 

toxicidade, 

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, a 

discussão  

80 nascida da vontade de 

questionar dogmas há 

muito aceites 

81 sobre o vácuo e o peso 

do ar, é um exemplo 

notável 

82 de como pensar fora do 

baralho — ou do tubo — 

83 pode ter um grande 

impacto. 

 

Legenda editada – Dupla H 

1 É conhecida a afirmação 

de alguns pensadores 

antigos: Natureza tem 

horror ao vácuo 

2 quando afirmaram que 

não podia existir um 

verdadeiro vácuo, um 

espaço sem matéria, 

3 porque a matéria em 

volta imediatamente o 

preencheria. 

4 Mas tarde, outros 

estudiosos chegaram a 

outra conclusão. 

5 O vácuo é um 

componente essencial do 

barómetro,  

6 um instrumento para 

medir a pressão 

atmosférica. 

7 Como a pressão 

atmosférica está ligada à 

temperatura 

8 e depressa se transforma 

nela, 

9 pode contribuir para 

furacões, tornados e outros 

incidentes climatéricos 

extremos. 

10 Um barómetro é um 

dos instrumentos mais 

essenciais 

11 para as previsões 

meteorológicas e para os 

cientistas. 
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12 Como funciona um 

barómetro e como é que 

foi inventado? 

13 Levou algum tempo. 

14 Porque a teoria de 

Aristóteles e de outros 

filósofos da Antiguidade, 

15 no que se referia à 

impossibilidade do vácuo, 

16 parecia ser verdade na 

vida quotidiana, 

17 pouca gente pois isso 

em questão durante quase 

2000 anos 

18  até que a necessidade 

levantou o problema. 

19 No início do século 

XVII, os mineiros 

italianos 

20 enfrentaram um 

problema grave quando 

perceberam que as suas 

bombas 

21 não conseguiam elevar 

a água a mais do que a 

10,3 metros de altura. 

22 Alguns cientistas, nessa 

época, incluindo um tal 

Galileu Galilei, 

23 propuseram que retirar 

o ar do tubo 

24 era o que fazia com que 

a água substituísse o 

vazio. 

25 Mas essa força era 

limitada e só podia elevar 

10,3 metros de água. 

26 Porém, a ideia de 

existir um vácuo 

27 ainda era considerada 

controversa. 

28 A polémica sobre a 

teoria pouco ortodoxa de 

Galileu e outros 

29 levou Gaspar Berti a 

fazer uma experiência 

simples mas brilhante 

30 para demonstrar que 

era possível. 

31 Encheram um tubo 

comprido com água 

32 e colocaram-no numa 

bacia baixa com as duas 

extremidades 

mergulhadas. 

33 Depois abriram uma 

das extremidades do tubo 

34 e despejaram água para 

a bacia 

35 até que o nível da água 

que se manteve no tubo 

ficou a 10,3 metros, 

36 com um espaço no 

cimo, sem que tenha 

entrado nenhum ar no 

tubo. 

37 Junto com Berti eles 

conseguiram criar 

diretamente um vácuo 

estável. 

38 Mas, apesar de ter sido 

demonstrada a 

possibilidade de um 

vácuo, 

39 nem todos ficaram 

satisfeitos com a ideia de 

Galileu 

40 de que esse vácuo 

estivesse a exercer alguma 

força misteriosa, 

41 embora finita, sobre a 

água. 

42 Evangelista Torricelli, 

pupilo e amigo de Galileu, 

43 decidiu olhar para o 

problema por um ângulo 

diferente. 

44 Em vez de se 

concentrar no espaço 

vazio no interior do tubo, 

interrogou-se: 

45 Que outra coisa poderá 

estar a influenciar a água?  

46 Porque a única coisa 

em contato com a água era 

o ar em volta da bacia. 

47 Ele pensou que a 

pressão do ar era a única 

coisa que podia estar a 

impedir 

48 que o nível da água no 

tubo caísse ainda mais. 

49 Percebeu que a 

experiência não era 

somente uma forma de 

criar o vácuo, 

50 mas funcionava como 

um equilíbrio 

51 entre a pressão 

atmosférica sobre a água, 

no exterior do tubo, 

52 e a pressão da coluna de 

água dentro do tubo. 

53 O nível da água no tubo 

diminui até que as 

pressões estejam iguais, 

54 o que acontece quando 

a água está a 10,3 metros. 

55 Esta ideia não foi aceite 

facilmente, 

56 porque Galileu e outros 

tinham pensado 

57 que o ar atmosférico 

não tinha peso e não 

exercia pressão. 

58 Torricelli resolveu 

repetir a experiência de 

Berti 

59 com mercúrio em vez 

de água. 

60 Porque o mercúrio era 

mais denso, caía mais do 

que a água 

61 e a coluna de mercúrio 

elevava-se apenas a 76 

centímetros de altura. 

62 Isto permitiu que 

Torricelli tornasse o 

instrumento mais 

compacto, 

63 mas comprovou a sua 

ideia de que o peso era o 

fator decisivo. 

64 Numa variante da 

experiência usou dois 

tubos 

65 em que um deles tinha 

uma grande bolha no topo. 



185 

 

66 Se a interpretação de 

Galileu estivesse correta, 

67 o vácuo maior, no 

segundo tubo, 

68 devia exercer maior 

sucção e elevar o mercúrio 

mais alto. 

69 Mas o nível em ambos 

os tubos manteve-se o 

mesmo. 

70 O apoio final para a 

teoria de Torricelli 

apareceu através de Blaise 

Pascal 

71 que enviou um tubo de 

mercúrio para o alto de 

uma montanha 

72 e observaram que o 

nível de mercúrio descia 

73 quando a pressão 

atmosférica diminuía com 

a altitude. 

74 Os barómetros de 

mercúrio, baseados no 

modelo original de 

Torricelli, 

75 mantiveram-se uma das 

formas habituais de medir 

a pressão atmosférica até 

2007, 

76 quando as restrições 

quanto ao uso do 

mercúrio, 

77 por causa da sua 

toxicidade,  

78 fizeram com que 

deixassem de ser 

produzidos na Europa. 

79 Apesar disso, a 

invenção de Torricelli, 

80 nascida da vontade de 

questionar dogmas há 

muito aceites 

81 sobre o vácuo e o peso 

do ar, é um exemplo 

notável 

82 de como pensar fora do 

baralho — ou do tubo — 

83 pode ter um grande 

impacto. 
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ANEXO 3 – (BREVE) CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

  

Este anexo compõe o capítulo 3 do artigo “Pressão atmosférica e natureza da ciência: uma 

sequência didática englobando fontes primárias” dos autores Deyzianne Fonseca, Juliana 

Hidalgo, Wesley Oliveira, Giovanninni Batista e Daniel de Freitas publicado no Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, volume 34, número 1 de 2017 (vide referências).  

 

(Breve) Contextualização histórica 

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

a possibilidade e a existência do vazio. Esses questionamentos se entrelaçaram, ao longo da 

História da Ciência, a discussões de várias temáticas físicas importantes, como o movimento e 

a natureza da luz.  

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

necessário caso os movimentos existissem. No entanto, consideravam que os próprios 

movimentos não existiam. Mudanças e transitoriedades eram meras ilusões sensoriais. Os 

chamados “atomistas” também consideraram o vazio como condição fundamental para o 

movimento, mas, ao contrário dos eleatas, confiavam nas evidências sensoriais. Aceitavam a 

existência dos movimentos e, consequentemente, do vazio. Consideravam que os fenômenos 

físicos podiam ser explicados pelo movimento de partículas indivisíveis, os átomos, em meio 

a espaços vazios.  

A relação entre vazio e movimento foi rejeitada pelo filósofo Aristóteles, no século IV a.C. 

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

“argumento da troca mútua”, sugeriu que ao se moverem os corpos cediam lugar um ao outro.  

Aristóteles discutiu sistematicamente outros argumentos dos atomistas e propôs que os 

fenômenos citados por eles podiam ser explicados sem a hipótese do vazio. Em torno dessas 

discussões, havia o desenvolvimento de importantes ideias na História da Física. Para os 

atomistas, os corpos se contraíam nos seus espaços vazios interiores. Já para Aristóteles, os 

corpos se contraíam expulsando para fora o que continham dentro. Os atomistas consideravam 

que a luz tinha natureza material. Podia atravessar um aquário cheio sem que ele transbordasse, 

justamente devido aos espaços vazios existentes no líquido. Aristóteles, no entanto, 
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argumentou que a luz não era material. Argumentação e contra-argumentação análogas foram 

aplicadas à propagação do som.  

As considerações de Aristóteles foram bastante influentes, mas no período posterior ao 

filósofo, alguns pensadores se mantiveram favoráveis ao vazio. No século I d. C., Lucrécio 

relembrou os argumentos atomistas. Na mesma época, Heron de Alexandria combinou o 

atomismo com algumas concepções aristotélicas, adotando a hipótese do vazio descontínuo. 

Argumentou que não havia um vazio contínuo na natureza, mas sim pequenas porções de vazio 

na matéria. Ao explicar o funcionamento de um sifão, Heron considerou que havia certa 

resistência na natureza à formação de vazios contínuos: “Se retiramos o ar do sifão através da 

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

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

17).  

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

se relacionava a uma visão de mundo aristotélica complexa e intrinsecamente coerente. O 

universo seria pleno, totalmente preenchido por matéria. A definição de espaço como 

envoltório ou recipiente de um corpo, excluía a possibilidade de conceber um “espaço vazio”. 

A concepção de que a natureza rejeitava o vazio embasava explicações aristotélicas para vários 

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

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

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

Criticando algumas ideias aristotélicas, Philophonos defendeu que uma força poderia ser 

transmitida ao próprio objeto lançado. Essa força se extinguiria progressivamente no vazio. 

Questionamentos à parte, a impossibilidade de existência do vazio foi de longe a concepção 

mais aceita no medievo. No século IX, o pensador árabe Avicena retomou a explicação para o 

funcionamento do sifão. No século XIV, o francês Jean Buridan chegou a se opor a concepções 

aristotélicas sobre o movimento, defendendo a hipótese do ímpeto. Por outro lado, reforçou o 

“horror ao vazio” com argumentos empíricos. Explicou, por exemplo, a subida do vinho por 

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

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

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

ao ar. Ele, no entanto, negava a possibilidade de formação de um vazio extenso na natureza.  
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Experimentos imaginários foram usados nas discussões medievais. Segundo Jean Buridan, um 

fole perfeitamente fechado, não poderia ter suas paredes separadas nem que vinte cavalos 

fossem amarrados para puxá-las. O pensador Francisco de Toledo, por sua vez, acrescentou 

que o fole se quebraria antes da separação dos seus lados. Bernardino Telesio defendeu que, 

caso o objeto fosse resistente, ele poderia ser aberto, formando um espaço vazio interno.   

O estudioso Marsilius de Inghen sugeriu outro experimento imaginário importante. Colocando 

um recipiente internamente côncavo, preenchido por ar e totalmente fechado, em certo volume 

de água intensamente fria, a condensação do ar supostamente deveria levar à formação de um 

espaço vazio. Como a natureza não permitiria o vazio, a condensação do ar não ocorreria, 

segundo Marsilius.  

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

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

congelar, iria se contrair (atualmente consideraríamos o contrário), deixando um espaço vazio. 

Nem todos concordaram que isso ocorreria. Francisco de Toledo argumentou que o espaço 

interno ficaria cheio de “vapores sutis”. Outros disseram que o recipiente se quebraria ou a 

água nem se congelaria.  

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

das antigas ideias atomistas), até o século XVII, a atitude de negação ao vazio foi emblemática. 

Francis Bacon retomou argumentos empíricos a respeito do funcionamento de seringas e 

ventosas em defesa do “horror ao vazio”. René Descartes, por sua vez, foi um dos grandes 

representantes da oposição ao vazio. Descartes considerava a razão suficiente para negar a 

possibilidade de existência de espaço sem substância. Para ele, a extensão era a propriedade 

que caracterizava os corpos.  

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

a essas discussões emergiram da recorrência de questionamentos sobre a possibilidade de o ar 

ter peso e exercer pressão. Partindo de textos de Arquimedes, Simon Stevin afirmou que os 

corpos imersos na água eram pressionados por todos os lados. Isaac Beeckman, aluno de 

Stevin, considerou por analogia que no ar pudesse ocorrer o mesmo. A matéria seria empurrada 

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

segundo Beeckman.  
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Comuns na época, esses mecanismos eram até então explicados com base no “horror ao vazio”.  

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

ar tinha peso e exercia pressão, não necessariamente implicava negar o “horror ao vazio”. A 

postura de René Descartes pode ser tomada como exemplo. Ele considerou as indicações sobre 

o ar e, ao mesmo tempo, foi um dos mais fortes oponentes ao vazio.  

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

carta para Galileu Galilei comentando sobre o problema de um sifão que não conseguia elevar 

água até uma colina de 21 m. Galileu Galilei considerava a aversão da natureza à formação de 

vazios extensos. Respondeu que a água se elevava no sifão devido à “força do vácuo”. As 

porções de matéria tendiam a ficar juntas de forma a evitar o vazio. No entanto, havia um ponto 

crítico – pouco mais de 10 m - no qual a coluna de água se rompia, sendo impossível “esticar” 

a água até 21m de altura. Baliani não concordou com a explicação. Pensava de forma 

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

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

do ar conseguia fazer com que ela fosse elevada somente até certa altura limite de cerca de 10 

m.  

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

preparou um tubo de chumbo bem longo, equivalente a um edifício de dois andares, com uma 

torneira na parte inferior. O tubo foi preenchido com água e colocado em um tonel também 

com água. Quando a torneira foi aberta, a água desceu pelo tubo, permanecendo nele uma 

coluna com a altura máxima já prevista. Os pesquisadores passaram a discutir sobre o que 

havia ficado acima da coluna de água. Seria relevante visualizar o interior do tubo, mas não 

havia como preparar um tubo de vidro com aquelas dimensões. Variações do experimento 

foram realizadas e os pesquisadores continuaram divergindo: o espaço superior estava ou não 

vazio?  

Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu Galilei, soube a respeito desse experimento e pode 

ter sido proveniente do próprio Galileu (ou de seu discípulo Vincenzo Vivianni) a ideia de 

utilizar mercúrio no lugar da água. Galileu considerava que a altura máxima atingida por um 

líquido seria inversa ao seu peso específico. A coluna máxima de mercúrio seria bem menor e, 

nesse caso, seria possível utilizar um tubo de vidro.  
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Foi justamente, portanto, no contexto de discussões sobre a existência do vazio que Evangelista 

Torricelli deu início aos seus trabalhos (e Blaise Pascal, posteriormente, o seguiu nessa 

empreitada). Torricelli repetiu o experimento de Berti com um tubo de vidro portátil. 

Investigou se a parte superior do tubo estava vazia. E, mesmo admitindo que defendia uma 

explicação dissidente, afirmou que o mercúrio era empurrado ao longo do tubo pelo ar que 

pressionava a superfície do líquido no recipiente. Para ele, a explicação para a sustentação da 

coluna de mercúrio baseada na atuação da pressão atmosférica era suficiente.  

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

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

prática a sugestão de realizar o experimento de Torricelli ao longo da subida de uma montanha. 

A sugestão, aparentemente de Descartes, tomava como ponto de partida o decréscimo da 

pressão atmosférica com a altitude. De fato, notou-se que a altura da coluna de mercúrio 

diminuiu ao longo da subida da montanha Puy-de-Dôme, na terra natal de Pascal. A pressão 

atmosférica seria, assim, responsável pela sustentação da coluna de mercúrio. Essa 

interpretação, no entanto, foi passível de contestação na época: talvez o “horror ao vazio” 

variasse com a altitude. As investigações continuaram. O experimento de Torricelli foi 

realizado em uma caixa evacuada e a coluna de mercúrio desceu.  

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

Prevaleceram as explicações que encontramos em nossos livros didáticos de física. O 

experimento mais conhecido de Torricelli é citado de forma descontextualizada. A atuação da 

pressão atmosférica parece ter sido a explicação permanente e exclusiva. Todo o significativo 

processo histórico no qual o experimento se inseriu é ignorado. Há pouca ou nenhuma alusão 

ao debate a respeito do vazio. Essas lacunas são pontos de partida para a sequência didática 

apresentada a seguir.  
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ANEXO 4 - ANACRONISMO 
 

 

ANACRONISMO 

 

HISTÓRIA 

O anacronismo consiste em utilizar os conceitos e ideias de uma época para analisar os 

fatos de outro tempo. Ele deve ser evitado em qualquer pesquisa. 

O anacronismo ou anticronismo consiste basicamente em utilizar os conceitos e ideias 

de uma época para analisar os fatos de outro tempo. Em outras palavras, o anacronismo é uma 

forma equivocada onde tentamos avaliar um determinado tempo histórico à luz de valores que 

não pertencem a esse mesmo tempo histórico. Por mais que isso pareça um erro banal ou 

facilmente perceptível, devemos estar atentos sobre como o anacronismo interfere no nosso 

estudo da História. 

Por um lado, os historiadores, no desafio diário de suas pesquisas, tentam sempre 

escapar do problema do anacronismo. Esse seria um “erro mortal” a ser evitado em toda e 

qualquer pesquisa séria e bem executada. Ao contrário do que possa parecer, esse problema não 

só atinge os profissionais da História, mas também é encontrado no dia a dia das salas de aula. 

De forma geral, muitos alunos costumam tecer comentários sobre o passado com base nos seus 

próprios valores. 

É comum vermos os alunos reclamarem sobre como os portugueses conseguiam, mesmo 

sendo minoria, dominarem a imensa população de escravos do Brasil. Outros se questionam 

sobre como a Igreja tinha tanto poder durante a Idade Média. Ao estudarem a democracia em 

Atenas, não acreditam como os atenienses reconheciam como democrático um regime que 

excluía as mulheres e estrangeiros das questões políticas. 

Ao fazerem esse tipo de crítica não percebem que os conceitos de igualdade, razão e 

democracia por eles utilizados foram concebidos tempos depois das experiências aqui 

exemplificadas. Desse modo, desconsideram as idéias e conceitos que deveras poderiam 

justificar os hábitos no Brasil Colônia, na Idade Média ou na Antiguidade Clássica. Ao mesmo 

tempo, não levam em conta que o homem interpreta o passado e dessa maneira acaba criando 

uma nova compreensão do mesmo. 
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Um dos mais amplos exemplos desse tipo de prática é percebido no século XVIII, no 

auge do pensamento iluminista. Elegendo a razão como a melhor das ferramentas do intelecto 

humano, os iluministas consideravam a religiosidade como um grande entrave ao conhecimento 

e o saber. Dessa maneira, interpretava-se a Idade Média como a “idade das trevas”, onde a 

crença e a religiosidade obscureciam a visão do homem. 

No entanto, ao desmerecerem o passado medieval, os iluministas ignoravam toda a 

contribuição dos filósofos medievais e o fato de que as primeiras universidades da Europa 

surgem nessa mesma ”idade das trevas”. Nessa perspectiva, podemos considerar também que 

o iluminismo, na ânsia de seu racionalismo, deixava de olhar de forma mais compreensiva para 

as características próprias da Idade Medieval. 

Detectando essa falha interpretativa poderíamos concluir que o anacronismo deve ser 

complemente banido da História. No entanto, seria impossível então olhar o passado com os 

valores do nosso presente? Provavelmente não. Se por um lado não podemos cometer o erro do 

anacronismo, também nunca conseguiríamos saber literalmente como pensavam os indivíduos 

de uma determinada época. Dessa forma, como evitar o anacronismo? 

O anacronismo não pode ser considerado um “fantasma” que persegue estudantes e 

historiadores. Antes disso, devemos colocar os valores do nosso tempo como um ponto de 

referência pelo qual poderíamos entender melhor o passado. Comparando as diferenças entre 

os conceitos de dois tempos históricos diferentes, podemos estabelecer o diálogo das nossas 

expectativas para com o passado sem desconsiderar os valores do mesmo. Assim, o 

anacronismo deixa de ser uma armadilha e transforma-se em uma importante ferramenta para 

a compreensão histórica. 

Por Rainer Sousa Graduado em História Equipe Brasil Escola 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/historia/anacronismo.htm 
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