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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  



 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 online1. 

                                                 
1 Link de acesso: https://sites.google.com/uece.br/cursohfc/p%C3%A1gina-inicial 



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 1 - 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)  



[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.   

  

     



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.  



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.” 

  



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 



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 



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 1 – 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 



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 



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” 

 

  



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).   



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 



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 2 - 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 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 

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 

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.  

  



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 site2 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.   

                                                 
2 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.   

  



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.  

   



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.  



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.  



  

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).  



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.  



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 



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: 



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.  



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.  

  



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. 

  

  

     



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-Yosef3 

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 

                                                 
3 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


saber-se que ele estava errado!4 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 

vazio5. 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.  

                                                 
4 A legenda completa foi compilada e pode ser visualisada no anexo X. 
5 Para mais detalhes sobre a história do vácuo ver MARTINS, 1989; 



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 



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). 



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 – 



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 2 – 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 



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 



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. 



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.  

 

  



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! 

  

[

C

a

p

t

u

r

e 

a 

a

t

e

n

ç

ã

o 

d

o 

l

e

i

t

o

r 

c

o

m 

u

m

a 

ó

t

i

m

a 

c

i

[

C

a

p

t

u

r

e 

a 

a

t

e

n

ç

ã

o 

d

o 

l

e

i

t

o

r 

c

o

m 

u

m

a 

ó

t

i

m

a 

c

i

[

C

a

p

t

u

r

e 

a 

a

t

e

n

ç

ã

o 

d

o 

l

e

i

t

o

r 

c

o

m 

u

m

a 

ó

t

i

m

a 

c

i



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/


 

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? 



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


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 



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. 



 

 

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, 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.  

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”.  

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 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. 

 

 


