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RESUMO 

Este trabalho apresenta resultados de um estudo sobre concepções de força e 
movimento aplicados a estudantes do Ensino Médio. Através de uma abordagem 
utilizando a História e Filosofia da Ciência (HFC), trabalhamos uma atividade 
investigativa que permitiu aos estudantes uma evolução conceitual sobre força e 
movimento. Por meio das concepções prévias dos estudantes, e também, pela 
leitura de um texto de apoio, foram aplicados dois questionários interpretativos, que 
serviram como dados comparativos para nossa análise. Os resultados obtidos 
revelam que, embora algumas concepções antigas tenham sido substituídas 
cientificamente pelo conceito de força newtoniano, elas ainda estão presentes nas 
ideias dos estudantes e resistem a mudanças mesmo após o estudo das leis de 
Newton. Como resultado principal aponta-se que a História da Ciência pode ser um 
grande aliado para desconstrução de concepções alternativas, particularmente, 
quando essas concepções foram anteriormente apresentadas e superadas ao longo 
da história do desenvolvimento de um conceito. 

Palavras-chaves: História da Ciência, concepções espontâneas, conceito de força e 
movimento, atividades investigativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work presents results of a study about conceptions of force and 
movement applied to High School students. Through an approach using History and 
Philosophy of Science (HPS), we worked on an investigative activity that allowed 
students a conceptual evolution about force and movement. Through the students' 
previous conceptions, and also through the reading of a supporting text, two 
interpretative questionnaires were applied, which served as comparative data for our 
analysis. The results show that although some early conceptions have been 
scientifically replaced by the concept of Newtonian force, they are still present in 
students' ideas and resist to changes even after the study of Newton's laws. As a 
main result it is pointed out that the History of Science can be a great ally for the 
deconstruction of alternative conceptions, particularly when these conceptions were 
previously presented and surpassed throughout the history of the development of a 
concept. 

Keywords: History of Science, spontaneous conceptions, concept of force and 
movement, investigative activities. 
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1. INTRODUÇÃO  

Ensinar ciências não é uma das tarefas mais fáceis. As dificuldades 

encontradas, tanto por alunos da educação básica, quanto superior, em 

entender e aplicar conceitos científicos são diversas. Essas dificuldades 

acabam por marcar negativamente a experiência escolar dos estudantes, a 

ponto de muitos desenvolverem uma fobia, ou aversão, a tudo que se 

relacione à ciência e aos conhecimentos que ela produz. A fim de minimizar 

essas dificuldades, algumas abordagens no ensino de ciências têm surgido.  

Nas últimas décadas, na área de ensino de ciências, em geral, e de 

ensino de física, em particular, têm sido frequentemente discutidas, iniciativas 

significativas de aproximação entre história e filosofia da ciência e o ensino 

de ciências, por meio de inserções didáticas. Para Matthews (1995, p. 165) 

essa tendência ocorre devido “à crise do ensino contemporâneo de ciências, 

evidenciada pela evasão de alunos e de professores das salas de aula, bem 

como pelos índices assustadoramente elevados de analfabetismo em 

ciências”. Esses altos índices corroboram para um distanciamento entre 

ensino e ciência.  

Professores e educadores em geral têm uma ideia muito estereotipada 

sobre o que seja ciência, seu funcionamento e o valor intrínseco e extrínseco 

do conhecimento que ela produz. Ocorre, portanto, uma predominância, no 

contexto escolar, do domínio de uma concepção lógico-positivista da ciência, 

onde o conhecimento é marcado pelo método empírico universal e pela ideia 

de verdade absoluta (PIETROCOLA, 2003).  

No intuito de resolver tal crise, países como Inglaterra e Estados 

Unidos implementaram novos programas educacionais, que englobam 

propostas que visam o engajamento da história, da filosofia e da sociologia 

(HFS) ao ensino de ciências nos cursos de ensino fundamental e médio. 

Essas recomendações não se tratam de uma mera inclusão da HFS, como 

sendo mais um item do programa do estudo de ensino de ciências, mas de 

uma incorporação mais rica e abrangente das questões históricas, filosóficas 

e sociológicas que permearam a construção da ciência (Guerra & Quintal, 

2009). Esse tipo de análise ajuda a revelar que o conhecimento científico é 
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fruto de um processo de construção. E, que “a prospecção do mundo natural 

é feita sob a tutela da razão, da experimentação, da criatividade, das 

emoções, das influências culturais e sociais, das crenças mais diversas sobre 

a vida, o futuro, o universo etc.” (PIETROCOLA, 2003, p. 134). 

Considerações de natureza histórica sobre a elaboração do conhecimento 

podem facilitar a tarefa de ensino-aprendizagem das ciências, pois “através 

delas pode-se compreender porque não é simples compreender” 

(PIETROCOLA, 2003, p. 134).  

A abordagem histórica, segundo Matthews (1995, p. 166)  é bastante 

frutífera na medida em que: desperta o interesse dos alunos, tornando as 

aulas mais desafiadoras e reflexivas; humaniza os conteúdos, aproximando-

os dos interesses pessoais, éticos, culturais e políticos da comunidade; 

proporciona uma melhor compreensão dos conteúdos científicos, mostrando 

o seu desenvolvimento e evolução; contribui para a superação do “mar de 

falta de significação” que inunda as salas de aula, onde fórmulas e equações 

são recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam; demonstra 

que a ciência é mutável e dinâmica, e que, consequentemente, o 

conhecimento científico atual é suscetível a transformações;  combate a 

teoria cientificista; permite o conhecimento mais rico do método científico e 

mostra as fases de mudanças das metodologias aceitas. Também, pode 

melhorar a formação do professor auxiliando o desenvolvimento de 

epistemologia da ciência mais rica e mais autêntica, dando uma maior 

compreensão da estrutura das ciências, bem como do espaço que ocupam 

no sistema intelectual das coisas (NARDI;  GATTI, 2014). 

No âmbito nacional, o papel da HFSC no ensino e na formação de 

professores tem tomado uma grande importância que fica evidente na 

elaboração de documentos oficiais, tais como os PCN’s (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) (BRASIL, 1999), PCN+ (BRASIL, 2004), e também 

na futura BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que apontam a 

necessidade de considerar estas contribuições para o ensino. Os 

documentos enfatizam em suas diretrizes o uso da história da ciência para 

que o ensino de física: “[...] na escola média, contribua para a formação de 

uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação de 
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fatos, fenômenos e processos naturais situando e dimensionando a interação 

do ser humano com a natureza como parte da própria natureza em 

transformação.” (BRASIL, 1999, p.133).   

Portanto, a educação em ciências, por sua vez, tem por objetivo fazer 

com que o aluno venha compartilhar significados no contexto das ciências, 

interpretando o mundo a partir deste ponto de vista. A educação em ciências 

visa fornecer ao aluno subsídios que o auxiliem no manejo de alguns 

conceitos, leis e teorias científicas, que permitam um raciocínio científico na 

abordagem de problemas, para que sejam identificados aspectos históricos, 

epistemológicos, sociais e culturais das ciências (MOREIRA, 2003).   

Diante dos argumentos descritos, o objetivo deste trabalho é 

apresentar a evolução do conceito de força, desde a concepção aristotélica 

até a concepção newtoniana para alunos do 9º ano do ensino fundamental 

(ou 1º ano do ensino médio), utilizando uma abordagem através da HFSC. 

Para tal, este trabalho será divido em quatro partes. O capítulo 1 apresenta o 

referencial teórico-metodológico no qual o trabalho está apoiado. Neste 

capítulo discutimos a importância da História da Ciência no processo de 

ensino-aprendizagem, e como os documentos oficiais (BNCC e os PCN’s) 

tratam o referido tema. Também, apresentamos a evolução do conceito de 

força desde a antiguidade, como uma concepção aristotélica, até a idade 

contemporânea, com a concepção de força de Newton. Aproveitamos para 

discutir o uso da atividade investigativa no ensino-aprendizagem de Física.  

No capítulo 2, será apresentada a metodologia utilizada neste 

trabalho. A discussão é acerca do contexto de aplicação da proposta de 

ensino desenvolvida. Esse contexto aborda aspectos referentes tanto à 

escola na qual será realizada a aplicação, quanto aos alunos imersos neste 

ambiente. Discutimos com detalhes a proposta de ensino, evidenciando as 

atividades realizadas e como tais atividades foram distribuídas na carga 

horária das aulas.  

O capítulo 3 consiste dos resultados obtidos nas atividades presentes 

na proposta de ensino, e da análise desses resultados, a fim de reforçar a 

importância da abordagem através da HFSC no processo de ensino-
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aprendizagem de Física. Utilizamos o método qualitativo para analisar esses 

resultados, de modo a evidenciar a influência positiva de tal abordagem.  

Finalmente, o último capítulo apresenta as considerações necessárias 

a respeito deste trabalho. Nestas considerações, serão discutidos os erros e 

acertos cometidos nas atividades, assim como as dificuldades encontradas 

ao longo da implementação da proposta de ensino. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A importância da História e Filosofia da Ciência no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A complexidade dos conceitos físicos e a dificuldade da maioria dos 

alunos em compreende-los, é uma realidade atual no Ensino de Física. 

Segundo Robilotta (1988, p. 9), o conhecimento englobado pela Física é, de 

certa maneira, complexo, e parte da dificuldade de ensina-la advém do fato 

de não conhecermos ou considerarmos essa complexidade em toda a sua 

extensão. Muitas das vezes, tratamos de modo simplificado um corpo de 

conhecimento que é muito complicado e repleto de sutilezas, fazendo com 

que esse conhecimento se torne não inteligível aos estudantes, apresentando 

a Ciência como um produto pronto e acabado, feita por um grupo seleto de 

“pessoas geniais”.  

Um dos caminhos possíveis, atualmente defendido, e que pode evitar 

tal visão estereotipada da Ciência, além de tornar conceitos físicos 

inteligíveis, é o uso da História e Filosofia da Ciência (HFC), no ensino de 

Ciências, no geral, e no ensino de Física em particular. Referências como 

Matthews (1995), Vannucchi (1996), Martins (2006) e Silva; Martins (2009) 

reconhecem a relevância da HFC no ensino de Ciências, pois oferecem 

subsídios à aprendizagem de teorias científicas, além de possibilitar 

discussões relevantes sobre a natureza do conhecimento científico, 

contribuindo para uma melhor compreensão de diversos aspectos relativos à 

Natureza da Ciência (SILVA, 2012).  

Um estudo adequado da HFC permite compreender as inter-relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), além de fornecer elementos 

para a compreensão da construção do conhecimento, de maneira a entender 

que a Ciência não é o resultado da aplicação de um método científico único e 

rígido que permite chegar a uma “verdade absoluta” (SOUZA, 2008, p. 43). “A 

ciência não se desenvolve numa torre de cristal, mas sim em um contexto 

social, econômico e bem determinado” (MARTINS, 2006, p. 20). Com isso, é 

importante não só a compreensão dos conceitos científicos, mas também 

como este conhecimento científico é produzido.  
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Segundo Matthews (1995), a necessidade de uma reaproximação 

entres os campos da história e filosofia com a ciência, ocorreu devido à crise 

contemporânea no ensino de Ciências. Os altos índices de evasão e 

analfabetismo em Ciências evidenciam esta crise e apontam para a 

necessidade de um novo enfoque para a educação científica, deixando clara, 

e comprovada, a ineficácia de uma educação ortodoxa, não contextual. A 

abordagem contextual, a partir da HFC no ensino de Ciências propõe que a 

aprendizagem deve ser acompanhada de uma noção sobre a natureza da 

Ciência, a fim de tornar o conhecimento científico mais significativo para os 

estudantes (SOUZA, 2008). Pois, “a construção e a apropriação do que 

chamamos de Física se deve à cultura, como um conjunto de valores 

materiais e espirituais criados pela humanidade, no curso de sua história” 

(PLUGIESE, 2017, p. 36). 

A abordagem contextualista que a HFC proporciona contribui para o 

ensino, pois motiva e atrai os alunos, humaniza a disciplina, promove uma 

compreensão melhor dos conceitos científicos para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento, fornece um valor intrínseco na compreensão de certos 

episódios fundamentais na História da Ciência, demonstra que a Ciência é 

mutável e instável, e que o pensamento científico está sujeito a 

transformações, se opõe à ideologia cientificista, e finalmente, permite uma 

compreensão mais profícua dos métodos científicos (MATTHEWS, 1995).  

Nas últimas décadas, a inserção da HFC no ensino de Ciências já vem 

sendo proposta em muitos países, onde vários projetos, nessa linha de 

pesquisa, foram desenvolvidos com o intuito de obter melhores resultados na 

área de ensino e aprendizagem. Como exemplo, podemos citar o American 

Association for the Advancementof Science, nos EUA e The Liberal Art of 

Science, na Inglaterra. No Brasil, encontramos propostas nesse sentido nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1999) e na nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC)(BRASIL, 2018) a ser aprovada. 

Apesar do sucesso, essa tendência de uso da HFC no ensino já 

estava presente no século XVII com Bacon, que reclamava um ensino de 
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Ciências calcado na sua história. E, no início do século XX, Langévin1(1992) 

apontava o valor da história da ciência numa perspectiva educacional, 

dizendo: “acreditar que temos apenas conclusões a tirar de princípios 

definitivamente adquiridos é uma ideia absolutamente errada, que põe em 

perigo o valor educativo da ciência” (LANGÉVIN2, 1992 apud PIETROCOLA, 

2003, p. 135).  

Porém, construir estratégias didáticas valendo-se de elementos da 

HFC não é algo trivial. Mesmo os que defendem a inserção da abordagem da 

HFC nas salas de aula, como recomendam os documentos oficiais, veem 

dificuldades em sua plena efetivação no ensino brasileiro, pois existem 

algumas barreiras a serem enfrentadas. Primeiramente, na carência de um 

número significativo de professores com formação adequada para pesquisar 

e ensinar de forma correta a história da ciência. Segundo alguns autores, 

existe uma necessidade da introdução da filosofia da ciência nos cursos de 

formação de professores, cujas finalidades são: discutir o papel da ciência na 

história da humanidade, não apenas como acumulação de conteúdos 

científicos; apresentar a importância da reflexão teórica acerca da Ciência, 

proporcionando uma imagem mais dinâmica e completa, menos normativa e 

dogmática da atividade científica; contribuir para uma melhor compreensão 

dos próprios conteúdos científicos, funcionando como auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem, no desenvolvimento curricular, na compreensão e 

utilização de modelos baseados no construtivismo. Os conhecimentos sobre 

HFC são de vital importância para o docente que, inserido numa orientação 

sócio construtivista, deseje problematizar o ensino e apresentar uma imagem 

da Ciência mais real, contextualizada e menos neutra (Gatti & Nardi, 2014). 

Outra barreira a ser enfrentada é a falta de material didático adequado, 

textos sobre história da ciência que possam ser utilizados no ensino. 

Segundo Roberto de Andrade Martins (Guerra & Quintal, 2009), pode-se 

detectar uma pequena tendência de inclusão da história da ciência nos livros 

didáticos. Na opinião de Martins,  

                                                             
1LANGEVIN, P. 1992. O valor educativo da História das ciências. In Gama, R. (org.). Ciência 
e técnica: analogia de textos históricos. São Paulo: T, A. Queiroz, 1992.  
2 IBID. 
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a história da ciência não pode substituir o ensino comum 
das ciências. Mas, pode complementá-lo de várias formas. O 
estudo adequado de alguns episódios históricos permite 
compreender as inter-relações entre ciência, tecnologia e 
sociedade, mostrando que a ciência não é uma coisa isolada de 
todas as outras, mas sim faz parte de um desenvolvimento 
histórico, de uma cultura, de um mundo humano, sofrendo e 
influenciando por sua vez muitos aspectos da sociedade. ( (Guerra 
& Quintal, 2009), p.22). 

Infelizmente, a maioria dos livros-textos, em todos os níveis da 

educação, não apresentam essa humanização da Ciência, que quebra o 

paradigma de que a Ciência é algo atemporal, que surge de forma mágica e 

que é feita por indivíduos intelectualmente privilegiados.  

Os equívocos e distorções a respeito da própria natureza da Ciência e 

seu uso na educação é, também, uma barreira a ser vencida. Pois, alguns 

textos veiculam uma história estereotipada da Ciência, não mostrando 

compromisso com a abordagem HFC, gerando inclusive propagação de erros 

conceituais.  

Tanto para Matthews, quanto para Martins, a história da Ciência pode 

auxiliar no processo da evolução conceitual dos alunos. Matthews argumenta 

sua posição através da epistemologia genética de Piaget. Martins defende 

que o processo pelo qual o aluno precisa passar é semelhante ao processo 

de desenvolvimento histórico da própria Ciência. O estudante pode perceber 

que na história, sempre houve discussão e alternativas, que algumas 

pessoas já tiveram ideias semelhantes às que ele tem, mas que essas ideias 

foram substituídas por outras mais adequadas e mais coerentes com um 

conjunto de outros conhecimentos. Contudo, a abordagem através da HFC, 

como dizem estudos anteriores (Matthews, 1995), (Gatti & Nardi, 2014), 

SOUZA, 2008, e outros) apresenta uma melhora significativa no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

2.2. A evolução do conceito de Força: de Aristóteles a Newton. 

A ciência como um todo é um produto desenvolvido contínua e 

gradualmente a partir da experiência cotidiana. E, por isso podemos presumir 

que, também, os conceitos científicos têm origem e fundamentação nas 
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concepções oriundas da experiência do dia a dia. O objetivo deste trabalho é 

apresentar o desenvolvimento histórico, de Aristóteles até Newton, do 

conceito de força na Física.  Pois, embora reconhecido como um dos 

conceitos fundamentais da Física, poucos são os livros didáticos que 

discutem sua natureza.  

O termo “força” pode ter diferentes significados, conforme o contexto, 

causando dificuldades na interpretação científica do conceito, quando 

apresentado a estudantes pela primeira vez. Muitos desses significados 

dizem respeito aos de outros conceitos e grandezas físicas. Podemos ver, 

numa carta escrita por Descartes a Mersenne datada de 15 de novembro de 

1638, o termo “força” sendo usado da seguinte maneira: 

O senhor finalmente entendeu a palavra força no 
sentido em que a considero, quando digo que a força para 
levantar um peso de cem libras à altura de um pé ou [para 
levantar] um de cinquenta à altura de dois pés é a mesma 
força, ou seja, é necessária a mesma quantidade de ação ou 

de esforço. (JAMMER, 2011, p. 30) 

O trecho acima nos mostra que o termo “força”, nesse contexto, é o 

conceito de “trabalho”. A ambiguidade em relação ao termo, também é 

presente durante o século XIX, quando foi regularmente usado para denotar 

as noções de “energia” e “trabalho”, devido a Leibniz ter utilizado a vis viva, o 

que chamamos de energia cinética. Em 1743, d’Alembert protestou contra o 

uso indiscriminado do termo “força”:  

Quando falamos da “força de um corpo em 
movimento”, ou não temos a ideia clara do que significa essa 
expressão ou nos referimos por meio dela apenas à 
propriedade que têm os corpos em movimento de superar 
obstáculos encontrados no caminho, ou de resistir a eles. 
(JAMMER, 2011, p. 31) 

Esses diversos significados tomados pelo termo “força” devem estar 

claros para os estudantes. Pois, no decorrer de seus estudos, os estudantes 

reencontram repetidamente a palavra força acompanhada de um “adjetivo”, 

como: força gravitacional, força eletromagnética, força de atrito, força 

elástica, força nuclear, entre outras. Portanto, é importante que a evolução 

deste conceito seja apresentada, apontando as contribuições e os problemas 

gerados por esses diversos significados.  
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Visto que, a evolução do conceito de força, na sua complexidade, 

compreende uma extensa escala temporal, convém separar em três grandes 

períodos. O primeiro período referente à física aristotélica, baseada na 

filosofia natural. O segundo período relativo à física do impetus, elaborada 

em torno do século XIV. O terceiro, e último, período compreende a física 

experimental e matemática, onde estão presentes Galileu e Newton.  

 

2.2.1 – O conceito de força na Física aristotélica  

A obra de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) apresenta uma maior 

contribuição para a Física, dentre outras produzidas na Antiguidade, sobre 

fenômenos da natureza. As suas ideias a respeito do movimento dos corpos 

celestes e terrestres, por exemplo, são tão importantes para a história da 

humanidade como são seus outros escritos em diversas áreas, como Lógica, 

Ética, Poesia, Retórica, Governo.  

Para compreendermos a Física aristotélica e sua conceituação sobre a 

grandeza que chamamos de força, devemos estar atentos como os 

aristotélicos enxergavam o universo, e o que estava nele. As ideias 

aristotélicas foram influenciadas por filósofos conhecidos como pré-

socráticos. Dentre eles podemos destacar Tales, Anaximandro e 

Anaxímenes, todos da cidade de Mileto, região da Jônia, onde hoje se 

encontra a Turquia.  Para os pré-socráticos, o princípio de todas as coisas no 

universo era uma única substância. Esta substância seria a responsável pela 

geração de todo o universo e de tudo que nele se encontra. 

O filósofo Tales de Mileto (624 a.C. – 545 a.C.) é conhecido como o 

primeiro estudioso da natureza e como percursor da ideia de que tudo teve 

origem a partir de uma mesma substância (PEDUZZI, 2008). Esta substância, 

para Tales, que seria o princípio de tudo (arché) era a água, assim, da água 

todas as coisas provinham. Tudo estava em uma transformação constante, 

em um movimento eterno. Segundo ele, tudo possuía uma “alma” (anima) e, 

por isso, todo o cosmo deveria estar em movimento, ou seja, em 

transformação. 
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Anaximandro (610 a.C. – 545 a.C.) se contrapôs à ideia de Tales de 

que a água era o princípio de tudo; para ele, a substância primordial (arché) 

era uma substância sutil, infinita, que preenchia todo o espaço, que não era 

consumida, que não se poderia discernir. Esta substância foi denominada de 

“apeíron”, palavra grega que significa indeterminado ou ilimitado. 

Anaximandro pressupunha a existência de um mundo em um ciclo eterno de 

criação e destruição, onde a matéria aparece e desaparece continuamente. 

Anaxímenes dizia que o princípio de tudo era o ar. O processo de 

diferenciação da matéria se daria por meio de condensação e da rarefação. 

O fogo era a rarefação do ar e a água e a terra provinham de condensações 

do ar. Os movimentos de convecção eram os responsáveis pela separação 

das substâncias mais rarefeitas para as extremidades do universo (estrelas) 

e as mais condensadas para o centro do universo (Terra). 

Podemos perceber, nos três filósofos citados, que os movimentos 

eram entendidos como transformações, não necessitavam de uma causa 

para ocorrer. Esses movimentos eram concebidos como um elemento da 

natureza, e que existiria uma força vital que colocava tudo em movimento no 

início do universo. Esta força tinha um caráter divino.  

Um outro filósofo, Heráclito (576 a.C. – 480 a.C.), defendia a 

necessidade de uma causa para as transformações. Pois, tudo estava em 

constante mudança, nada era permanente e, diferentemente dos três 

primeiros filósofos citados, Heráclito via o fogo como a substância 

responsável pelo dinamismo do universo e pelas mudanças do mesmo. O 

fogo era o elemento primordial. É em Heráclito, como afirma Max Jammer, 

que notamos uma das mais antigas concepções dinâmicas da natureza. 

Uma das primeiras concepções dinâmicas da 
natureza foi a doutrina de Heráclito das tensões opostas, 
segundo a qual todas as coisas, embora estáveis na 
aparência, eram campos de batalha de forças antagônicas; 
sua estabilidade era apenas relativa ou até ilusória; o 
conceito de força continuou confinado a esse antagonismo 
intrínseco e ao conflito equilibrado de opostos no objeto 
individual, sendo cada item da existência o campo de batalha 
de forças e tensões opostas (JAMMER, 2011, p. 47- 48).  

Empédocles (492 a.C. – 432 a.C.), de Agrigento, é considerado o 

primeiro filósofo pluralista, ou seja, aquele que assumiu que todas as coisas 
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têm sua origem a partir de quatro elementos básicos, sendo eles: terra, água, 

ar e fogo. A grande diversidade das substâncias encontradas seria explicada 

pelas diversas proporções possíveis desses quatro elementos. Ao incorporar 

a doutrina das tensões opostas, apresentada por Heráclito, Empédocles 

inseriu mais dois princípios básicos o “amor” e o “ódio”. Estes elementos, que 

mais podem ser considerados como forças reguladoras, são os responsáveis 

pela ocorrência dos fenômenos e das transformações. A “força do amor” 

seria a responsável pela aproximação dos diversos elementos e a “força do 

ódio” responsável pela separação das substâncias. 

Anaxágoras (500 a.C. – 428 a.C.) é outro personagem que ilustra uma 

concepção dinâmica da natureza, acreditava na ideia de que os elementos 

são infinitos e que a causa de todas as mudanças eram misturas e 

separações. Ao contrário de Empédocles e sua doutrina do amor e do ódio, 

Anaxágoras acreditava que o regulador das coisas era a nous, um princípio 

metafísico entendido como uma “mente”. 

As doutrinas do amor e ódio, de Empédocles, e a nous, de 

Anaxágoras, tentavam explicar as causas do movimento. “Tateando, eles 

buscavam a concepção física posterior de força, mas é claro que ainda não 

conseguiam desenredá-la por completo da concepção do corpo” (BURNET3, 

1950 apud JAMMER, 2011, p. 48). 

Após estas breves considerações sobre as ideias predominantes entre 

os pré-socráticos, passamos para Platão, mentor de Aristóteles. Segundo 

este filósofo, o movimento era uma propriedade inerente à matéria. A 

matéria, do ponto de vista dele, era um organismo vivo. “Assim, para Platão, 

a realidade física era dotada de movimento porque a natureza tinha uma 

alma vivente imortal” (CRUZ, 1985, p. 20). 

Pela concepção de movimento e a explicação para sua origem, é 

possível perceber que o conceito de força para Platão estava intimamente na 

metafísica do ser. Os diferentes tipos de matéria surgiam por meio da 

atividade de forças emanadas de uma alma universal. O fato de um corpo ser 

leve ou pesado era uma propriedade natural do corpo. 

                                                             
3 BURNET, John. Greek Philosophy, Londres: Macmillan, 1950, p.70 
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Outra ideia importante de Platão foi a lei de atração dos semelhantes, 

na qual propôs que terra era atraída por terra, água era atraída por água e 

assim por diante. Esta lei ilustra a crença na tendência da existência de 

lugares naturais, ideia que se tornou fundamental, posteriormente, na física 

aristotélica. 

Para entendermos mais significativamente as ideias aristotélicas, 

partimos da concepção sobre a estrutura do universo, chamado “cosmos 

aristotélico”, considerando seus elementos constituintes e a maneira como 

eram organizados.  

Em sua observação da natureza, Aristóteles via uma diferença crucial 

entre os fenômenos ocorridos na Terra e os ocorridos no firmamento. Na 

Terra tudo estava em constante mudança, desde os seres vivos até aos 

diversos movimentos. Para Aristóteles, estas constantes mudanças estavam 

associadas ao fato de a Terra ser um mundo imperfeito e corruptível.  

Nos céus, para Aristóteles, tudo era harmonioso e imutável, as 

estrelas, o Sol, os planetas, a Lua. A única mudança que ocorria no 

firmamento era o movimento circular, perfeito, e eterno dos astros. Devido a 

essas diferenças entre os fenômenos observados no mundo terrestre e no 

mundo dos céus, Aristóteles dividiu o universo em duas partes 

qualitativamente distintas: supralunar (acima da esfera da lua) e sublunar 

(abaixo da esfera da lua). O mundo “perfeito” e o mundo “imperfeito”, 

respectivamente. 

Aristóteles não aceitava a ideia de um elemento único primordial. E, 

assim como Empédocles, adotou a doutrina pluralista dos quatro elementos – 

terra, água, ar e fogo – como constituintes de todas as coisas situadas no 

mundo sublunar. As diversas combinações destes quatro elementos eram as 

responsáveis pela formação da diversidade encontrada na Terra. 

O mundo supralunar era composto exclusivamente por uma 

quintessência, denominada éter. Elemento inalterável, imperecível, 

imponderável e que não se misturava com os elementos terrestres. Não só 

os corpos celestes eram constituídos por esse elemento, como também toda 

a região supralunar era preenchida pelo éter. 



 

 
 

24 

Aristóteles comenta sobre o quinto elemento em sua obra De Caelo:  

Parece que o nome do primeiro corpo tem sido 
transmitido até os nossos dias desde o tempo dos antigos 
que alimentavam concepções idênticas às nossas [...] eles 
acreditavam que o primeiro corpo era algo diferente da terra, 
do fogo, do ar e da água, e denominaram éter à região mais 
alta, e lhes deram este nome porque ‘ocorre sempre’ na 
eternidade do tempo (ARISTÓTELES4 apud ÉVORA, 2005, 
p. 138).  

A interpretação de Aristóteles sobre as constantes mudanças ocorridas 

no mundo terrestre e a perfeição do mundo supralunar, se dava pelo 

resultado de um propósito específico, ou seja, uma predeterminação para 

que as coisas se comportassem dessa maneira. Com essa interpretação, 

vemos surgir um conceito fundamental na Física aristotélica, o “lugar natural”. 

“A noção de ‘lugar natural’ traduz uma concepção puramente estática da 

ordem. Com efeito, se tudo estivesse ‘em ordem’, todas as outras coisas 

repousariam nos seus lugares naturais, lá permaneceriam, e de lá não se 

mexeriam” (KOYRÉ, 1986, p. 23). 

A noção de lugar natural carrega, além de uma concepção de universo 

estático, uma ideia de universo limitado, ou seja, finito. Em um universo que 

fosse infinito, não faria sentido falar em um centro, ou um lugar privilegiado 

(lugar natural).  

A Física aristotélica compreendia a ideia de que o universo seria finito, 

esférico, e a região das esferas celestes seria o seu limite, não havendo nada 

além dela. “Na ciência de Aristóteles, matéria e espaço andam juntos [...] e 

devem terminar juntos; não é preciso construir uma parede para limitar o 

universo e a seguir ficar se interrogando sobre o que limita esta parede” 

(KUHN, 1990 apud PEDUZZI, 2008, p. 23). 

O centro do universo, para Aristóteles, era o lugar natural do elemento 

terra. Portanto, a Terra era constituída predominantemente do elemento terra 

(não era conhecida naquela época a predominância de água em nosso 

planeta), ocupando o centro de universo. 

                                                             
4ARISTOTLE, Physics, books I-IV. Trad. de P. H. Wicksteed & F. M. Cornford. Cambridge: 
Harvard University Press, 1980. (edição bilingue, grego-inglês). (Loeb Classical Library). 
 



 

 
 

25 

A Terra no centro do universo significava, sobretudo, que o homem 

estava no centro de tudo. No caso, sendo o homem a máxima expressão 

divina, criado à sua imagem e semelhança, não poderia estar em outro lugar, 

senão no centro da criação.  

Uma das contribuições mais importantes da Física aristotélica, e 

consequência desta concepção sobre o universo, é o estudo dos 

movimentos. Aristóteles dedicou grande parte de sua obra denominada 

Física para detalhar o estudo dos movimentos.  

Para Aristóteles, movimento, significava mudança e ele classificou as 

mudanças em quatro modalidades: substância (geração e destruição); 

qualidade (alterações sensíveis); quantidade (aumento e diminuição); lugar 

(locomoção). Um aspecto importante a ser considerado é que o conceito 

aristotélico de movimento corresponde a um processo de mudança e não a 

um estado, como seria na interpretação de Galileu, que veremos adiante.  

De acordo com Aristóteles, “a natureza (physis) é 
princípio de movimento (kinesis) e de mudança (metabolé); e 
é a Natureza que estamos investigando, assim devemos 
entender o que é o movimento, pois se o movimento não é 
conhecido, a natureza (physis) não é conhecida 
(ARISTÓTELES5 apud ÉVORA, 2005, p. 129). 

O movimento das coisas para seus respectivos lugares naturais, são 

chamados de movimentos naturais. Por exemplo, se um corpo constituído do 

elemento terra fosse retirado de seu lugar natural, o elemento tendia a voltar 

ao seu lugar natural, que neste caso é o centro do universo, a Terra. 

Segundo esquema de pensamento aristotélico o universo seguia uma 

ordem hierárquica de lugares próprios que explicava o fato dos rios, lagos e 

oceanos se encontrarem sobre a superfície da Terra; e o ar, por sua vez, 

ocupar o lugar acima dos rios, lagos e oceanos. O fogo por sua vez, tinha seu 

lugar natural acima dos outros, o que explicava o fato das chamas do fogo se 

dirigirem para cima, em direção à periferia do mundo. Cada lugar tem certa 

potência (dynamis) específica capaz de produzir efeitos distintos tal que 

                                                             
5 ARISTOTLE, Physics, books I-IV. Trad. de P. H. Wicksteed & F. M. Cornford. Cambridge: 
Harvard University Press, 1980. (edição bilingue, grego-inglês). (Loeb Classical Library). 
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corpos pesados se movem, naturalmente ‘para baixo’, seu lugar natural; e 

corpos leves ‘para cima’. 

[...] chamo grave aquilo que está apto a mover-se 
[naturalmente] para o centro, e leve aquilo que está apto a 
mover-se a partir do centro; muito pesado o que está abaixo 
de todas as coisas que se movem para o centro, e muito leve 
o que se situa acima de todas as coisas que se movem para 
cima. É necessário que tudo que se move para cima ou para 
baixo possua leveza ou peso ou ambos, embora não em 
relação ao mesmo corpo; pois são corpos pesados e leves 
relativos a um ou outro. Por exemplo, o ar é leve relativo à 
água e a água é leve relativa à terra (ARISTÓTELES6 apud 
ÉVORA, 2005, p. 136). 

Na região sublunar somente o movimento natural retilíneo era 

possível. Sendo as direções destes movimentos retilíneos, determinadas de 

acordo com o elemento preponderante na constituição do corpo.  

A esfera da Terra é rodeada concentricamente por 
uma série de esferas ocas (Figura 1) as primeiras delas 
correspondem às dos elementos terrestres, água, ar e fogo 
respectivamente, tal que o lugar natural da água é a região 
imediatamente após a região central e o seu movimento 
natural é retilíneo para baixo, exceto na região central; o 
lugar natural do fogo, que é absolutamente leve, é a região 
externa da esfera sublunar e seu movimento é retilíneo para 
cima em relação ao centro do Universo; finalmente, o lugar 
natural do ar é a região intermediária entre a água e o fogo, e 
seu movimento natural é retilíneo para cima, exceto na 
região do fogo. O lugar e o movimento naturais dos corpos 
compostos por mais de um elemento correspondem àqueles 
do elemento preponderante (ÉVORA, 2005, p.136.). 

 

 

 

Figura 1: Esquema simplificado do universo aristotélico. 

                                                             
6 ARISTOTLE, Physics, books I-IV. Trad. de P. H. Wicksteed & F. M. Cornford. Cambridge: 
Harvard University Press, 1980. (edição bilingue, grego-inglês). (Loeb Classical Library). 
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A Física aristotélica não abriga nenhum conceito de ação à distância, a 

noção de gravidade é inexistente no sistema proposto por Aristóteles, havia a 

noção de corpos graves. O movimento de uma pedra que cai, por exemplo, 

era explicado pelo fato de a pedra estar buscando seu lugar natural, o centro 

do universo, portanto, um movimento natural.  

Na realidade, contudo, algumas observações eram contraditórias. O 

fogo, por exemplo, nem sempre se move apenas para cima (seu lugar 

natural), as chamas se movem também em outras direções. A existência de 

bolhas de ar nas águas dos rios, lagos e oceanos, mostrava que o elemento 

ar não existia somente acima das águas. Assim como as nuvens carregadas 

de água mostravam a existência do elemento água acima do elemento ar, ou 

seja, essa hierarquização dos lugares naturais dos elementos era uma 

situação idealizada. As contradições observadas eram consideradas perturbações, 

e eram explicadas pela pressão exercida pela esfera da Lua sobre a Terra. 

Idealmente, isto é, livre de perturbações, esses 
quatro elementos seriam encontrados em sua forma pura 
dispostos em camadas concêntricas, tendo como centro o 
centro da Terra. Isso, contudo, não acontece, porque a 
região terrestre é perturbada pelo movimento da esfera da 
Lua, “que empurra constantemente camadas de fogo para 
baixo estabelecendo correntes que impelem e misturam os 
elementos em todo o mundo sublunar (KUHN7, 1990 apud 
PEDUZZI, 2008, p. 35). 

No mundo supralunar o movimento natural era circular, ou seja, o 

movimento dos astros era circular. Os astros estavam, de acordo com a 

concepção de lugar natural, em seus respectivos lugares próprios e 

realizando movimentos uniformes, circulares e perpétuos (ciclos repetitivos). 

Acreditava-se que o movimento circular era o único movimento que poderia 

perdurar indefinidamente em um universo finito. Os corpos celestes eram 

considerados superiores e anteriores, pois foram criados antes, em relação 

aos corpos terrestres. Essa superioridade era decorrente do seu movimento 

natural (circular), visto que se acreditava que o círculo pertencia à classe das 

coisas perfeitas e, consequentemente, era superior à linha reta. 

                                                             
7 KUHN, Thomas. S. A revolução copernicana. Rio de Janeiro: Edições 70, 1990. 
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As esferas dos corpos celestes moviam-se umas com as outras, cada 

uma movendo e sendo movida. No entanto, para Aristóteles, o movimento 

deveria ter um início. Deveria haver um Primeiro Motor (Primum Mobile 

Immotum), que seria uma inteligência astral, um ser incorpóreo, indivisível, 

ilimitado, imutável, perfeito e eterno. Seria este o deus aristotélico. Podemos 

ver a existência de um Primeiro Motor na explicação de Aristóteles dos 

movimentos no mundo supralunar: 

Tudo o que é movido o é por alguma coisa; donde a 
irregularidade do movimento deve provir do motor ou do 
objeto movido, ou de ambos. Se o motor não age com uma 
força constante, ou se o objeto se modifica em vez de 
permanecer constante, ou se ambos se alteram, nada 
impede o movimento do objeto de ser irregular. Mas 
nenhuma dessas hipóteses pode ser explicada ao céu, pois 
demonstrou-se que o objeto do movimento é primário, 
simples, não gerado, indestrutível e totalmente imutável, e 
podemos entender que o motor tem muito mais razão para 
ser assim: somente o que é primário pode mover o primário; 
o que é simples, o simples; o que é indestrutível e não 
gerado, o indestrutível e não gerado (ARISTÓTELES8 apud 
JAMMER, 2011, p. 63). 

Para Aristóteles, além dos movimentos naturais, existiam outros tipos 

de movimento, os chamados movimentos violentos ou forçados. Os 

movimentos violentos eram todos os movimentos locais que não eram 

naturais. Esses movimentos jamais ocorriam espontaneamente, exigiam a 

ação exercida por algum outro corpo. Segundo Max Jammer, Aristóteles 

reconhecia dois tipos de força: a concepção platônica de força inerente à 

matéria, que ele chamava de “natureza” (physis), e a força como emanação 

da substância, a força do empurrar e puxar, provocando movimento em um 

segundo objeto, e não em si mesmo (JAMMER, 2011, p.58). 

O conceito de força, explorado na Física aristotélica, está associado ao 

agente envolvido no puxar e empurrar. Mas, em alguns momentos oscila 

entre este conceito e o conceito platônico de força como inerente à matéria, 

algo similar à transferência de energia. Na visão aristotélica, o segundo tipo 

de força, proveniente da substância, não podia ser inteiramente desvinculado 

da substância que se originava. Por isso a força, como conceito técnico na 

                                                             
8 ARISTÓTELES, On the Heavens, trad. W. K. C. Guthrie. Cambridge, Harvard University 
Press, Loeb Classical Library, 1939. p. 171 – 172. 
 



 

 
 

29 

mecânica aristotélica, fica confinada às duas formas de realização: empurrar 

ou puxar. Visto que a força é inseparável de seu sujeito, decorre daí que o 

motor, como sujeito da força, deve estar em contato constante com o motum, 

o movido, o objeto sobre o qual a força é exercida. (JAMMER, 2011, p. 58). 

Aristóteles investigou de forma quantitativa a noção de força como 

responsável da ação de puxar e empurrar, a partir de experiências próximas 

do seu cotidiano. No mundo sublunar ocorriam permanentemente fenômenos 

físicos em que os corpos eram deslocados de seus lugares naturais por meio 

de movimentos violentos. Quando as causas desses movimentos violentos 

cessavam, os corpos passavam a realizar movimentos naturais em direção 

aos seus respectivos lugares naturais.  Uma pedra sendo lançada para cima 

é um exemplo característico desta situação.  

A pedra sendo feita predominantemente do elemento terra, tem como 

movimento natural, após ter sido lançada para cima, a busca pelo centro do 

universo, ou seja, a superfície da Terra. Portanto, o movimento de subida, se 

afastando da superfície da Terra, era um movimento não natural, ou seja, 

violento. A causa desse movimento não era a essência do corpo (natureza, 

elemento), mas sim uma causa exterior, a ação de uma força. 

As ideias aristotélicas eram concebidas a partir de casos observáveis 

na natureza. Com isso, Aristóteles percebeu a influência do meio no 

movimento dos corpos. Para ele, era impossível um movimento no vazio 

(vácuo). Pois, sem a resistência de um meio, a velocidade de um corpo em 

movimento seria infinita. Uma velocidade infinita implicaria em um movimento 

instantâneo, o que realmente era inconcebível para Aristóteles. E mais que 

isso, uma velocidade infinita se associaria à ideia de um universo infinito em 

sua extensão, que também era inconcebível. 

Aristóteles enunciou uma lei sobre força, a partir da análise do 

movimento dos corpos: a velocidade de um corpo que se desloca num meio é 

diretamente proporcional à força aplicada ao corpo e inversamente 

proporcional à resistência do meio. Somente no século XIV que esta lei 

ganhou uma representação matemática, tendo como expressão: 
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𝑣 𝛼 
𝐹

𝑅
 

Onde 𝐹 representa a intensidade da força aplicada ao corpo, 𝑅  a 

resistência do meio no qual ocorre o movimento, e 𝑣 a velocidade do corpo. 

Para Aristóteles, o meio além de realizar o papel de resistir ao 

movimento, pode também, exercer um papel favorável ao movimento. Os 

movimentos dos projéteis foram explicados pelos aristotélicos por meio deste 

argumento. O exemplo usado era o caso de uma flecha lançada, que 

continuava em movimento mesmo após perder o contato com o agente que a 

fez entrar em movimento. 

Para explicar este problema Aristóteles recorreu àquilo que estava em 

contato com o projétil, o ar (meio). Segundo ele, quando o projétil se 

movimenta, passa a ocupar o lugar antes preenchido pelo ar que havia em 

sua direção (Figura 2). O ar, por sua vez, flui em torno do projétil para ocupar 

o “vazio” deixado pelo mesmo, e ao fazer isto, exerce uma força que 

impulsiona o projétil. Este processo, no qual o meio é o provedor da força 

motora, ficou conhecida como antiperistasis (“substituição mútua”). O 

processo era considerado imperfeito, por isso, a força exercida pelo ar 

diminuía com o deslocamento. A tendência natural do projétil de ir para seu 

lugar natural predominava após o passar de algum tempo e, desta forma, o 

corpo caía. 

 

Figura 2: O processo de antiperistasis para o movimento violento de um projétil. Retirada de 
PEDUZZI, 2008, p. 42. 
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O desenvolvimento do conceito de força na ciência grega não ficou 

restrito às contribuições de Aristóteles, outros pensadores contemporâneos e 

posteriores a ele deram diversas contribuições para a evolução deste 

conceito. Podemos citar Arquimedes, o fundador da estática, que estudou a 

mecânica dos corpos em uma abordagem puramente geométrica. 

A partir das críticas particularmente concentradas à explicação dada 

pelos aristotélicos ao movimento dos projéteis, um outro momento importante 

na história do desenvolvimento do conceito de força começou a se 

desenrolar, conforme discutiremos a seguir. 

 

2.2.2. Os conceitos de força e a mecânica pré-clássica - Teorias de força 

impressa.  

A visão aristotélica do universo influenciou de maneira significativa a 

ciência até a revolução científica ocorrida nos séculos XVI e XVII. Porém, 

nem todos aceitavam integralmente essas ideias.  

No século II a.C., o astrônomo Hiparco, de Nicéia (190 a.C. – 126 a.C.) 

não usava os argumentos aristotélicos da antiperistasis para explicar o 

problema do pós-arremesso de um projétil. Para ele o movimento se dava por 

meio de uma força transmitida ao projétil pelo arremessador. Essa força 

transmitida pelo arremessador era absorvida pelo projétil e à medida que ele 

se movimentava ela ia se extinguindo. Este astrônomo, também usou um 

argumento bastante parecido com este para explicar o fato de os corpos 

acelerarem quando postos em queda livre. Considerando um objeto segurado 

por algo, este não caía por estar sendo segurado, ou seja, sua tendência de 

ir para baixo era compensada pela força que o segurava. Com o objeto solto, 

esta força, que antes o segurava, continuava no objeto e ia diminuindo à 

medida que o corpo ia caindo, chegando a se anular em algum ponto da 

trajetória. O que explicava o fato de este corpo acelerar era a combinação 

dessa força com o peso do corpo que permanecia constante. 

Com Hiparco temos a primeira noção de uma força impressa no corpo, 

elemento novo no que diz respeito à força e ao movimento. Diferentemente 

de Aristóteles, que acreditava que a força que impulsionava o projétil 
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provinha do meio (força externa), a noção de força impressa dizia que a força 

responsável pelo movimento do projétil era uma força interna, ou seja, estava 

armazenada no corpo. 

O grande número de contribuições, do início do primeiro milênio até a 

alta Idade Média, para explicar o movimento de projéteis, revela um período 

bastante rico cientificamente, contrariando que a Idade Média tenha sido uma 

época obscura para ciência. 

Filoponos (475 – 565), que viveu em Alexandria, entre os séculos V e 

VI de nossa era, difundiu uma teoria semelhante à teoria de Hiparco. Ele 

rejeitou a teoria aristotélica que associava o meio ao papel motor nos 

movimentos dos projéteis, ou seja, era contra a teoria da antiperistasis. Para 

ele, o meio desempenharia somente o papel de resistir ao movimento. Para 

contestar a antiperistasis aristotélica, Filoponos, se expressou da seguinte 

forma: 

Sobre esta suposição seria difícil dizer o que faz o ar, uma 
vez empurrado adiante, mover-se de volta, isto é, ao longo dos lados 
da flecha, e depois alcançar a traseira da flecha, voltando uma vez 
mais e empurrando a flecha adiante. Pois, nesta teoria, o ar em 
questão deve realizar três movimentos distintos: ele deve ser 
empurrado para frente pela flecha, então mover-se para atrás e, 
finalmente, voltar e continuar para frente uma vez mais. Todavia o ar 
é facilmente movido e, uma vez colocado em movimento, atravessa 
uma distância considerável. Como então pode o ar, empurrado pela 
flecha, deixar de mover-se na direção do impulso impresso, mas em 
lugar disso virar, como por algum comando, e retraçar seu curso? 
Além disso, como pode este ar, ao virar, evitar de ser disperso no 
espaço, mas colidir precisamente sobre o entalho final da flecha e 
novamente empurrar a flecha adiante e presa a ele? Tal visão é 
inteiramente inacreditável e chega a ser fantástica (ÉVORA9, 1988 
apud PEDUZZI, 2008, p. 51). 

 

Ao contestar o argumento aristotélico, de que o meio seria o 

responsável pela continuidade do movimento violento de um projétil, por meio 

de uma força motora, Filoponos, de maneira semelhante a Hiparco, explica 

este movimento dizendo que uma força motriz seria cedida pelo lançador ao 

projétil, ficando incorporada nele. No exemplo do lançamento de uma flecha, 

                                                             
9 EVORA, F. R. R. A revolução copernicana-galileana. Campinas: UNICAMP, Centro de 

Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 1988. v.1. 
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a força motriz cedida pelo arco ficaria incorporada na flecha, fazendo esta 

continuar seu movimento. 

A visão aristotélica da necessidade da presença de uma força para a 

manutenção do movimento, é compartilhada por Filoponos. A velocidade do 

projétil ou da flecha seria proporcional ao saldo entre a força motriz aplicada 

e a força de resistência oferecida pelo meio. Podemos utilizar uma linguagem 

matemática, para expressar a lei de movimento de Filoponos da seguinte 

maneira:  

 

𝑣 ∝ (𝐹 − 𝑅) 

 

onde 𝐹 representa a a força incorporada pelo corpo (que o desloca), 𝑅 

a resistência do meio em qual ocorre o movimento e 𝒗 a velocidade desse 

corpo. 

Podemos observar, que de acordo com o conceito de força impressa 

proposto por Filoponos, o movimento no vácuo seria uma possibilidade, pois 

sendo a resistência nula, a velocidade não se torna infinita como na relação 

aristotélica.  

Segundo acreditava Filoponos, a força incorporada pelo corpo se 

extinguia gradualmente mesmo no vácuo, desta forma rejeitando a 

possibilidade de um movimento infinito mesmo sem ter como mostrar como 

isso de daria. Ainda sobre a força impressa em um corpo em movimento, 

Peduzzi (2008) diz que para Filoponos a diminuição da força impressa em um 

corpo, em um meio qualquer, é atribuída à resistência oferecida pelo mesmo 

e à tendência natural do corpo, ou seja, sua inclinação em retornar ao seu 

lugar natural. 

Com a decadência de Alexandria, considerada um grande centro 

científico, os conhecimentos produzidos pelos gregos foram propagados, 

principalmente pelos árabes. Diversos filósofos islâmicos exerceram um 

papel importante na preservação das obras dos gregos e na sua introdução 
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na cultura ocidental, sendo expoentes os pensadores Ibn Sina (980 – 1037), 

Ibn Bajjah (1106 – 1138) e Ibn Rusch (1126 – 1198) que ficaram conhecidos 

no ocidente como Avicena, Avempace e Averroes, respectivamente. São 

esses estudiosos que retomam a discussão sobre a natureza do movimento, 

assim como a possibilidade de um movimento no vácuo e a noção de força 

impressa.  

Avicena é o primeiro filósofo a rediscutir a ideia de força impressa. 

Para ele, a força não era auto extinguível. A força incorporada pelo corpo no 

lançamento só se “consome” se o corpo se movimentar por meio de um meio. 

Ou seja, no vácuo não haveria movimento. Pois, o corpo se moveria 

indefinidamente. Algo, inaceitável. 

O árabe Avempace foi quem mais discutiu as ideias de Filoponos, 

defendendo a relação em que a velocidade é proporcional ao saldo entre a 

força motriz e a força de resistência. Este filósofo também discordou das 

ideias aristotélicas de antiperistasis, assim como sua relação de 

proporcionalidade inversa entre a velocidade e resistência do meio. Para ele 

o movimento no vácuo era possível e seria finito, pois mesmo sem resistência 

o corpo teria uma certa distância finita a percorrer num determinado tempo.  

Apesar de estar em um contexto em que predominavam as ideias 

aristotélicas, as concepções de força impressa de Filoponos e Avempace 

tiveram importantes adeptos do século XIII, sendo eles Tomás de Aquino 

(1225 – 1274) e Roger Bacon (1214 – 1294). Tomás de Aquino, considerado 

a mente filosófica mais refinada na Europa desde Santo Agostinho tentou 

conciliar a filosofia aristotélica com a doutrina da igreja (PIRES, 2008). Ele 

refutou a ideia do vácuo com o mesmo argumento de Aristóteles, pois o 

corpo se movendo no vácuo se moveria indefinidamente, mas admitia a tese 

de um vácuo hipotético, considerando, neste caso, as hipóteses de 

Avempace sobre a velocidade finita de um corpo se movendo sem 

resistência. 

Trabalhos como os realizados por Francisco de Marchia (1290 – 

1344), Jean Buridan (1297 – 1358) e Nicolau Oresme (1320 – 1382), 

realizados em torno dos séculos XIII e XIV, deslocaram o enfoque das 
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discussões do “porquê” para o “como” e mudaram a forma de encarar o 

problema. 

A força impressa foi retomada por Francisco de Marchia, que propôs 

uma versão na qual a força impressa incorpórea era uma força temporária e 

auto-dissipativa. Nesse processo o ar continuava a exercer um papel 

importante, pois quando um corpo era posto em movimento, o ar em torno 

recebia também uma força impressa que ajudaria no movimento do corpo. 

Francisco de Marchia podem ter influenciado o professor da 

Universidade de Paris no século XIV, Jean Buridan, no desenvolvimento de 

sua teoria de força impressa. Com ele, chegamos na mais bem elaborada 

teoria sobre força impressa, a teoria medieval do impetus. Esta teoria se 

parece muito com a noção de força impressa de Filoponos, mas, ao que se 

sabe, Buridan desconhecia seu trabalho. 

O impetus de Buridan seria uma força motriz incorpórea, passada de 

um motor inicial ao corpo colocado em movimento, que permanecia no corpo 

caso este não fosse afetado pela resistência do meio ou pela gravidade, aqui 

entendida como a tendência natural de se dirigir para seu lugar natural. 

Buridan usou sua teoria do impetus para criticar a explicação que a física 

aristotélica para o movimento de projéteis.  

Em suas explicações, utilizou exemplos extraídos da experiência 

cotidiana para contradizer a ideia de que o ar seria o responsável para dar 

força motora necessária para o projétil continuar em movimento. Um dos 

exemplos utilizados por Buridan, segundo Peduzzi (2008), foi o caso de um 

pião que, ao girar, não muda sua posição. Essa observação permitiu a ele 

criticar a antiperistasis, já que, segundo esta, só é possível o movimento de 

um corpo, se o que o move passa a ocupar o lugar deixado pelo corpo, assim 

impedindo a formação do vazio. 

Um corpo ao ser lançado, segundo a teoria de Buridan, adquire um 

impetus que é transferido pelo lançador no momento do lançamento. O 

impetus do corpo vai diminuindo com o tempo, com a ação da força resistiva 

do ar e com a tendência natural do corpo de cair verticalmente, parando 

somente quando o impetus é vencido por essas forças externas. 
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O conceito quantitativo de Buridan considera a velocidade e a 

quantidade de matéria de um corpo como sendo a medida da força do 

impetus que produzia o movimento. Para ele, em um corpo mais denso havia 

mais matéria que em um corpo mais rarefeito, de mesmo volume e de 

mesma forma, dizendo que se um pedaço de metal e um pedaço de madeira 

de formas e volumes idênticos fossem postos à mesma velocidade, o corpo 

de metal alcançaria uma maior distância, devida a maior quantidade de 

matéria, que poderia receber mais impetus e perdurar por mais tempo contra 

as forças resistivas.  

Jean Buridan também contribui de forma importante com sua 

explicação para o movimento acelerado dos corpos em queda. Para ele a 

variação da velocidade estava associada ao impetus que crescia no decorrer 

da queda. Inicialmente, o corpo se move, na queda, devido a sua tendência 

natural e a ação da resistência do ar, sendo sua velocidade constante. Com a 

continuidade da queda, o corpo vai adquirindo um determinado impetus 

devido ao seu próprio movimento e, com isso, aumenta a velocidade. Sob a 

ação da gravidade e do impetus crescente, o corpo acelera em sua queda 

(PEDUZZI, 2008). 

 

 

Figura 3: Representação do movimento de queda de um corpo segundo a concepção de 
Buridan. As setas finas representam o impetus no corpo. 

Nicolau Oresme, também contribui de maneira muito significativa para 

as teorias de força impressa. Enquanto que o impetus, para Buridan, só podia 
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ser esgotável por forças externas, para Nicolau Oresme o impetus adquirido 

por um corpo era auto consumível. Outro detalhe importante da concepção 

de Nicolau Oresme era sua aceitação da possibilidade do movimento no 

vácuo, pois sendo o impetus auto consumível, para ele, o movimento seria 

necessariamente finito, ocorrendo ou não no vácuo. 

A noção do impetus, bastante utilizada na física medieval, permitiu 

uma explicação para o movimento de corpos celestes. Segundo ele, seria 

aceitável a ideia de que o movimento circular eterno dos astros se dava por 

um impetus transferido aos astros no início da criação. Interessante notar 

mais uma vez as fortes influências dogmático teológicas da época. 

Em parte alguma da Bíblia se lê que existem 
inteligências encarregadas de transmitir às esferas celestes 
seus movimentos próprios; assim, é lícito mostrar que não é 
necessário presumir a existência de tais inteligências. 
Podemos dizer que Deus, ao criar o Universo, moveu cada 
um dos orbes celestes como desejou; deu a todos um ímpeto 
que os manteve em movimento desde então [...] (BURIDAN10 
apud JAMMER, 2011, p. 97). 

 

Outros autores posteriores a Buridan deram suas contribuições à 

teoria do impetus, embora sugerindo poucas variações. Entre eles 

destacamos: Alberto da Saxônia (1316 – 1390), Leonardo da Vinci (1452 – 

1519), Niccolo Fontana Tartaglia (1500 – 1557) e Giambattista Benedetti 

(1530 – 1590). Dada sua importância a dinâmica do impetus foi utilizada em 

diversas escolas durante os séculos XV e XVI. A teoria do impetus serviu de 

base para a formação de Galileu Galilei que a utilizou em seus primeiros 

trabalhos seus primeiros trabalhos, como veremos a frente.  

 

2.2.3. O início da mecânica clássica – Galileu e uma nova visão de 

mundo.  

 

Nos séculos XVI e XVII tivemos profundas alterações, não somente no 

campo da astronomia, mas também na dinâmica. Essas alterações estavam 

interligadas. Enquanto que, as questões relacionadas à dinâmica tratavam da 

                                                             
10 BURIDAN, Jean. Quaestiones octavi libri physicorum. Bibl. Nat. Fonds Lat., manuscrito 
14723, fol. 45, col. b. 
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força impressa, na astronomia as transformações se davam devido uma 

polêmica existente na época, o modelo aristotélico – ptolomaico.  

As críticas e questionamentos ao modelo de epiciclos proposto por 

Ptolomeu (90 d.C. – 168 d.C.), surgiram após muito tempo. Nicolau 

Copérnico (1473 – 1543) em sua obra De revolutionibus orbium caelestium 

(Sobre a revolução das esferas celestes), publicada em 1543, apresentou um 

modelo astronômico estruturado matematicamente que foi adequado para 

rivalizar com o modelo que há tanto tempo era aceito. O novo modelo, então 

proposto por Copérnico, discordava com o modelo geocêntrico de Ptolomeu.  

Para Copérnico a maior parte dos problemas do modelo ptolomaico 

poderia ser resolvida removendo a Terra de sua posição central e 

substituindo-a pelo Sol. Em sua concepção, o Sol se encontrava no centro do 

universo e todos os corpos celestes giravam ao seu redor em órbitas 

circulares, inclusive a Terra, que por sua vez girava sobre si diariamente. A 

finitude do universo foi conservada por Copérnico, sendo seu limite a esfera 

das estrelas fixas, como mostramos na figura 4. No modelo de Copérnico 

ainda havia a necessidade de epiciclos e deferentes11, mas com um número 

menor com relação ao modelo de Ptolomeu.  

                                                             
11 Epiciclos são círculos em que os planetas se movem ao longo dele. O centro do epiciclo se move em um 

círculo maior chamado deferente. 
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Figura 4: Modelo Heliocêntrico de Copérnico. (Disponível em: 
https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2016/04/heliocentrismo.jpg. Acesso em: 10 

dez. 2018) 

O principal problema do modelo copernicano, do ponto de vista físico, 

era explicar por que os corpos na superfície da Terra acompanhavam o seu 

movimento. Há muito tempo já se questionava o movimento da Terra pelo 

fato de que as nuvens, os pássaros, e tudo que estivesse imerso no ar 

deveria ficar para trás. Um corpo solto do alto de uma torre, deveria cair à 

oeste da torre e não junto à base da mesma como se observava. 

Este problema para Copérnico não era prioritário, sua explicação era 

que tudo de certa forma, estava de algum modo ligado à Terra. Com esse 

argumento, segundo Copérnico, os objetos compartilham do movimento 

natural da Terra, não sendo perceptível, ou seja, é como se a Terra estivesse 

imóvel e a queda em direção ao centro ocorresse da mesma maneira que 

ocorreria em um universo geocêntrico. Uma explicação mais revolucionária, a 

respeito dessas questões, foi dada por Galileu Galilei (1564 – 1642). 

As teorias de força impressa influenciaram Galileu. No tratado De motu 

(Do movimento), Galileu considerou necessária a associação de uma força a 

um objeto em movimento para que esse continuasse seu movimento. 

Também, explicou a continuidade do movimento de um objeto, depois de 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2016/04/heliocentrismo.jpg
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cessado o contato com o lançador, no caso do lançamento de projéteis. Essa 

explicação foi, justamente, baseada na ideia de força impressa.  

No lançamento de um corpo para o alto, imprime – se ao corpo uma 

certa quantidade ou virtude12. O corpo adquiria uma “leveza”, uma que o 

movimento natural de subida era dos corpos leves. A medida que o corpo 

subia, essa virtude diminuía, e o corpo desacelerava, até que a força 

impressa equilibrasse o seu peso. Então, o corpo começava a cair de forma 

acelerada. Esta aceleração seria o resultado da diferença do peso do corpo 

com a diminuição da força impressa. Do ponto de vista teórico, se o corpo 

caísse de uma altura suficientemente grande, toda a força impressa 

desapareceria em algum momento da queda, a partir do qual o corpo cairia 

com velocidade uniforme, sob ação do próprio peso. 

Galileu passou da abordagem com base na força impressa para uma 

abordagem cinemática, onde ele, inicialmente, em uma carta a Paolo Sarpi, 

no ano de 1604, Galileu admitiu que a velocidade de um corpo em 

movimento de queda era proporcional à distância percorrida (PEDUZZI, 

2008, p.128). Como representado pela relação. 

𝑣 ∝ 𝑑 

Nos Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove 

scienze (Discursos e demonstrações matemáticas sobre duas novas 

ciências) reformulou sua consideração anterior e chegou na relação aceita 

atualmente, em que a velocidade é proporcional ao tempo. 

𝑣 ∝ 𝑡  

 

Galileu chegou à conclusão que a queda dos corpos se dava de forma 

acelerada em todo o trajeto e não apenas em parte dele, como ele havia 

expressado anteriormente em suas primeiras obras. Ao considerar que esse 

aumento da velocidade do corpo em queda livre se dava de maneira 

                                                             
12 Podemos entender como força. 
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constante no decorrer do tempo, ou seja, aceleração constante, Galileu 

escreveu: 

Quando, portanto, observo uma pedra que cai de 
uma certa altura a partir do repouso e que adquire pouco a 
pouco novos acréscimos de velocidade, por que não posso 
acreditar que tais acréscimos de velocidade não ocorrem 
segundo a proporção mais simples e mais óbvia? Se 
considerarmos atentamente o problema, não encontraremos 
nenhum acréscimo mais simples do que aquele que sempre 
se repete da mesma maneira. O que entenderemos 
facilmente, se considerarmos a estrita afinidade existente 
entre o corpo e o movimento: do mesmo modo, com efeito, 
que a uniformidade do movimento se define e se concebe 
com base na igualdade dos tempos e dos espaços (com 
efeito, chamamos movimento uniforme ao movimento que 
em tempos iguais percorre espaços iguais), assim também, 
mediante uma divisão de tempo em partes iguais, podemos 
perceber que os aumentos de velocidade acontecem com 
simplicidade; concebemos no espírito que um movimento é 
uniformemente acelerado quando, em tempos iguais 
quaisquer, adquire aumentos iguais de velocidade 
(GALILEI13, 1935 apud PEDUZZI, 2008, p.128). 

Galileu fez uma outra consideração importante, admitindo que dois 

corpos, independentemente de seus formatos e do que são constituídos, 

quando soltos de uma mesma altura atingem o solo ao mesmo tempo. 

Condicionando essa situação ao caso de não haver nenhuma resistência ao 

movimento dos corpos (resistência do ar). Com isso ele se posicionou de 

forma contrária ao princípio aristotélico da impossibilidade de um movimento 

no vazio. 

Um dos percursores do conceito de inércia, Galileu em sua obra 

Dialogo sopre i due massimi sistemi del mondo: tolemaico e copernicano 

(Diálogos Sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo: Ptolomaico e 

Copernicano), apresentou argumentos importantes sobre a persistência 

inercial do movimento.  

Nesta obra, Galileu apresenta o diálogo entre os personagens Salviati 

e Simplício, representantes dos pensamentos copernicano e aristotélico, 

respectivamente, onde discutem a questão da continuidade do movimento. 

Abaixo apresentamos um trecho desta obra. Salviati propõe a questão de 

como se daria o movimento de uma esfera, livre de resistências, sobre um 

                                                             
13 GALILEI, G. Duas novas ciências. São Paulo: Nova Stella, 1935. 
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plano inclinado. Conforme a experiência, o movimento de subida do corpo 

sobre o plano inclinado se daria de forma desacelerada, até o momento em 

que pararia, sendo contrário à sua tendência natural. No movimento de 

descida do corpo sobre o plano inclinado, o movimento seria acelerado 

indefinidamente, coincidindo com a tendência natural. Verbalizando o 

pensamento do próprio Galileu, Salviati apresenta suas conclusões 

respondendo à questão: como seria o movimento da esfera sobre um plano 

horizontal? O movimento do corpo seria sem diminuição nem aumento da 

velocidade, desta forma persistindo indefinidamente. 

 

Salviati: - Não desejo que digais ou respondais nada saber a 
não ser aquelas coisas que seguramente sabeis. Por isso, dizei-me: 
quando tivesses uma superfície plana, polidíssima como um espelho 
e de matéria dura como o aço, e que não fosse paralela ao horizonte, 
mas um pouco inclinada, e sobre o qual se colocasse uma bola 
perfeitamente esférica e de matéria pesada e duríssima, como, por 
exemplo, de bronze, deixada em liberdade, o que acreditais que ela 
faria? Não acreditais (assim como eu) que ela ficasse parada? 

Simplício: - Se aquela superfície fosse inclinada? 

Salviati: - Sim, porque assim o supus. 

Simplício: - Não acredito de modo algum que ela ficasse 
parada; ao contrário, estou perfeitamente seguro de que ela se 
moveria espontaneamente na direção do declive. [...] 

Salviati: - Mas se outros quiserem que aquela bola se 
movesse para cima sobre aquela mesma superfície, acreditais que 
ela subirá? 

Simplício: - Espontaneamente não, mas só arrastada ou 
lançada com violência. 

Salviati: - E quando ela fosse impelida por algum ímpeto que 
lhe fosse violentamente impresso, qual e quanto seria o seu 
movimento? 

Simplício: - O movimento iria sempre enfraquecendo e 
retardando-se, por ser contra a natureza, e seria mais demorado ou 
mais breve, segundo o maior ou menor impetus e segundo o maior 
ou menor aclive. 

Salviati: - Parece-me, portanto, até aqui, que vós me haveis 
explicado os acidentes de um móvel sobre os dois planos diferentes; 
e que no plano inclinado o móvel pesado espontaneamente desce e 
vai continuamente acelerando-se, e, que, para retê-lo em repouso, é 
necessário usar força; mas sobre o plano ascendente é necessário 
força e também para pará-lo, e que o movimento que lhe foi 
impresso vai continuamente enfraquecendo, até que finalmente se 
anula. Dizeis ainda mais que em um e em outro caso nasce uma 
diferença dependendo de se a declividade ou aclividade do plano for 
maior ou menor; de modo que a uma inclinação maior corresponde 
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uma maior velocidade e, ao contrário, sobre o plano em aclive o 
mesmo móvel lançado pela mesma força move-se uma distância 
maior quanto menor seja a elevação. Dizei-me agora o que 
aconteceria com o mesmo móvel sobre uma superfície que não 
estivesse nem em aclive nem em declive. 

Simplício: - [...] Como não existe declividade, não pode 
existir uma inclinação natural ao movimento e, não existindo 
aclividade, não pode existir resistência a ser movido, de modo que 
seria indiferente à propensão e à resistência ao movimento: parece-
me, portanto, que lhe deveria ficar naturalmente em repouso. 

Salviati: - Assim acredito, quando alguém o colocasse 
parado; mas se lhe fosse dado um ímpeto em direção a alguma 
parte, o que aconteceria? 

Simplício: - Continuaria a mover-se na direção daquela 
parte. 

Salviati: - Mas com que espécie de movimento? Por um 
movimento continuamente acelerado, como nos planos em declive, 
ou por um movimento sucessivamente retardado, como nos aclives? 

Simplício: - Eu não consigo perceber causa de aceleração 
nem de retardamento, não existindo nem declividade nem aclividade. 

Salviati: - Sim. Mas se não existisse causa de retardamento, 
muito menos deveria existir de repouso: quanto acreditais, portanto, 
que duraria o movimento do móvel? 

Simplício: - Tanto quanto durasse o comprimento daquela 
superfície que não é nem subida nem descida. 

Salviati: - Portanto, se esse espaço fosse ilimitado, o 
movimento nele seria igualmente sem fim, ou seja, perpétuo? 

Simplício: Parece-me que sim, sempre quando o móvel 
fosse de matéria duradoura. (GALILEI 14  apud PORTO e PORTO, 
2009, p. 6-7). 

Observamos nos Diálogos que a ideia de inércia está sendo referida 

como continuidade de movimento, sem variação da velocidade. Porém, 

observando cuidadosamente este argumento, veremos que um plano 

horizontal seria tangente à superfície da Terra, ou seja, um movimento sobre 

este plano seria um movimento contrário a sua tendência natural e, 

consequentemente, deveria ser desacelerado. Desta forma, um movimento 

com velocidade constante, seria aquele que nem se aproxima do centro da 

Terra e nem se afasta, ou seja, um movimento que descreve um arco de 

circunferência concêntrico à Terra. Portanto, a descrição de inércia para 

Galileu era de uma inércia do tipo circular, forma diferente da concepção que 

temos hoje. 

                                                             
14 GALILEI, G. Duas novas ciências. São Paulo: Nova Stella, 1935. 
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Galileu estudou principalmente os aspectos cinemáticos do 

movimento, não se preocupando em explicar o conceito de força em si. 

Mesmo sem essa intencionalidade, Galileu, no trecho acima, já deixou 

subentendida a ideia de força constante. Nos “Discursos e demonstrações 

matemáticas sobre duas novas ciências” ele deixou claro sua 

despreocupação em investigar as causas do movimento. 

O presente não parece ser o momento apropriado 
para investigar a causa da aceleração do movimento natural. 
Muitas opiniões foram expressas a esse respeito por vários 
filósofos. Alguns explicaram pela atração para o centro; 
outros, pela repulsa entre as partes muito pequenas do 
corpo; outros, ainda, a atribuíram a uma tensão no 
circundante, que se aproxima por trás do corpo cadente e o 
impele de uma de suas posições para outra. Todas essas 
fantasias, e outras, devem ser examinadas, mas não vale 
realmente a pena. Por ora, nosso propósito é investigar e 
demonstrar algumas propriedades do movimento acelerado 
(seja qual for a causa da aceleração) (GALILEI15, 1638 apud 
JAMMER, 2011, p.129). 

 

A força, para Galileu era, antes de tudo era um conceito físico e não 

metafísico, e acreditava que sua abordagem estava ainda no início, sendo a 

definição de força deixada para outros pensadores, admitindo que estava fora 

de seu alcance (JAMMER, 2011). 

 

2.2.4 – Newton e o conceito de força.  
 

A publicação do trabalho de Isaac Newton (1643 – 1727), denominado 

Philosophiae naturalis principia matemática (Princípios Matemáticos de 

Filosofia Natural), consolidou a perspectiva inercial do movimento e a 

mecânica necessária para explicar os fenômenos celestes e terrestres de 

uma maneira unificada.  

Nesta obra, Newton apresenta uma exposição dedutiva e sistemática 

da mecânica clássica. Notamos, nos Principia, que o conceito de força para 

                                                             
15 GALILEU, Galilei. Dialogues concerning two new sciences, trad. Henry Crew e Alfonso de 
Salvio. Evanston: Northwestern University Press, 1946. p. 160. 
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Newton estava atrelado aos seus estudos sobre gravitação, tendo como 

maior preocupação a descrição matemática dos fenômenos planetários. 

De início, Newton define alguns conceitos fundamentais para a 

mecânica, como: quantidade de matéria (massa), quantidade de movimento, 

inércia, força centrípeta, tempo absoluto e relativo, espaço absoluto e 

relativo, movimentos absolutos e relativos. 

 

“Definição I: A quantidade de matéria é a medida da mesma, 
obtida conjuntamente a partir de sua densidade e volume”. 

“Definição II: A quantidade de movimento é a medida do 
mesmo, obtida conjuntamente a partir da velocidade e da quantidade 
de matéria”. 

“Definição III: A vis ínsita, ou a força inata da matéria, é um 
poder de resistir, através do qual todo o corpo, no que depende dele, 
mantém seu estado presente, seja ele de repouso ou de movimento 
uniforme em linha reta”. 

“Definição IV: Uma força imprimida é uma ação exercida 
sobre um corpo a fim de alterar seu estado, seja de repouso, seja de 
movimento uniforme em uma linha reta”. 

“Definição V: Uma força centrípeta é aquela pela qual os 
corpos são dirigidos ou impelidos, ou tendem, de qualquer maneira, 
para um ponto ou centro”. 

“Definição VI: A quantidade absoluta de uma força 
centrípeta é a medida da mesma, proporcional à eficácia da causa 
que a propaga a partir do centro, através dos espaços ao seu redor”. 

“Definição VII: A quantidade acelerativa de uma força 
centrípeta é a medida da mesma, proporcional à velocidade que ela 
gera em um dado tempo”. 

“Definição VIII: A quantidade motora de uma força centrípeta 
é a medida da mesma proporcional ao movimento que ela gera em 
um dado tempo”. (NEWTON, 2008, p. 39 – 43) 

 

A quantidade de matéria aparece como o produto da densidade pelo 

volume (a densidade já era um conceito conhecido). A respeito do produto 

entre volume e densidade, Jammer (2011) considera que provavelmente 

Newton tenha recordado das experiências de Robert Boyle com gases 

comprimidos, pois, nessas experiências, a quantidade de gás sob pressão 

variável era determinada pelo produto do volume por sua densidade.  
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Newton, a respeito da quantidade de matéria, escreveu: “[...] É essa 

quantidade que doravante sempre denominarei pelo nome de corpo ou 

massa. E a mesma é conhecida por meio do peso de cada corpo, pois é 

proporcional ao peso, como descobri com experimentos com pêndulos [...]” 

(NEWTON, 2008, p. 39). Vale ressaltar que, nos Principia, não foi 

estabelecida a diferença entre os conceitos de massa e peso explicitamente. 

Esta diferença somente foi feita no século seguinte por outros trabalhos.  

A definição de quantidade de movimento, ou momento linear, mostra 

uma proporcionalidade em relação à velocidade. O conceito de quantidade 

de matéria era uma ideia básica no sistema de Newton. Portanto, ele propôs 

que a quantidade de movimento seria o produto da quantidade de matéria 

(massa) pela velocidade.  

As duas primeiras definições, juntamente com os trabalhos sobre 

inércia, de Galileu, Newton apresenta, pela primeira vez, o conceito de 

“força”. Na definição III, é definido a vis insita (força inata), ou seja, a 

natureza inerte da matéria, como uma força de inatividade, como um poder 

resistivo à mudança no estado de movimento. Para Newton, a inércia é uma 

força inerente à matéria e latente até quando não existir qualquer outra força 

aplicada ao corpo. Podemos notar que nesta definição a força não foi 

concebida como uma causa do movimento, mas como a qualidade da inércia. 

Podemos ver um comentário de Jammer (2011) a respeito: 

 

A resposta se torna clara se encararmos a definição III como 
uma concessão à mecânica pré-galileana. Como vimos, a mecânica 
peripatética concebia a força [dynamis] como tendo uma natureza 
dupla, ativa na medida em que afetava os outros objetos, passiva na 
medida em que era susceptível a mudanças externas. Essa 
conotação passiva fornece a resposta (JAMMER, 2011, p. 158). 

Em contrapartida, a definição IV dos Principia refere-se à força 

imprimida, ou seja, uma força aplicada. Newton relaciona a força imprimida 

com a mudança de estado de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, 

para um movimento acelerado. Esta noção está intimamente ligada ao 

princípio metafísico da causalidade. Jammer (2011) apresenta três aspectos 

que diferenciam a força imprimida e a força inata:  
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A força imprimida é pura ação e tem caráter transitório; 
segundo, ela não permanece no corpo depois que a ação é 
concluída; por último, enquanto a inércia, na visão newtoniana, era 
uma força universal da matéria, a força imprimida podia ter origens 
diferentes, “provindo da percussão, da pressão ou da força 
centrípeta” (JAMMER, 2011, p. 159) 

 

Newton insere, na definição V, uma terceira força, a vis centrípeta 

(força centrípeta), uma força do tipo central. Segundo Jammer (2011), esta 

força era para Newton a mais importante, em virtude de seus estudos sobre 

gravitação. Vemos um comentário da definição V feito por Newton: “[...] São 

forças desse tipo: a gravidade, pela qual os corpos tendem para o centro da 

Terra [...]” (NEWTON, 2008, p. 41). 

O conceito de força aparece como impreciso, a partir das definições 

dos Principia. Não há uma definição direta. Para Newton, o conceito de força 

está relacionado intimamente, com seus estudos sobre gravitação e dinâmica 

dos movimentos dos planetas.  

Nesta mesma obra, Newton apresenta seus três axiomas para o 

movimento dos corpos, as conhecidas três leis de Newton. 

 

Lei I: Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de 
movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja 
forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. 

 

Lei II: A mudança de movimento é proporcional a força 
motora imprimida, e é produzida na direção da linha reta na qual 
aquela força é imprimida. 

 

Lei III: A toda ação há sempre uma reação igual ou, as 
ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e 
dirigidas a partes opostas. (NEWTON, 2008, p. 53-54) 

 

Para Jammer (2011), a Primeira Lei do movimento, o princípio da 

inércia, pode ser interpretada como uma definição qualitativa de força. Nesta 

lei, podemos observar uma ruptura com a física aristotélica. O movimento era 

compreendido como um processo que alterava as características intrínsecas 
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ao corpo, em oposição, o repouso era a ausência deste processo. O primeiro 

axioma associa a alteração do movimento dos corpos, enquanto estado, ao 

surgimento de uma força aplicada, ou seja, oferece resistência em alterar seu 

estado de movimento. Vemos que a necessidade da ação de uma força 

contínua é extinta. O corpo pode estar em movimento sem estar sob a ação 

de uma força, o que era inconcebível para Aristóteles.  

A segunda lei do movimento relaciona a variação do movimento com a 

força aplicada, em outras palavras, relaciona a força aplicada com a variação 

temporal da quantidade de movimento. Em linguagem matemática moderna, 

podemos expressá-la da seguinte maneira: 

 

𝐹 ∝  ∆(𝑚𝑣) 

Não há um consenso a respeito do segundo axioma como sendo uma 

definição para força. Jammer (2011) nos apresenta esta discussão  

 

Visto que Newton estabelecia uma clara distinção entre 
definições e axiomas (ou leis do movimento), é obvio que ele não 
pretendia usar a segunda lei do movimento com uma definição de 
força (...) Tampouco pretendia usá-la para afirmar um método de 
mensuração de forças. Para Newton, a força era um conceito dado a 
priori, intuitivamente; em última análise, era análogo à força muscular 
humana. A definição IV, portanto, não deve ser interpretada como 
uma definição nominal, mas como um resultado de uma propriedade 
característica das forças; a de determinar acelerações (JAMMER, 
2011, p.163). 

 

A Terceira Lei do movimento, apresenta uma característica bastante 

relevante a respeito do conceito de força. A força é apresentada com um 

aspecto dual, através do que chamamos hoje de princípio da ação e reação. 

Esta lei não se trata de uma lei geral da natura, uma vez que não é válida 

para qualquer tipo de força, aplicada somente, às forças centrais16.  

Os Princípia são constituídos de três volumes. O primeiro livro (Livro I), 

Newton estrutura seu sistema físico-matemático, dedicando-se ao movimento 

                                                             
16 A terceira lei não requer que as forças sejam centrais, mas a maioria das forças que encontramos (gravidade, 

força eletrostática entre duas cargas, etc.) tem essa propriedade (TAYLOR, 2013) 
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dos corpos. O Livro II trata do movimento dos corpos em meios fluidos. 

Porém, é no Livro III, denominado de “O Sistema do Mundo”, dedicado ao 

estudo da gravitação, que o autor se preocupa em aplicar seu modelo 

matemático ao estudo dos fenômenos naturais.  

Newton utilizando as Proposições I, II e III mostra que as forças que 

atuam sobre os planetas são forças centrais, dirigidas para o centro e variam 

com o inverso do quadrado da distância.   

 

“Proposição III: Que a força que a lua é mantida em sua 
órbita tende para a terra e é inversamente proporcional ao quadrado 
da distância de seu lugar ao centro da terra” (NEWTON, 2008, 
p.196). 

 

A Proposição IV nos mostra que a força que faz com que os corpos 

pesados caiam para a Terra é a mesma que faz com que a Lua orbite em 

torno da Terra. Newton comenta: “[...] a força com que a lua é mantida em 

sua órbita torna-se, na superfície da terra, igual à força de gravidade que 

observamos nos corpos pesados aqui [..]” (NEWTON, 2008, p.198). Nas 

Proposições V e VI, vemos a conclusão da Proposição IV generalizada para 

planetas e satélites.  

A Lei da Gravitação Universal, enunciada por Newton: “Que há um 

poder da gravidade pertencente a todos os corpos, proporcional às várias 

quantidades de matéria que eles contêm” (NEWTON, 2008, p. 203), é 

apresentada na Proposição VII. Nos livros didáticos está Lei aparece numa 

linguagem matemática como: 

 

𝐹 ∝  
𝑀 ∙ 𝑚

𝑑2
 

Através dos Principia, Newton formulou uma lei que unifica a descrição 

dos movimentos dos corpos terrestres com a descrição do movimento dos 

corpos celestes, lançando a base de toda mecânica clássica.  
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A mecânica clássica não teve fim com os trabalhos de Newton. Pelo 

contrário, a organização e desenvolvimento dos princípios gerais foram 

realizados ao longo do século XVIII. As leis de Newton descreviam 

perfeitamente o movimento de corpos pontuais, mas precisava de ajustes 

para descrever os movimentos de corpos rígidos e de fluídos. Esse 

desenvolvimento foi feito por nomes como: Leonhard Euler (1707 –1783), 

Jean Lê Rond d’Alembert (1717 – 1783), Joseph Louis de Lagrange (1736 – 

1813) e William Rowan Hamilton (1805 – 1865), que deram início a uma 

interpretação da mecânica chamada de mecânica analítica.  

O desenvolvimento do conceito de força continuou ao longo da 

história, tendo outras formulações e abordagens. Porém, a conceituação 

presente no Ensino Médio, foco deste trabalho, é a conceituação newtoniana. 

Deixaremos para o futuro, um trabalho que verse sobre a conceituação pós-

newtoniana de força.  

 

2.3.  A utilização da Atividade Investigativa no ensino aprendizagem 

de Física  

As aulas estritamente expositivas, conteudistas, extremamente 

matematizadas, e com pouquíssimas discussões conceituais, com grande 

número de exercícios operacionais a partir de um exemplo, são 

particularidades bem conhecidas da prática de ensino de Física no Ensino 

Médio (CARVALHO, 2010). Esta metodologia, ainda encontrada nas escolas 

brasileiras, mantém o aluno em um estado de passividade, e o professor no 

papel de transmissor e detentor de todo o saber. Porém, este perfil de ensino 

de Física, com características tradicionais, não vai de encontro com as 

orientações contidas nos documentos oficiais (PCN, PCN+, Orientações 

Curriculares) como modelo de ensino para a sociedade atual (BRASIL,1999; 

BRASIL, 2002). 

O ensino renovado, também conhecido como progressista ou 

alternativo, apresenta-se de acordo com as propostas atuais de 

pesquisadores e pensadores da área de educação, que vislumbram na 

escola a formação de um aluno como cidadão contemporâneo, conhecedor 
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de si, da sociedade e do mundo em que habita, crítico, autônomo e atuante 

(BRASIL, 2002; MARTINS, 2011). A proposta deste ensino renovado, tem 

como modelo de ensino o aluno ocupando o centro do processo de ensino-

aprendizagem, sendo participante ativo do seu aprendizado, trabalhando em 

grupo, buscando informações a partir de seus conhecimentos prévios, 

aprendendo a fazer e a investigar, construindo seu aprendizado. Este perfil 

de ensino transgride a concepção tradicional de ensino que possuímos, 

modificando também a prática do professor.  

Os trabalhos de pesquisa em ensino de Física mostram que os 

estudantes aprendem mais e desenvolvem melhor seus conhecimentos 

conceituais quando participam de investigações científicas (AZEVEDO, 

2004). Uma investigação científica pode ocorrer de maneiras distintas, e 

certamente o modo como ocorre está ligado às condições disponibilizadas e 

às especificidades do que se investiga (SASSERON, 2013). A investigação 

científica envolve um problema, o trabalho com os dados, informações e 

conhecimentos já existentes, o levantamento e o teste de hipóteses, o 

reconhecimento de variáveis e o controle das mesmas, o estabelecimento de 

relações entre informações e a construção de uma explicação.  

A investigação científica, também conhecida, como atividade 

investigativa, pode ocorrer em qualquer tipo de atividade que se faça, não 

estando condicionada a acontecer em práticas experimentais. Assim, a leitura 

de um texto pode ser uma atividade investigativa tanto quanto um 

experimento de laboratório (SASSERON, 2013). Para que uma atividade 

possa ser considerada investigativa, o aluno não deve limitar-se apenas ao 

trabalho de manipulação e observação. A atividade investigativa deve fazer 

com que o aluno reflita, discuta, explique, relate, o que dará ao seu trabalho 

características de uma investigação científica.  

A investigação, porém, deve ser bem fundamentada, ou seja, é 

importante que a atividade investigativa faça sentido para o aluno, de modo 

que ele saiba o porquê de estar investigando o fenômeno que a ele é 

apresentado. Para isso, é fundamental que o professor apresente um 

problema sobre o que está sendo estudado. A colocação de uma questão ou 
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problema aberto como ponto de partida é um aspecto fundamental para a 

criação de um novo conhecimento. Segundo Bachelard 17  (1996), “todo 

conhecimento é resposta a uma questão” (BACHELARD apud AZEVEDO, 

2004, p.  25).  

A utilização de atividades investigativas que busque desenvolver a 

compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno a participar de seu 

processo de aprendizagem, saindo de uma postura passiva, percebendo e 

agindo sobre o seu objeto de estudo, relacionando este objeto aos 

acontecimentos e buscando as causas dessa relação. O processo de pensar 

faz parte desta participação, e auxilia na construção de sua autonomia, na 

procura de uma explicação para o resultado de suas ações ou interações. 

Neste tipo de atividade há um envolvimento emocional por parte do aluno, 

pois ele passa a usar suas estruturas mentais de forma crítica, diante de 

conflitos cognitivos, assim como suas habilidades.  

Durante uma atividade investigativa, alguns aspectos da atividade 

científica podem ser explorados (AZEVEDO, 2004). Dentre eles estão: 

1. Apresentar situações problemáticas abertas; 

2. Fornecer a reflexão dos estudantes sobre a relevância e 

o possível interesse das situações propostas; 

3. Potencializar análises qualitativas significativas, que 

ajudem a compreender e acatar as situações planejadas e formular 

perguntas operativas sobre o que se busca;  

4. Considerar a elaboração de hipóteses como atividade 

central da investigação científica, sendo esse processo capaz de 

orientar o tratamento das situações e de fazer explícitas as 

preconcepções dos estudantes; 

5. Considerar as análises, com atenção nos resultados (sua 

interpretação física, confiabilidade etc.), de acordo com os 

conhecimentos disponíveis, das hipóteses manejadas e dos resultados 

das demais equipes de estudantes; 
                                                             
17 BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuiçao para uma psicanálise do 

conecimento. Rio de janeiro: Contraponto, 1996. 
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6. Conceder uma importância especial às memórias 

científicas que reflitam o trabalho realizado e possam ressaltar o papel 

da comunicação e do debate na atividade científica; 

7. Ressaltar a dimensão coletiva do trabalho científico, por 

meio de grupos de trabalho, que interajam entre si.  

Os objetivos pedagógicos que se procura atingir através de uma 

atividade investigativa podem ser listados em cinco grupos (AZEVEDO, 

2004): 

• habilidades – de manipular, questionar, investigar, 

organizar, comunicar; 

• conceitos – por exemplo: hipóteses, modelo teórico, 

categoria taxionômica; 

• habilidades cognitivas – pensamento crítico, solução 

de problemas, aplicação, síntese; 

• compreensão da natureza da ciência – 

empreendimento científico, cientistas e como eles trabalham, a 

existência de uma multiplicidade de métodos científicos, inter-relações 

entre ciência e tecnologia e entre várias disciplinas, alfabetização e 

enculturação científica; 

• atitudes – por exemplo: curiosidade, interesse, correr 

risco, objetividade, precisão, perseverança, satisfação, 

responsabilidade, consenso, colaboração, gostar de ciência.  

Para que os aspectos explorados e os objetivos possam ser 

analisados e alcançados, respectivamente, é necessária uma mudança de 

atitude, tanto para o aluno, quando para o professor em sua prática. O 

professor, de transmissor e detentor do saber, papel clássico em uma aula 

expositiva, torna-se orientador da aprendizagem, auxiliando o aluno na 

construção do conhecimento. E, o aluno, de papel espectador passivo, passa 

a ser intelectualmente ativo e o próprio construtor de sua aprendizagem.  

Nesta metodologia de ensino o aluno é o centro do processo de ensino 

– aprendizagem, tendo a oportunidade de expor suas ideias, elaborar suas 

hipóteses, questionar e defender seus pontos de vista em relação a outras 
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ideias ocorridas em grupos diferentes de estudantes. O professor tem a 

função de acompanhar as discussões, provocar, propondo novas questões e 

ajudar os alunos a manterem a coerência de suas ideias.  

O professor ao propor uma atividade investigativa, deve tornar-se um 

professor questionador, que muito mais do que saber a matéria a ser 

ensinada, precisa saber conduzir perguntas, estimular, propor desafios, ou 

seja, passe de simples expositor a orientador do processo de ensino 

(CARVALHO, 2010). A influência do professor num ensino em que o aluno 

faz parte da construção de seu conhecimento é descrito por Carvalho et al. 

da seguinte maneira:  

É o professor que propõe problemas a serem resolvidos, 
que irão gerar ideias que, sendo discutidas, permitirão a ampliação 
dos conhecimentos prévios; promove oportunidades para a 
reflexão, indo além das atividades puramente práticas; estabelece 
métodos de trabalho colaborativo e um ambiente na sala de aula 
em que todas as ideias são respeitadas (AZEVEDO, 2004, p. 25). 

Portanto, diante de argumentos que sustentam uma atividade investigativa, 

vemos que ensinar Física envolve mais do que desafiar as ideias prévias dos 

alunos e substituí-las por teorias mais consistentes do ponto de vista 

científico, se faz necessário um sentido de compreensão, que a partir da 

Física podemos falar e pensar sobre o mundo através de uma forma 

diferente. Com isso, o aluno deve ser reconhecido como um ser pensante, 

como uma pessoa intelectualmente ativa, dotado de uma liberdade 

intelectual, que permita ele pensar e argumentar sobre seu aprendizado e a 

construção de seu próprio conhecimento.  
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3. METODOLOGIA E ATIVIDADE PROPOSTA 

Após trabalhar com os alunos assuntos de cinemática, em que o 

movimento é estudado sem a preocupação de expor a sua causa, muitas 

vezes matematizando, em excesso, a física e percebendo que a turma 

caminhava para uma vertente muito matemática, resolvemos propor uma 

atividade investigativa utilizando HFC.  

Nesta proposta procuramos seguir a pedagogia discutida por Paulo 

Freire, entendendo que o educando tem um saber a oferecer, pois não é uma 

“tábua rasa”, vazia, sem conteúdo (FREIRE, 1992). O senso comum pode ser 

entendido como uma fonte de saber, auxiliando na construção do 

conhecimento do indivíduo.  

Diante desta linha de pensamento pedagógico trabalhei com a 

aplicação de dois questionários e um texto auxiliar, que discutia, 

historicamente, as concepções sobre força e movimento. O primeiro 

questionário, nomeado de pré-teste, foi distribuído após uma discussão inicial 

sobre o que causava o movimento dos corpos. Muitas concepções prévias 

surgiram. Em seguida, solicitamos que documentassem essas concepções, 

respondendo as dez perguntas do primeiro questionário.  

Antes da aplicação do segundo questionário, chamado de pós-teste, 

foi solicitada a leitura de um texto de apoio. O texto trazia concepções sobre 

força e movimento de três pensadores: Aristóteles, Galileu e Newton. Após a 

leitura, o pós-teste foi aplicado.  

O objetivo da atividade proposta era que os alunos percebessem a 

importância do conceito de força, que não entendessem a dinâmica como 

mais uma aplicação de fórmulas. Contudo, buscamos através da proposta de 

ensino, analisar qualitativamente as respostas produzidas pelos alunos, em 

ambos questionários.  

Neste tipo de pesquisa, segundo Myring,  
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[...] “nem estruturações teóricas e hipóteses, nem 
procedimentos metodológicos devem impedir a visão de 
aspectos essenciais do objeto [de pesquisa]” (p. 28). [...] Ao 
mesmo tempo, enfatiza, que ‘apesar da abertura exigida, os 
métodos são sujeitos a um controle contínuo[...]. Os passos 
da pesquisa precisam ser explicitados, ser documentados e 
seguir regras fundamentais (p. 29) [...] (MYRING 18 , 2002, 
apud GUNTHER, 2006, p. 202)  

Para Hartmut (2006), a pesquisa qualitativa leva em consideração 

histórias dos indivíduos. A análise das respostas dos alunos leva em 

consideração o tipo de vida de cada um, no que cada um acredita, nos seus 

costumes e valores para tentar entender o porquê das respostas. De acordo 

com Hartmut (2006, p. 203) “[...] na pesquisa qualitativa há aceitação explícita 

da influência de crença e valores sobre a teoria, sobre a escolha de tópicos 

de pesquisa, sobre o método e sobre a interpretação de resultados.” 

Segundo Moreira (2003), a sala de aula é vista como um ambiente 

organizado social e culturalmente no qual as ações mudam constantemente, 

significados são adquiridos, trocados e compartilhados, favorecendo este tipo 

de pesquisa diante desta proposta de ensino.  

3.1.  O contexto de aplicação da proposta de ensino 

 

A proposta de ensino foi aplicada no Colégio Ressurreição – Unidade 

Taquara (Figura 5), no dia 26 de outubro de 2018. Esta unidade escolar 

localiza-se no bairro Taquara, Rio de janeiro – RJ, e atende 532 alunos nos 

turnos da manhã e tarde. No turno da manhã atende-se alunos do Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio. E, no turno da tarde, pré-escola e Ensino 

Fundamental I. Os alunos que frequentam o colégio são oriundos do mesmo 

bairro ou de bairros próximos.    

O espaço físico do colégio é composto por um prédio (Figura 5) onde 

encontram-se as salas de aula e duas quadras poliesportivas; também possui 

um laboratório de ciências, duas salas de vídeo e um laboratório de 

informática. Além desse espaço, a unidade escolar apresenta uma área 
                                                             
18 MYRING, P.H. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: Esta é a questão? 
Psicologia: Teoria e Pesquisa, mai. – ago. 2006, vol. 22, p. 201 – 210.   
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externa arborizada, que permite diversas atividades. O quadro funcional 

apresenta um quantitativo de 152 funcionários, distribuídos entre professores, 

coordenação e direção, secretaria escolar, departamento pessoal, 

manutenção e apoio.  

O Colégio Ressurreição é uma escola tradicionalmente católica. 

Porém, é um espaço em que inovações na área de ensino são muito bem 

vistas.  Anualmente, projetos como Mostra Literária, Mostra de Dança, 

Olimpíadas internas, Mostra Cultural e Feira de Ciências são desenvolvidos. 

Por esta razão, senti-me à vontade em realizar esta proposta de ensino nesta 

escola, resultando nesse trabalho de monografia.  

 

Figura 5: Foto da fachada do Colégio Ressurreição - Unidade Taquara - RJ. 

 

3.2.  A proposta de ensino.  

A atividade presente na proposta de ensino foi aplicada em uma turma 

de 1º ano do Ensino Médio. Esta turma apresenta um total de 16 alunos na 

faixa etária compreendida entre 15 e 17 anos. No dia referente à atividade 

houveram faltas. Com isto, foi levado em consideração apenas alunos que 
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estiveram presentes nos dois dias de realização da atividade, totalizando 14 

alunos.  

A atividade proposta foi realizada em 2 tempos de aula de 50 minutos, 

sendo composta de quatro etapas. No primeiro tempo de aula, foi feita uma 

discussão de 20 minutos sobre o que achavam a respeito da causa do 

movimento de um corpo. Nesta discussão várias preconcepções foram 

levantadas, ficando mais evidente a recorrência das palavras: gravidade, 

massa e peso. Em seguida, foi distribuído o questionário de 10 perguntas, o 

pré-teste (Apêndice 6.1). Neste questionário, era solicitado aos alunos que 

respondessem as questões propostas a partir dos conhecimentos de suas 

vivências. Vale ressaltar, que alguns alunos não tiveram contato com a Física 

no 9º ano do Ensino Fundamental II. Esta etapa levou 30 minutos.  

Após a entrega dos questionários feita pelos alunos, foi realizada a 

terceira etapa da atividade. O texto “Concepções sobre força e movimento” 

(Apêndice 6.2) foi distribuído, e solicitada a leitura.  Esta etapa durou 30 

minutos, pois alguns alunos se dispersavam durante a leitura. Na sequência, 

após a leitura, sendo feitas poucas intervenções, aplicamos o pós-teste 

(Apêndice 3). O segundo questionário, também contendo 10 perguntas, 

algumas iguais ao pré-teste, foi recolhido após 20 minutos.  

Essas etapas estão sintetizadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição das atividades.  

ETAPA ATIVIDADE DURAÇÃO 

1ª etapa Discussão sobre causa do movimento 20 minutos 

2ª etapa Aplicação do pré-teste 30 minutos 

3ª etapa Leitura do texto de apoio 30 minutos 
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4ª etapa Aplicação do pós-teste 20 minutos 

 

 A seguir faremos uma descrição das perguntas contidas no pré-teste.  

Primeira pergunta:  

Suponha que você abandone uma pedra de massa igual a 2 kg de 

uma altura de 5 metros em relação ao chão; como você explicaria o 

movimento desta pedra?  

Nesta pergunta, o aluno, diante de uma situação – problema, deveria 

explicar, a partir de sua vivência, o movimento de uma pedra em queda livre.  

Segunda pergunta:  

Para que esta pedra entrasse em movimento, foi necessário alguma 

“coisa”? Qual nome você daria a esta “coisa”?  

A pergunta feita, tinha por finalidade entender se o aluno era capaz de 

associar o movimento da pedra a alguma “coisa” e que nome teria esta 

“coisa”.  

Terceira pergunta:  

Suponha agora, que você e um amigo abandonem, de uma mesma 

altura, duas bolas, uma de plástico de massa 2 kg, e outra de couro de 5 kg, 

qual delas chegaria primeiro ao chão? 

O aluno, através da situação – problema, deveria responder qual das 

bolas de massas e materiais diferentes chegaria primeiro ao solo. A 

finalidade desta pergunta era saber se a diferença de massa e de materiais 

influencia na queda das bolas.  
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Quarta pergunta:  

Para você, existe algum motivo de uma bola chegar primeiro ao chão? 

Qual seria este motivo? 

A pergunta está relaciona com a terceira pergunta, e queria saber se 

existe um motivo e qual seria este, para uma bola chegar primeiro ao solo. 

Quinta pergunta:  

Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas bolas 

cheguem juntas ao chão? 

Nesta pergunta, procura-se saber se o aluno concebe a ideia de um 

movimento independente das características físicas das bolas. E, se é 

presente em sua concepção o movimento no vácuo.  

Sexta pergunta:  

Suponha agora, que você esteja empurrando uma caixa sobre o chão 

da sala, o que aconteceria se parasse de empurrar?  

(  ) A caixa pararia de se mover no mesmo instante. 

(  ) A caixa pararia de se mover após alguns segundos. 

(  ) A caixa continuaria a se mover por um longo intervalo de tempo 

O aluno, diante da situação – problema apresentada deveria 

responder o que ocorre com o movimento da caixa após ser desfeito o 

contato com ela. Procuramos identificar se sua concepção é aristotélica, ou 

não. 

Sétima pergunta:  
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Se você empurrasse a caixa sobre um chão completamente liso e 

bastante encerado, o que aconteceria se parasse de empurrar?  

(  ) A caixa pararia de se mover no mesmo instante. 

(  ) A caixa pararia de se mover após alguns segundos. 

(  ) A caixa continuaria a se mover por um longo intervalo de tempo.  

Pela pergunta anterior, buscávamos identificar na resposta do aluno, 

se há uma relação entre o movimento do corpo e a superfície onde o 

movimento está sendo realizado.  

Oitava pergunta:  

Imagine duas folhas de papel idênticas, uma aberta e outra 

completamente amassada, formando uma bola, qual das duas folhas 

chegaria ao chão primeiro, quando abandonadas da mesma altura?  

A oitava pergunta, procurava identificar se em suas concepções, o 

formato do corpo influencia em seu movimento.   

Nona pergunta:  

Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas folhas de 

papel cheguem juntas ao chão?  

Mais uma vez, investigamos nas concepções se o movimento no 

vácuo, ausente de resistência, estava presente.  

Décima pergunta:  
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Para você, o movimento de um corpo caindo de uma certa altura em 

relação ao solo, pode ser explicado da mesma maneira que o movimento de 

um planeta ao redor do Sol? 

Na última pergunta deste questionário inicial, procurávamos identificar 

se o aluno consegue relacionar o movimento realizado na Terra com o 

movimento dos planetas. E, se podem ser explicados da mesma maneira.  

O pós-teste, também, contendo 10 perguntas, será descrito abaixo. 

Procuramos, nas perguntas presentes no questionário, identificar a influência 

do texto de apoio nas concepções dos alunos. E, se houve, através do texto, 

uma mudança conceitual na relação entre a força e o movimento.  

Primeira pergunta:  

Suponha que você abandone uma pedra de massa igual a 2 kg de 

uma altura de 5 metros em relação ao chão; como você explicaria o 

movimento desta pedra? 

A mesma pergunta foi feita no pré-teste. Aqui, procurava-se saber se o 

aluno seria capaz de explicar o movimento de queda a partir da interação 

gravitacional entre a pedra e a Terra.  

Segunda pergunta:  

Suponha agora, que você e um amigo abandonem, de uma mesma 

altura, duas bolas, uma de plástico de massa 2 kg, e outra de couro de 5 kg, 

qual delas chegaria primeiro ao chão?  

Também feita no pré-teste, esta pergunta buscava identificar se o 

aluno era capaz de perceber que a interação gravitacional, entre o corpo de 

maior massa e a Terra, era maior do que no de menor massa. E, quanto 

maior essa interação, maior seria a aceleração do corpo. 
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Terceira pergunta:  

Qual o motivo de uma das bolas, da pergunta anterior, chegar primeiro 

ao chão em relação à outra?  

Nesta pergunta, buscava-se identificar se o aluno era capaz de 

perceber que a resistência oferecida pelo ar ao objeto de menor massa era 

maior que a oferecida ao de maior massa. E, por esse motivo o de maior 

massa chegaria primeiro ao solo.  

 Quarta pergunta:  

Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas bolas 

cheguem juntas ao chão?  

(  ) SIM. 

(  ) NÃO.  

A pergunta foi feita novamente a fim de identificarmos se o movimento 

no vácuo, na ausência da resistência do ar, estaria presente na nova 

concepção de movimento após a leitura do texto. 

Quinta pergunta:  

Como você explica o fato de as duas bolas da pergunta acima 

chegarem juntas ao chão? 

Diante desta pergunta, buscávamos identificar na nova concepção de 

movimento, que na ausência da resistência do ar, no vácuo, o movimento 

seria independente da massa.  

Sexta pergunta: 
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Uma caixa é empurrada por alguns segundos e solta sobre:  

a) um chão de cimento.                  b) uma pista de gelo.  

Compare as distâncias percorridas pela caixa até parar nas duas 

superfícies: da e db. 

Ao propor esta pergunta, queríamos identificar nas respostas dos 

alunos, se a concepção aristotélica permanecia, ou após a leitura do texto, 

eles seriam capazes de perceber que a resistência oferecida pelo meio 

influencia no movimento do corpo.  

Sétima pergunta:  

Dois corpos são soltos no vácuo da mesma altura: um deles é 1kg de 

algodão e o outro é 1kg de ferro. Quem chega primeiro ao chão? Explique. 

Nesta pergunta, buscava-se identificar se o aluno era capaz de 

perceber que objetos de materiais distintos, porém de mesma massa, na 

ausência da resistência do ar, realizam o mesmo movimento.  

Oitava pergunta:  

Se os corpos da pergunta anterior fossem soltos no ar, qual chegaria 

primeiro no chão? Explique.  

Em contrapartida, nesta pergunta, gostaríamos de identificar nas 

respostas dos alunos, que na presença da resistência do ar, não é apenas a 

massa que importa na realização do movimento. Mas, também o tipo de 

material do qual o objeto é feito. 

Nona pergunta:  
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O que torna semelhante o movimento de um planeta ao redor do Sol e 

o movimento de uma pedra caindo na superfície da Terra? 

A pergunta tem por finalidade verificar se o aluno é capaz, após a 

leitura do texto, que as leis que descrevem o movimento dos corpos 

terrestres são semelhantes à descrição feita para os planetas.  

Décima pergunta:  

Suponha que uma força de intensidade F atue sobre um corpo de 

massa m e uma outra de intensidade 2F sobre um corpo de massa m/2. Qual 

o efeito dessas forças sobre os corpos? 

Para finalizarmos o questionário pós-teste, propomos uma pergunta na 

qual gostaríamos de identificar se o aluno seria capaz de associar as 

intensidades das forças aplicadas aos corpos de massas diferentes, aos 

efeitos gerados nos seus respectivos movimentos.  

Na sequência iremos apresentar os resultados e fazer análise da 

atividade proposta 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

Os resultados e as análises referem-se às respostas dos alunos aos 

questionários interpretativos aplicados, citados no apêndice 1 desse trabalho. 

Na realização da atividade investigativa quatorze alunos participaram.  

4.1. Análise do Pré – Teste  

Primeira pergunta:  

Suponha que você abandone uma pedra de massa igual a 2 kg de 

uma altura de 5 metros em relação ao chão; como você explicaria o 

movimento desta pedra?  

Nas respostas a essa pergunta apareceram com frequência duas 

palavras: força e gravidade. Sendo a palavra gravidade presente em seis 

questionários, enquanto a palavra força apareceu em quatro. Nos demais, 

houve uma tentativa de explicar o movimento usando o termo queda livre, 

porém de uma maneira muito confusa.  

Segunda pergunta:  

Para que esta pedra entrasse em movimento, foi necessário alguma 

“coisa”? Qual nome você daria a esta “coisa”?  

Os alunos foram unânimes em responder que foi necessário alguma 

“coisa” para que a pedra entrasse em movimento. Mais uma vez as palavras, 

força e gravidade foram presentes nas respostas. Também, surgiu como 

resposta o termo força da gravidade. Seis alunos responderam utilizando a 

palavra gravidade. Em cinco respostas, apareceu a palavra força, e em três o 

termo força da gravidade.  
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Terceira pergunta:  

Suponha agora, que você e um amigo abandonem, de uma mesma 

altura, duas bolas, uma de plástico de massa 2 kg, e outra de couro de 5 kg, 

qual delas chegaria primeiro ao chão? 

Onze alunos responderam que a bola de couro de 5 kg chegaria 

primeiro. Em nenhuma das onze respostas foi mencionado o material da qual 

a bola era feita, evidenciando que a massa é o fator preponderante na 

chegada em primeiro. Três alunos responderam que ambas as bolas 

chegariam ao mesmo instante ao chão, o que representa um conhecimento 

prévio por parte deles da queda livre.  

Quarta pergunta:  

Para você, existe algum motivo de uma bola chegar primeiro ao chão? 

Qual seria este motivo? 

As respostas a essa pergunta variam entre dois argumentos. O 

primeiro argumento, da massa ser maior, o que levaria a bola de 5 kg chegar 

primeiro, foi feito por oito alunos. Enquanto que, o segundo argumento, da 

bola de peso maior chegar primeiro, apareceu na resposta de sete alunos. 

Neste caso, as palavras massa e peso aparecem como sinônimos, sem que 

a palavra peso tenha surgido com a conotação de força.  

Quinta pergunta:  

Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas bolas 

cheguem juntas ao chão? 

Os quatorze alunos responderam que “sim”, imaginariam uma situação 

na qual ambas as bolas chegariam ao chão juntas. Em cinco questionários os 

alunos responderam que para chegarem juntas as bolas devem ser 

abandonadas de alturas diferentes. A de massa menor seria abandonada de 
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uma altura menor, e a de massa maior, por chegar mais rápido ao chão, de 

uma altura maior. Oito alunos responderam que para chegarem juntas ao 

chão as bolas deveriam ter massas iguais. E, apenas um aluno considerou a 

questão da altura e da resistência do ar. Em suas palavras:  

ALUNO A: “Quando soltas de uma mesma altura e sem o atrito do ar.” 

Sexta pergunta:  

Suponha agora, que você esteja empurrando uma caixa sobre o chão 

da sala, o que aconteceria se parasse de empurrar?  

Os alunos foram unânimes em marcar como resposta a opção em que 

a caixa pararia de se mover no mesmo instante em que se parasse de 

empurrar. Fica evidente o caráter aristotélico, de que o movimento está ligado 

à força de contato.  

Sétima pergunta:  

Se você empurrasse a caixa sobre um chão completamente liso e 

bastante encerado, o que aconteceria se parasse de empurrar?  

Oito alunos marcaram a opção na qual a caixa pararia de se mover 

após alguns segundos, três alunos responderam que a caixa pararia de se 

mover no mesmo instante em que se parasse de empurrar. E, também três 

alunos responderam que a caixa continuaria a se mover por um longo 

intervalo de tempo.  

Apesar de terem aparecido respostas em que o meio parece 

influenciar no movimento, percebemos a permanência do caráter aristotélico.  

Oitava pergunta:  
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Imagine duas folhas de papel idênticas, uma aberta e outra 

completamente amassada, formando uma bola, qual das duas folhas 

chegaria ao chão primeiro, quando abandonadas da mesma altura?  

Os alunos foram unânimes em dizer que o papel amassado chegaria 

primeiro ao chão. Porém, mesmo a pergunta dizendo que as folhas de papel 

eram idênticas, dois alunos responderam que a folha amassada tem massa 

maior, por essa razão chegaria primeiro ao chão.  

Nona pergunta:  

Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas folhas de 

papel cheguem juntas ao chão?  

 Sete alunos responderam as folhas chegariam ao chão juntas 

somente se tivessem as mesmas formas: amassada ou lisa. A relação com a 

altura apareceu novamente nas respostas de quatro alunos. Segundo esses 

alunos, a folha amassada deveria ser abandonada de uma altura maior do 

que a folha lisa. Dois alunos responderam não imaginar uma situação na qual 

ambas chegam juntas ao chão. Na resposta de um desses alunos, a questão 

de a folha amassada ter massa maior, apareceu novamente. Apenas um 

aluno, considerou que na ausência da resistência do ar, ambas chegariam 

juntas. Esse aluno respondeu a quinta pergunta utilizando a mesma 

concepção. 

Décima pergunta:  

Para você, o movimento de um corpo caindo de uma certa altura em 

relação ao solo, pode ser explicado da mesma maneira que o movimento de 

um planeta ao redor do Sol? 

Apenas três alunos afirmaram que os movimentos são semelhantes, 

ficando evidente em suas respostas a palavra gravidade, como sendo a 

razão dos movimentos serem descritos da mesma maneira. Os demais 



 

 
 

70 

alunos responderam que os movimentos são diferentes e não podem ser 

explicados de mesmo modo.  

Ao analisarmos, como um todo o Pré–Teste, vemos que as 

concepções sobre movimento são próximas de uma concepção aristotélica, 

pautadas nas experiências vividas pelos alunos. Faremos a análise do Pós–

Teste, aplicado após a leitura do texto de apoio.  

4.2. Análise do Pós – Teste.  

 

Primeira pergunta:  

Suponha que você abandone uma pedra de massa igual a 2 kg de 

uma altura de 5 metros em relação ao chão; como você explicaria o 

movimento desta pedra? 

Assim como no Pré–Teste as palavras força e gravidade apareceram 

nas respostas dos alunos. Porém, a palavra força foi usada com mais 

frequência, presente em nove questionários, contra cinco, onde apareceram 

a palavra gravidade.   

Acreditamos que essas palavras surgiram com frequência antes e 

depois da leitura do texto de apoio devido um conhecimento prévio dos 

alunos. Pois, a maioria dos alunos desta turma tiveram aulas de Física no 9º 

ano do Ensino Fundamental II. 

Segunda pergunta:  

Suponha agora, que você e um amigo abandonem, de uma mesma 

altura, duas bolas, uma de plástico de massa 2 kg, e outra de couro de 5 kg, 

qual delas chegaria primeiro ao chão? 

Os alunos foram unânimes ao afirmar que a bola de couro de 5 kg, 

chegaria primeiro ao chão.  
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Terceira pergunta:  

Qual o motivo de uma das bolas, da pergunta anterior, chegar primeiro 

ao chão em relação à outra?  

As respostas dos alunos a essa pergunta foram todas relacionadas ao 

valor da massa da bola de couro. Porém, fizeram considerações diferentes 

ao explicar o motivo. Oito alunos afirmaram que a bola de maior massa 

chega primeiro ao chão devido à força aplicada pela Terra ser maior, 

aumentando assim a velocidade da bola.  

A questão da influência do ar apareceu em quatro questionários. O 

motivo relatado foi que no corpo de maior massa, a resistência do ar era 

menor, com isso sua velocidade era maior. E, apenas dois alunos 

responderam que o motivo seria a gravidade. Em seus relatos, a gravidade 

atua com maior intensidade no corpo de maior massa, aumentando a sua 

velocidade.  

Abaixo apresentamos os relatos dos alunos. 

ALUNO B: “O de maior massa, pois a força que a Terra faz nele é 

maior que no de menor massa, aumentando sua velocidade”. 

ALUNO C: “A bola de maior massa chega primeiro. Por ela ser mais 

pesada o atrito com o ar é menor, e sua velocidade é maior.” 

ALUNO D: “A gravidade no corpo de maior massa é maior, então ele 

chega primeiro.” 

Quarta pergunta:  

Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas bolas 

cheguem juntas ao chão?  
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Todos os alunos responderam que “SIM”, evidenciando que após a 

leitura do texto de apoio a concepção de um movimento na ausência da 

resistência do ar foi aceita.  

Quinta pergunta:  

Como você explica o fato de as duas bolas da pergunta acima 

chegarem juntas ao chão? 

Nesta resposta, ao contrário do ocorrido no Pré-Teste, apenas surgiu 

como resposta a questão da influência do ar, não sendo levado em 

consideração a altura em que as bolas são abandonadas, muito em relação 

aos valores de massa. Podemos perceber isso nas respostas de um aluno 

antes e após a leitura do texto de apoio.  

ALUNO E (Pré-Teste): “Elas chegariam juntas se tivessem a mesma 

massa e fossem abandonadas da mesma altura.” 

ALUNO E (Pós-Teste): “Elas chegam juntas devido a falta da 

resistência do ar, mesmo tendo massas diferentes.” 

Sexta pergunta: 

Uma caixa é empurrada por alguns segundos e solta sobre:  

a) um chão de cimento.                  b) uma pista de gelo.  

Compare as distâncias percorridas pela caixa até parar nas duas 

superfícies: da e db. 

As respostas variam bastante nesta pergunta. Em nove questionários, 

os alunos afirmaram que a distância percorrida pela caixa na pista de gelo é 

maior do que a distância percorrida no chão de cimento (da  db). Porém, os 

nove alunos disseram que a caixa na pista de gelo pararia após alguns 
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instantes após ser solta. Dois alunos responderam que as caixas 

percorreriam distâncias diferentes, sendo a distância percorrida na pista de 

gelo maior que no chão de cimento (db  da). Esses alunos se limitaram a 

comparar as distâncias. Três alunos disseram que as distâncias percorridas 

nas duas situações seriam iguais. E, que parariam logo após as caixas serem 

soltas.  

Sétima pergunta:  

Dois corpos são soltos no vácuo da mesma altura: um deles é 1kg de 

algodão e o outro é 1kg de ferro. Quem chega primeiro ao chão? Explique. 

Todos os alunos foram unânimes em dizer que ambos chegariam ao 

chão juntos. E, que o tipo de material não importaria no movimento que 

ocorre no vácuo. Abaixo, vemos dois relatos que deixam isso explícito. 

ALUNO F: “Os dois chegariam juntos, pois na ausência do atrito com o 

ar, nem a massa, e nem o tipo de material importam.” 

ALUNO G: “Chegariam juntos, pois não tem a resistência do ar. 

Mesmo o algodão sendo diferente do ferro.” 

Oitava pergunta:  

Se os corpos da pergunta anterior fossem soltos no ar, qual chegaria 

primeiro no chão? Explique.  

Ao ser colocado na pergunta a questão do ar, as respostas variaram 

em três argumentos. Seis alunos afirmaram que os dois chegariam juntos, 

pois as massas são iguais. Quatro alunos disseram que a bola de ferro, por 

ser mais densa que a bola de algodão, chega primeiro ao chão. Outros 

quatro alunos, responderam que a influência da resistência do ar na bola de 

algodão é maior que na bola de ferro. Portanto, a bola de ferro chegaria 

primeiro.  
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Ao analisarmos as respostas foi percebido que a questão da massa 

ainda é bastante relevante, em relação ao tipo de material, no movimento de 

queda dos corpos. Para ilustrar, selecionamos a reposta de um aluno 

referente a essa pergunta.  

ALUNO H: “Como eles têm a mesma massa, chegam juntos. Mesmo 

sendo de algodão e ferro.” 

Nona pergunta:  

O que torna semelhante o movimento de um planeta ao redor do Sol e 

o movimento de uma pedra caindo na superfície da Terra? 

Ao contrário do ocorrido no Pré-Teste, onde apenas três alunos 

afirmaram que os movimentos eram semelhantes devido à gravidade, após a 

leitura do texto, nove alunos disseram que os movimentos são semelhantes, 

devido à força que a Terra exerce sobre os corpos. Em uma das respostas, 

ficou evidente a mudança de concepção, como vemos a seguir na resposta 

do ALUNO C.  

ALUNO C (Pré-Teste): “Não. Os movimentos são diferentes, porque 

os planetas têm massa maior que um corpo caindo, e ocorre no espaço.”  

ALUNO C (Pós-Teste): “Os movimentos são semelhantes porque 

assim como a Terra atrai um corpo para ela, também atrai um planeta para 

ela.”  

Os outros alunos limitaram a justificar a semelhança entre os 

movimentos, dizendo que segundo Newton, os movimentos poderiam ser 

explicados pelas mesmas leis.  

Décima pergunta:  
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Suponha que uma força de intensidade F atue sobre um corpo de 

massa m e uma outra de intensidade 2F sobre um corpo de massa m/2. Qual 

o efeito dessas forças sobre os corpos? 

Apenas quatro alunos responderam essa pergunta usando 

argumentos matemáticos, afirmado que a aceleração no corpo de massa 

m/2, ao ser aplicada uma força de intensidade 2F, seria maior que no corpo 

de massa m, ao aplicar uma força de intensidade F. Oito alunos, sem 

argumentar disseram que no segundo caso a aceleração seria maior. 

Infelizmente, dois alunos não responderam a essa pergunta.  

Contudo, após a analisarmos as respostas dos alunos antes e depois 

da leitura do texto de apoio, percebemos que houve uma mudança nas 

concepções dos alunos sobre força e movimento. Porém, ainda é evidente 

que, devido a nossas experiências diárias, as concepções aristotélicas são 

mais aceitas, como vimos ao analisar as perguntas seis e sete do Pré-Teste 

e a pergunta seis do Pós-Teste.  

Acreditamos, que a mudança não tenha sido tão significante como 

esperávamos, devido ao tempo limitado para a aplicação da atividade, e 

também pelo fato de os alunos não estarem acostumados com esse tipo de 

atividade.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos trabalhos publicados atualmente têm sugerido variadas 

metodologias e abordagens visando a melhoria no Ensino de Física. Pois, na 

grande maioria das escolas o Ensino de Física se reduz à matematização 

dos conceitos, através do uso de fórmulas e uma esmagadora quantidade de 

exercícios de aplicação, o que gera, em grande parte dos alunos, dificuldades 

e desinteresse pela disciplina. Esse trabalho tem por objetivo principal reiterar 

a importância de um professor que perceba o mundo à sua volta e 

compreenda a necessidade de inseri-lo no contexto da sua sala de aula, 

através de atividades que sejam do cotidiano dos alunos. Também, levando 

em consideração a necessidade de um ensino democrático, não apenas para 

aqueles que tenham aptidão para a disciplina.  

Nessa monografia apresentamos uma proposta de ensinar Física 

através de uma abordagem histórica, tendo por objetivo desconstruir uma 

visão da ciência, em que apenas poucos fazem parte. É também importante 

ressaltar a construção humana da ciência, e que o contexto social também 

influencia em seu produto final. Mostrar a necessidade  de refletir que toda e 

qualquer construção acontece dentro de um contexto histórico e em uma 

sociedade que é composta por valores, necessidades e crenças que as 

pessoas que fazem ciência têm, e quando a fazem não se esvaziam desta 

gama de crenças que os formam, ou seja, na construção, sistematização ou 

aperfeiçoamento de qualquer coisa colocamos tudo o que acreditamos no 

que fazemos. 

Ao chegar à conclusão desse trabalho, percebemos que as 

concepções prévias que trazemos de nossas experiências diárias, podem 

sofrer mudanças. Essas mudanças podem ser feitas através de atividades 

que estejam mais próximas da realidade dos alunos. Constatamos também 

que um texto pode trazer um aprendizado mais significativo do que inúmeras 

fórmulas, que não dizem nada aos alunos.  

No grupo de alunos que participou desse projeto, havia alguns que 

apresentavam bastante dificuldade em Física regularmente, mas que no 
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decorrer desse projeto se saíram muito bem, ou seja, constatamos o que já 

era conhecido. A dificuldade não é a Física, mas sim como ela é aplicada e 

matematizada. 

Contudo, esperamos que esse trabalho possa contribuir para o futuro 

do Ensino de Física, auxiliando professores e estudantes do curso de 

licenciatura em propostas inovadoras em que atividades investigativas 

auxiliam seus alunos na compreensão da Física, explorando o raciocínio no 

aspecto conceitual, lógico, e não na habilidade de manipular fórmulas e 

realizar cálculos.  
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7. APÊNDICES 

7.1 Questionários Interpretativos  

 

 Questionário Interpretativo (Pré – Teste): 

 Apenas com seus conhecimentos de suas vivências, responda as questões propostas a seguir.  

1 – Suponha que você abandone uma pedra de massa igual a 2 kg de uma altura de 5 m em 

relação ao chão, como você explicaria o movimento desta pedra?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2 – Para que esta pedra entrasse em movimento, foi necessário alguma “coisa”? Qual nome 

você daria a esta “coisa”?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3 – Suponha agora, que você e um amigo abandonem, de uma mesma altura, duas bolas de 

mesmo tamanho, uma de plástico de massa 2 kg, e outra de couro de 5 kg, qual delas chegaria 

primeiro ao chão?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4- Para você, existe algum motivo de uma das bolas, da pergunta anterior, chegar primeiro ao 

chão? Qual seria este motivo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5 – Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas bolas cheguem juntas ao chão? 

Explique. 

(  ) SIM.                     (  ) NÃO. _____________________________________________. 
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6 – Suponha agora, que você esteja empurrando uma caixa sobre o chão da sala, o que 

aconteceria se parasse de empurrar?  

(  ) A caixa pararia de se mover no mesmo instante. 

(  ) A caixa pararia de se mover após alguns segundos. 

(  ) A caixa continuaria a se mover por um longo intervalo de tempo.  

 

7 – Se você empurrasse a caixa sobre um chão completamente liso e bastante encerado, o que 

aconteceria se parasse de empurrar?  

(  ) A caixa pararia de se mover no mesmo instante. 

(  ) A caixa pararia de se mover após alguns segundos. 

(  ) A caixa continuaria a se mover por um longo intervalo de tempo.  

8 – Imagine duas folhas de papel idênticas, uma aberta e outra completamente amassada, 

formando uma bola; qual das duas folhas chegaria ao chão primeiro, quando abandonadas da 

mesma altura?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

9 - Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas folhas de papel cheguem juntas 

ao chão? Explique. 

(  ) SIM.       (  ) NÃO. ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10 – Considere os seguintes movimentos: de um corpo caindo de uma certa altura em relação 

ao solo;  de um planeta ao redor do Sol. Os dois são movimentos de queda? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Questionário Interpretativo (Pós – Teste): 

Após a discussão levantada em sala e a leitura do texto de apoio, responda as questões 

propostas a seguir.  

1 – Suponha que você abandone uma pedra de massa igual a 2 kg de uma altura de 5 m em 

relação ao chão, como você explicaria o movimento desta pedra?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2 – Suponha agora, que você e um amigo abandonem, de uma mesma altura, duas bolas de 

mesmo tamanho, uma de plástico de massa 2 kg, e outra de couro de 5 kg; qual delas chegaria 

primeiro ao chão?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Qual o motivo de uma das bolas, da pergunta anterior, chegar primeiro ao chão em relação 

à outra?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 -Você conseguiria imaginar uma situação na qual as duas bolas cheguem juntas ao chão?  

(  ) SIM. 

(  ) NÃO.  

 

5- Como você explica o fato de as duas bolas da pergunta acima chegarem juntas ao chão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

. 

 

6- Uma caixa é empurrada por alguns segundos e solta sobre:  
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a) um chão de cimento;                                  b) uma pista de gelo.  

Compare as distâncias percorridas pela caixa até parar nas duas superfícies: da e db. 

 

7- Dois corpos são soltos no vácuo da mesma altura: um deles é 1kg de algodão e o outro é 

1kg de ferro. Quem chega primeiro ao chão? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

. 

8- Se os corpos da pergunta anterior fossem soltos no ar, qual chegaria primeiro no chão? 

Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

. 

 

9- O que torna semelhante o movimento de um planeta ao redor do Sol e o movimento de 

uma pedra caindo na superfície da Terra? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

. 

 

10- Suponha que uma força de intensidade F atue sobre um corpo de massa m e uma outra de 

intensidade 2F sobre um corpo de massa m/2. Qual o efeito dessas forças sobre os corpos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

. 
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7.2 Texto de Apoio 

 

Concepções sobre Movimento e suas causas: De Aristóteles a Newton. 

Um tema bastante discutido entre os cientistas desde a antiguidade foi a relação entre força e 

movimento. Filósofos como Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) propuseram uma teoria que 

permaneceu válida até por volta de 1600 d.C.. Segundo Aristóteles, os corpos poderiam 

apresentar movimentos que estariam classificados em duas categorias distintas: o movimento 

natural e o movimento violento.  

As ideias aristotélicas sobre a composição de corpos nos ajudam a entender o movimento 

natural. Essas ideias diziam que os corpos seriam formados por diferentes combinações dos 

quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Para Aristóteles os objetos compostos 

predominantemente por terra e água (elementos ditos “mais pesados”) deveriam ocupar, 

naturalmente, lugares próximos ao centro do “mundo”. E, com isso teriam a tendência natural 

de se movimentar para baixo. Os objetos compostos por ar e fogo (elementos ditos “mais 

leves”) ocupariam lugares mais elevados na atmosfera, e tenderiam a se mover para cima, 

para algum lugar abaixo do “mundo” sublunar. Sendo assim, dependendo da composição do 

objeto, levando em consideração a predominância do elemento, o objeto deveria ocupar seu 

lugar natural. Neste lugar natural o corpo (objeto) estaria, naturalmente, em repouso.  

Podemos pensar no caso de uma pedra abandonada de certa altura. A explicação de 

Aristóteles para o movimento para baixo da pedra estaria em sua composição. A pedra, 

predominantemente composta pelo elemento terra, teria a tendência de estar mais abaixo. Este 

movimento está associado a uma finalidade: a busca de seu lugar natural, sem a necessidade 

de uma interferência externa, um movimento natural.  

O movimento violento estaria associado, segundo Aristóteles, a uma causa externa. Esta 

causa externa seria a atuação de algo, ou alguém, sobre o corpo, o chamado motor do 

movimento. Para um corpo permanecer em movimento o motor deveria estar agindo. Como 

exemplo, podemos pensar nos atos de empurrar e puxar um corpo, ou até mesmo, nos ventos 

atuando num barco a vela. Os movimentos estariam associados a “empurrões” ou “puxões”. 

Os corpos não se moveriam por si mesmos, nem por sua natureza. Caso os motores do 

movimento, “empurrões” ou “puxões”, se encerrassem, o movimento do corpo não ocorreria 

mais. O corpo atingiria o repouso.  

Para compreender o movimento violento devemos entender a importância do meio no qual o 

objeto estaria se movendo. Um movimento exemplificado por Aristóteles é o de uma flecha 

lançada. Mesmo após perder o contato com o arco, quem colocou a flecha em movimento, 

continuava se movimentando, aparentemente ser ter um motor do movimento. A explicação 

para a permanência do movimento da flecha estaria na sustentação desta pelo ar. O ar expulso 

pela parte frontal da flecha se moveria para a parte traseira, e promoveria uma “propulsão” no 

movimento da flecha.  

As concepções aristotélicas permaneceram por bastante tempo. O cientista italiano Galileu 

Galilei (1564 – 1642) propôs novas ideias sobre o movimento dos corpos que contrapunham 

às de Aristóteles.  Para Galileu, corpos de diferentes pesos, abandonados de uma mesma 

altura, simultaneamente, atingiriam o solo em momentos diferentes, devido à maneira na qual 

o ar oferece uma resistência ao seu movimento. Ou seja, a rapidez com que um objeto cai não 

estaria relacionada com seu peso, como defendia Aristóteles. Sem a resistência imposta pelo 
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ar, corpos densos, cairiam juntos, atingindo o solo, praticamente ao mesmo tempo, pois 

receberiam o mesmo acréscimo de velocidade durante a queda.   

Podemos voltar ao exemplo do movimento da flecha. Percebemos que também existem 

contradições entre Galileu e Aristóteles. O meio, no caso o ar, para Aristóteles, tem uma 

dupla função: atuar na resistência ao movimento e agir como motor do movimento. A 

inexistência de um meio, na concepção aristotélica, não permite que o movimento ocorra. Por 

esta razão, acreditava-se serem necessários “empurrões” e “puxões” para manter objetos em 

movimento.  

Galileu considerava a possibilidade de existir movimento na ausência de um meio 

interagente. Ou seja, um corpo poderia estar em movimento sem que houvesse resistências 

externas. Analisando experimentalmente o movimento de corpos em planos inclinados, 

Galileu propôs verificar a influência do meio neste movimento, e como seria na ausência 

deste. Nesta experiência, Galileu verificou que uma esfera ao descer o plano inclinado tem 

sua velocidade aumentada. E, ao subir este plano sua velocidade fica cada vez menor. 

Portanto, desta constatação, concluiu que, em um plano horizontal, não deveria haver 

mudança na velocidade. Na prática, o movimento no plano horizontal, depois de algum 

tempo, se encerra, levando a esfera ao repouso.  

O repouso era atingido devido a resistências impostas pelo ar e pela superfície, através do 

atrito. Galileu notou que a esfera permanecia em movimento por mais tempo, quanto mais lisa 

fosse a superfície. Com isso, relacionou a ausência do atrito ao movimento permanente da 

esfera num plano horizontal. Esta propriedade de manter o movimento é chamada de inércia.  

É importante ressaltar que Galileu chegou ao conceito de persistência do movimento, 

imaginando a não influência do meio no movimento, o que era inconcebível para Aristóteles. 

Ou seja, o movimento pode ocorrer sem que “empurrões” ou “puxões” estejam atuando. 

Alguns anos mais tarde, o inglês Isaac Newton (1642 – 1727) ao estudar o movimento dos 

corpos dos corpos celestes ficou encantado pela mecânica de Copérnico e pelas ideias de 

Galileu a respeito da astronomia. Newton, também era conhecedor das filosofias de 

Aristóteles e Descartes, que também versavam sobre o movimento. Esses conhecimentos 

levaram Newton a interpretar as leis dos movimentos planetários do astrônomo alemão 

Johannes Kepler, e chegar a uma lei que explicava da mesma maneira a causa da queda de um 

corpo na superfície, como o movimento da Lua ao redor da Terra.  

Galileu havia mostrado que os objetos eram “puxados” para o centro da Terra. Porém, 

Newton foi capaz de mostrar que este “puxão”, o qual chamou de gravidade, também afetava 

as órbitas dos planetas, explicava e previa os movimentos da Lua, assim como as altas e 

baixas das marés na Terra.  

Foi um problema proposto a Newton em 1684, por um intelectual da Real Sociedade, 

Edmond Halley, que deu vida e forma as suas ideias sobre o movimento. Essas ideias 

preencheram três volumes do livro intitulado por Newton de Principia Mathematica. O 

Principia forneceu à época uma conexão entre as leis de Kepler e o mundo físico. Para 

muitos, a publicação de livro volumoso é uma obra-prima e um presente para a humanidade.  

No livro I do Principia estão as três leis do movimento de Newton, que podem ser enunciadas 

da seguinte maneira:  

1. “Todo corpo continua em seu estado de repouso, ou movimento uniforme em linha 

reta, a menos que seja forçado a mudar este estado por forças atuantes nele”. 
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2. “A alteração do movimento é sempre proporcional à força motriz aplicada; e 

ocorre na direção da linha da força aplicada”.  

3. “Para cada ação há uma reação igual e contrária; ou equivalentemente, as ações 

mútuas de dois corpos um no outro são sempre iguais, em direções contrárias.” 

A Primeira Lei, também conhecida como Princípio da inércia, mostra bastante semelhança 

com o que foi dito por Galileu. Para Newton, corpos continuam seu movimento, desde que 

não sejam retardados pela resistência do ar, ou forçados para baixo pela gravidade. Também, 

nos diz que os grandes corpos dos planetas e cometas, que encontram menos resistência em 

espaços mais livres, preservam seus movimentos progressivos e circulares, por um tempo 

muito maior.  

É a Segunda Lei que, de fato unifica os céus e a Terra. Pois atribui as mesmas causas à 

fenômenos naturais iguais. Ou seja, a queda de um corpo e o movimento de um planeta são 

descritos pela mesma causa. A partir da segunda lei, é que podemos entender a palavra causa 

como sinônimo de força, e entender o que “gera” o movimento. Se uma força qualquer gera 

um movimento, o dobro desta força gerará o dobro do movimento, o triplo desta força, o 

triplo do movimento, seja a força aplicada de uma vez, ou gradualmente e sucessivamente. 

Este movimento, estando sempre na mesma direção da força geradora, se o corpo já se 

encontra em movimento, pode ser adicionado ou subtraído, dependendo do sentido.  

O que quer que puxe ou empurre algo é igualmente puxado ou empurrado por esta coisa, é o 

que diz a Terceira Lei. Se você empurrar uma pedra com seu dedo, o dedo será empurrado 

pela pedra. Se um corpo colide com outro, e muda o movimento do outro, este corpo também 

sofrerá mudança igual em seu próprio movimento, em direção contrária. Estas mudanças são 

apenas nos movimentos dos corpos, não nas velocidades, caso não se tenha uma causa 

externa.  

Contudo, são as três leis de movimento de Newton que nos ajudam a descrever diversos 

movimentos, assim como a entender melhor a causa desses movimentos. É importante 

ressaltar que este conjunto de leis é fruto de uma mudança na maneira de entender o 

movimento, e que não foram criadas a partir do nada. Portanto, graças às concepções de 

Aristóteles, Galileu e Newton, entre outros, que podemos entender diferentes fenômenos.  

 

 

 

 

 

 

 


