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RESUMO

Este trabalho monográfico teve por princípio dissertar e, também tendo como
proposta, sobre o pertinente tema que hoje é bem discutido entre pesquisadores:
a inserção da História da Ciência nas escolas como ferramenta fundamental nas
aulas de Física e com tema, especificamente, deste trabalho para ensinar sobre
Galileu e a queda dos corpos. Então, neste foi realizada, como metodologia, a
análise de livros didáticos para estudar como eram apresentados, didaticamente
nos mesmos, se a História da Ciência era utilizada como veículo de ensino ao
falar sobre um dos grandes gênios da Física e também promovedor da grande
ascensão desta ciência, como é considerado por muitos: Galileu Galilei e
também sobre um de seus temas estudados, que também corroborou para a
quebra do monopólio aristotélico: a queda dos corpos. E posteriormente com
aplicações de dois questionários discursivos e uma aula demonstrativa em que
se utilizava o tema analisado nos livros didáticos. Mediante pesquisa foi
compreendido que sim, há uma grande carência deste conteúdo nas escolas e
unânime aceitação dos alunos perante apresentação da aula demonstrativa e
respostas obtidas através dos questionários com a inclusão da História da
Ciência.
Palavras-chave: História. Ciência. Galileu. Queda dos corpos. Livro didático.

ABSTRACT

This monographic work had as a principle to discuss and, also having as a
proposal, the pertinent theme that today is well discussed among researchers:
the insertion of the History of Science in schools as a fundamental tool in physics
classes and with theme, specifically, of this work for teach about Galileo and the
fall of bodies. So, as a methodology, the analysis of didactic books was carried
out to study how they were presented, in a didactic way, if the History of Science
was used as a teaching vehicle when speaking about one of the great geniuses
of Physics and also a promoter of the great ascent of this science, as it is
considered by many: Galileo Galilei and also on one of his subjects studied, which
also corroborated for the break of the Aristotelian monopoly: the fall of the bodies.
And later with applications of two discursive questionnaires and a demonstrative
class in which the theme analyzed in the textbooks was used. Through research
it was understood that yes, there is a great lack of this content in the schools and
unanimous acceptance of the students before presentation of the demonstrative
class and answers obtained through the questionnaires with the inclusion of the
History of Science.
Keywords: History. Science. Galileo. Fall of two bodies. Didactic Book.
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1 INTRODUÇÃO
É de se saber que para todas as Ciências estudadas existem conceitos básicos
que influenciam para a construção de outras vertentes conceituais abrangentes
nessas Ciências. E esses conceitos podem ser desenvolvidos por formas empíricas e
outras mais teóricas. Tudo para buscar um fundamento, uma comprovação do que se
vê na natureza.
E é bem por tais bases que a História da Ciência deve ser explorada em sala para
que não limite certo pensamento a um só conceito formal e muito maçante. Essa
condição só culmina em um aprendizado defasado dos alunos, pois o interesse da
maioria deles é praticamente nulo e, o entendimento do quão importante e significativa
é a Física para a sociedade e também para a evolução da Ciência, não é captada. Se
faz necessário que o aluno conheça os fundamentos estudados anteriormente e até
onde a teoria é aceita como prova da evolução dos pensamentos científicos tanto
filosófica, sociológica como historicamente.
Então, fui motivada em expor o quanto é fundamental a introdução da História da
Ciência, não só de maneira geral, mas também na disciplina de Física usando essa
proposta para ensinar sobre Galileu Galilei, suas contribuições científicas e a queda
dos corpos. Há estudos como o de Francisco Caruso, Adílio Jorge e Vitor Oguri que
comprovaram a falta de conhecimento dos alunos em relação a este grande cientista
e a não divulgação fiel deste para maior saber dos alunos, que é de fato um grande
problema existente hoje nas escolas.
Com isso, usa-se como método de pesquisa uma análise de livros didáticos de 3
escolas (duas particulares e uma pública), sendo o Colégio Centro Educacional
Professor Ruy Azevedo e a Sociedade Educacional Acerte as escolas privadas e a
pública, o Colégio Estadual Anaíde Parano Caldas muito conhecido como Brisolão
469.
Fiz uma avaliação do uso da História da Ciência ao ensinar Galileu e a teoria da
queda dos corpos. Juntamente a esta análise, a aplicação de dois questionários e
ministrei uma aula demonstrativa, o primeiro com o intuito de sondar o quão conhecido
é Galileu e suas obras pelos alunos. Após a aula demonstrativa, o segundo e último
questionário que teve a intenção de verificar o quanto o método de se ensinar através
do uso da História da Ciência, ratifica o que muitos pesquisadores da área defendem:
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A utilização da História da Ciência como um fio condutor das discussões que
permeiam o curso, entendendo que ignorar a dimensão Histórica da Ciência
reforça uma visão distorcida e fragmentada da atividade científica (CASTRO,
CARVALHO, 1995, p. 66)

E além disso, avaliar, também, o desempenho dos alunos quanto ao o que foi
aprendido por eles na aula.
Abordando os feitos de Galileu em aula para o ensino de Física ajuda a construir
pensamentos e noções de ciência melhores e mais justos deste talentoso cientista em
comparação à realidade de hoje. Dizer para o aluno todo o surgimento, os métodos
científicos, o que levou Galileu ao estudo do determinado fenômeno, o momento
histórico em que encaixam esses estudos e a influência dele para a sociedade, vai
levantar grandes melhorias, mais interesse pela disciplina, melhorando o desempenho
na sala de aula e nas verificações.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVO GERAL
Investigar a história e os trabalhos de Galileu Galilei vistos na sala de aula.
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analisar nos livros didáticos a forma como abordam sobre a história e os trabalhos
de Galileu.

•

Analisar o desempenho dos alunos ao incluir a proposta da História da Ciência
como forma de ensino completo e mais enriquecido para ensinar sobre Galileu e
a queda dos corpos.
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS E METODOLOGIA
2.1 REFERENCIAIS TEÓRICOS
Galileu era um grande cientista e principalmente, o pioneiro da Física clássica,
um dos primeiros a relatar corretamente sobre os movimentos dos corpos, por isso
será a linha de estudos deste trabalho tomando como referenciais os autores: Elder
Sales de Teixeira, Pablo Rubén Mariconda, Margarete Hülsendeger e como principal
o livro “Galileu na sala de aula” dos autores: Francisco Caruso Neto, Adílio Jorge
Marques e Vitor Oguri.
Ele é o primeiro a quebrar as ideias de Aristóteles que eram baseadas no senso
comum e na lógica da observação, mas como observa muito bem Teixeira (1999,
p.36): “A Física Aristotélica não pode ser vista como um conjunto de erros e de
incoerências. Ao contrário, trata-se de uma elaborada teoria agrupando ideias de
forma lógica e coerentemente ordenadas e em concordância com o senso comum”.
Colocando, Galileu, em questionamento essa forma de pensar e analisar a
natureza, através do senso comum que se consolidou durante quase 2.000 anos. Ele
viveu no século XVII, uma época em que tudo o que se sabia era imutável, época em
que a Igreja era considerada o alicerce do conhecimento e de todo o saber e já desde
os tempos médios adotava os pensamentos aristotélicos como verdade única.
Como ela adotava tais pensamentos, seguia, inclusive, a teoria de um mundo
dividido em supralunar, onde existiam os movimentos perfeitos, circulares e que a
geometria era aplicável, pois é uma matemática que tem propriedades ligadas a
conceitos simétricos e o sublunar onde se tinha as transformações, um campo em que
a natureza perfeita da geometria não se encaixava, sendo o estudo da matematização
impossível nesta área (TEIXEIRA, 1999, p. 36-37).
Galileu passou a se dedicar aos estudos dos movimentos dos corpos tanto na
superfície da Terra como além dela. Em um desses estudos, ele tomou conhecimento
do sistema solar de Nicolau Copérnico (1473 - 1543). Ele conseguiu provar a validade
deste sistema, contradizendo a teologia cristã da época que como dito antes era a
base de todo o saber e como efeito, isso quase lhe custou a vida, pois tais ideias eram
consideradas pela Igreja desvirtuosas e isso o levou à Santa Inquisição acusando-o
de heresia. Para não ser sentenciado a morte revogou seus estudos, mostrou
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arrependimento e foi condenado a prisão domiciliar até o fim de sua vida. Mas mesmo
assim, ele continuou suas pesquisas.
Então, com esse rompimento dos pensamentos aristotélicos foi dado início a
uma nova forma de construir conhecimento. De acordo com Rubén (2006, p. 268):
A obra de Galileu Galilei (1564-1642) está intimamente ligada à revolução
científica do século XVII, talvez uma das mais profundas revoluções sofridas
pelo espírito humano, que implicou uma mudança intelectual radical [...].
Dentro desse quadro, Galileu é universalmente considerado o fundador da
Física clássica [...]. Suas contribuições substantivas para essa nova ciência,
a saber, a descoberta da lei de queda dos corpos, a formulação da teoria do
movimento uniformemente acelerado e a descoberta da trajetória parabólica
dos projéteis, justificam plenamente o veredito. A contribuição de Galileu
constitui-se, sem dúvida, na elaboração da primeira teoria cinemática que
consegue descrever matematicamente o movimento dos corpos físicos.

Desta forma, buscando entender como o mundo é realmente através da
experimentação e da matemática em que a matematização daquela vai evidenciar a
diferença entre uma simples observação, como era feita pelos pensamentos
aristotélicos e a experimentação e assim, como dito por Teixeira (1999, p.37) a
Ruptura metodológica, sem dúvida, pela transformação que o advento da
Ciência Galileana causou na forma de se pensar o mundo e na maneira de
se fazer Ciência, que até hoje permanece vigente, introduzindo a
matematização e a experimentação, o que tornou a natureza manipulável e
desvendável permitindo, como consequência, o advento da Tecnologia.

Com todo esse desvendar da natureza, com a utilização da experimentação e a
matematização desta para poder descrever e entender o que realmente a natureza
tem de melhor, ou ainda o que ela tem a nos dizer e ensinar, não só sobre ciência,
mas enquanto seres humanos, é possível utilizar a História da Ciência para ensinar
nas escolas sobre a grandiosidade e forte alicerce científico de Galileu e uma das
suas grandes descobertas: a queda dos corpos.
Compartilhando desse mesmo pensamento, Francisco Caruso Neto, Adílio Jorge
Marques e Vitor Oguri, os autores do livro “Galileu na sala de aula” descreveram nos
primeiros capítulos estudos feitos com diversos alunos de Ensino Médio. Neste, foi
provado a falta de conhecimento de alguns assuntos que se mostraram necessários
para as aulas.
Grande parte dos alunos, desconhecia a figura de Galileu e as atividades
científicas que desenvolveu. Por isso, era forte a evidência de que dessa grande parte,
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eles ainda possuíam um pensamento com um viés aristotélico, concluindo assim
Caruso, Jorge e Oguri, (2013, p.34)
Portanto, mostra-se relevante essa discussão temática sobre o personagem
Galileu, pois, mesmo após as comemorações, em 2009, dos 400 anos das
primeiras observações astronômicas com uma luneta, Galileu parece
continuar um “ilustre desconhecido” para a grande maioria dos estudantes.

E através disso, com o objetivo do livro para que pudesse mudar tais
perspectivas, seus próximos capítulos foram escritos para auxiliar alunos e
professores, em especial, oferecendo conteúdo diferenciado e novas estratégias de
abordagem de vários aspectos da obra de Galileu com textos paradidáticos que
tratam, principalmente, dos conhecimentos de cinemática, como ponto de referência
à exorbitante contribuição do mesmo.
Traz também, várias e interessantes bibliografias de artigos, livros, websites,
filmes para maior aprofundamento e/ou aprimoramento do professor para que torne
suas aulas mais dignas e interessantes e, de fato, fazer ciência construindo com os
alunos, todos os caminhos traçados.
Para esses autores para entender a ciência galileana é preciso que se investigue
inicialmente as primeiras contribuições obtidas pelos gregos e compreender segundo
a concepção deste grupo que o discurso filosófico e a experimentação estão
harmoniosamente ligados até finalmente conhecer as contribuições grandiosas de
Galileu (CARUSO, JORGE e OGURI, 2013, p. 41).
Também compartilhando das vertentes galileanas, Margarete Hülsendeger
escreveu um artigo, confirmando esses fatos relatados em sua pesquisa verificando
até onde as ideias de alunos de ensino médio eram coniventes com as concepções
de Aristóteles, sem apresentar as ideias de Galileu sobre a queda dos corpos, e
depois, as concepções do mesmo.
Concluiu assim, em sua pesquisa, que dos 7 grupos, 2 deles, conseguiram, após
apresentado todo o contexto histórico de Galileu e submetê-los a todas as
experimentações, suas dúvidas e dificuldades passadas por ele ao investigar esse
comportamento, conseguiram associar que esse comportamento ocorria devido à
resistência do ar e os outros cinco grupos tinham ainda ideias semelhantes à
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aristotélica. Eles possuíam dificuldades de abstrair e idealizar o mesmo pensamento
que os outros 2 grupos obtiveram (HULSENDEGER, 2004, p.382-383).
Outros autores também relatam, cada um com seu ponto de vista, sobre a
ciência galileana. Resumidamente, Mariconda (2006, p. 268) diz que esta ciência está
inerentemente ligada à revolução científica e esta revolução seria a mais intensa que
a humanidade poderia sofrer, promovendo o nascimento da ciência moderna e indo
muito além de muitas expectativas.
Há também o autor Teixeira (1999, p. 37) que aborda a respeito dos estudos
feitos com corpos terrestres e também o mundo dos astros. Tendo grande
repercussão fundamental em ambos os casos cujo entendimento de mundo físico foi
construído e resultando, inclusive, em uma nova metodologia científica em que a
experimentação e a descrição matemática dos fenômenos, se juntam como um só.
Desta forma, podemos perceber que estes autores corroboram com a mesma
ideia de que Galileu foi um cientista de potencial, aquele que conseguiu pensar “fora
da caixinha” visualizando a natureza com um olhar bem peculiar e ainda com uma
essência comprovativa, isto é, empírica, trazendo tremenda revolução e,
ousadamente dizendo, o marco para um grande passo na Ciência como um todo,
começando pela revolução científica do século XVII.
Entretanto, apesar desse brilhantismo de Galileu, o aristotelismo não é uma
ciência menosprezada pelos mesmos, pelo contrário, é considerada consistente e
concreta para a época, claro, que dentro dos parâmetros de Aristóteles (a observação)
e como ele era seguidor da escola grega de pensamento a simples observação o
levou a concluir que para a queda de corpos de diferentes pesos o mais pesado cairia
primeiro, pois teria maior velocidade.
Bom, tendo como referencial, esses autores descritos acima que dissertam
sobre a história de Galileu, seus trabalhos experimentais, seus esforços e como isso
foi superado e o quão foi importante e elementar e de como serviu de propulsor para
revolução e evolução da ciência e através disso, ensinando como tudo se deu,
proponho também em minha pesquisa, refazer todo esse caminho, na mente dos
alunos, juntamente com o livro didático.
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2.2 METODOLOGIA
Neste trabalho foi feita a análise dos livros didáticos de 3 escolas: 1 públicas e 2
particulares de Santo Antônio de Pádua, com a pretensão de investigar como são
discutidos os conteúdos relacionados à Galileu Galilei mediante a utilização da
História da Ciência nos mesmos. A escolha dessas escolas foi segundo às minhas
atuações anteriores (estágios, PIBID e projetos de ensino), afinidade com os
professores e disponibilidade dessas instituições. Também foi aplicado para os alunos
2 questionários contendo, todos, 6 questões discursivas, a ministração de uma aula
demonstrativa em slides com duração de 50 minutos e um segundo e último, porém
não menos importante, questionário com base na aula dada.
Fui às escolas procurar os livros didáticos usados em sala de aula, verificar a
História da Ciência que envolve as contribuições de Galileu e Queda dos Corpos.
Também verificar quais são as possíveis falhas nesses assuntos que proporcionam
deficiência no ensino de Física. Após essa análise, foi apresentado o primeiro
questionário para os alunos onde foram formuladas perguntas que dizem respeito a
Galileu, suas descobertas e uma questão sobre a opinião deles da possível utilização
da História da Ciência como ferramenta de ensino.
Como temos a problemática de um ensino, especificamente, defasado e mal
explorado na disciplina de Física, contribuindo para um desinteresse e deficiências no
aprendizado desta ciência, a minha abordagem de pesquisa foi feita qualitativamente,
pois segundo Minayo (1994, p.21-22) “ela trabalha com o universo de significados,
motivos, buscando explicar o porquê dos fenômenos pesquisados”.
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3 O USO DA HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO
Sabemos da importância de uma base de conhecimentos para qualquer tipo de
situação, para qualquer atividade. Um exemplo é ler. Para que hoje você possa estar
lendo livros, textos e assuntos que goste, precisou aprender o que são letras, quais
são consoantes, quais são vogais, que sons elas fazem quando unidas, quais devem
ser unidas para formar palavras, frases, estrofes e assim por diante, até que pudesse
ler.
A Ciência como um todo, também deu pequenos passos, começando lá desde
os gregos antigos até chegar à Ciência que hoje entendemos e consideramos válida.
Como no processo de aprendizagem da leitura, houve momentos de muitas
dificuldades, assim também, foi para a evolução científica. Foram muitas teorias
desenvolvidas e combatidas por outras para se chegar onde estamos.
Esses momentos de como se chegou aos ápices da ciência, são fundamentais
para que a construção de conhecimento científico tenha consistência e coerência para
se entender os determinados e variados conceitos compilados na ciência como um
todo. Assim, como fez para aprender a ler, houve uma base, uma construção de
conhecimento para chegar a um objetivo, em um fim e para a Ciência temos a História
da Ciência para descrever esse fim.
Há mecanismos de ensino que se utilizam de uma linha (pedagógica) de
pensamento construtivista, onde o conhecimento não é simplesmente transmitido,
mas sim, construído e considerando os conhecimentos adquiridos anteriormente, essa
construção também se apresenta de maneira contextual e indissociável do educando
(WHEATLEY, 1991 apud BARROS e CARVALHO, 1998, p. 84).
Alguns autores tais como: Driver (1986); Gil-Pérez (1993); Wheatley; (1991) e
Duschl (1995) apud Barros e Carvalho (1998, p. 84) dizem que a aprendizagem é
obtida de forma conceitual e metodológica de maneira a se resolver problemas. Isso,
aproxima certas situações de aprendizagem para atividades que tem um teor
investigativo científico. Utilizar o método de trabalho em grupo, estimula ideias através
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da história, fazer análises qualitativas e confrontar essas ideias construídas com
outros grupos, também é um bom meio de articular os métodos científicos e realidades
passadas pelos cientistas para elaborar tal ciência em uma turma de ensino médio.
Além disso, estimula o caráter social, pois existem estudos que mostram que quando
os educandos são submetidos, por exemplo, em uma sala de aula a situações de
discussões e argumentações, isso aumenta o poder de compreensão de temas postos
a investigação e melhora o raciocínio (NEWMAN, 1989; RESNICK, 1987; ROGOFF,
1984 apud BARROS e CARVALHO, 1998, p. 84 e DUSCHL, 1995, p. 3-14).
Segundo o relato de Martins (2006, p. 21-22)
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

Além de todos esses métodos, os exercícios (bem elaborados) feitos em sala e
aqueles levados para casa possibilitam uma compreensão da linguagem científica,
um nível de raciocínio científico mais apurado, uma análise crítica correta e tudo isso
junto com os estudos em laboratórios ou com experimentos de baixo custo, aproxima
mais ainda do que é verdadeiramente ciência e o mundo da comunidade científica
(CASTRO; CARVALHO, 1992, p. 230).
Isso tudo, proporciona aos alunos de ensino médio, um melhor desempenho
para sua formação. Não só para serem grandes profissionais em quaisquer áreas que
queiram seguir, mas também grandes seres humanos, para Matthews (1995, p.165)
“podem humanizar as ciências e aproximá-las dos interesses pessoais, éticos,
culturais e políticos da comunidade” (agregando todos esses valores aos educandos
na sua formação sócio cultural).
A História da Ciência tem outro papel, além desse. De acordo com Matthews,
(1995, p.165)
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[...] podem tornar as aulas de ciências mais desafiadoras e reflexivas,
permitindo deste modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; podem
contribuir para um entendimento mais integral da matéria científica, isto é,
podem contribuir para a superação do “mar de falta de significação” que se
diz ter inundado as salas de aula

Infelizmente, algumas dessas construções de conhecimento científico não são
mecanismos educacionais usados nas salas de ensino médio. Quando não
abordamos esses históricos científicos ao educando, deliberadamente o privamos de
qualquer construção de conhecimento coerente e isso, juntamente com a ideia de que
ciência é algo simples e já pré-moldado para ser simplesmente transmitido, o frustra
e acaba o afastando e, consequentemente, sendo um obstáculo para qualquer
interesse por ciência. Bem como afirma Castro e Carvalho (1992, p. 228)
Assim, o conhecimento científico, construção sofisticada e gradual da mente
humana, passa a ser tomado como algo passível de mera transmissão, de
revelação e não como conhecimento a ser elaborado. Esta atitude mostra-se
claramente nociva a qualquer tentativa de se aproximar da ciência.

Apesar da não utilização desses mecanismos de educação há um grande
número de pesquisadores e/ou professores como Jorge Ricardo Quintal e Andréia
Guerra que, de maneira unânime, confirmam a importância da História da Ciência nas
salas de ensino médio para a ministração das aulas de Física, mais especificamente
falando. Ultimamente se tem visto essas ações de aproximar a História da Ciência
com o ensino de ciências. Vemos então, que tanto a teoria como também a prática
científica, estão sendo aprimoradas com as informações colhidas através desse
processo (MATTHEWS, 1995, p. 165).
Bom lembrar que essa promoção da História da Ciência já é feita pelos
Parâmetros Curriculares Nacional (PCN, 1999) para o ensino de Física que diz que
na escola média a história da ciência deve contribuir para uma formação cultural
científica, permitindo ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos
naturais demonstrando a interação do ser humano como parte dessa natureza em
transformação (PCN, 1999).
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Um exemplo desses estudos de aproximação é o projeto de Jorge Ricardo
Quintal e Andréia Guerra, já mencionados acima, que utilizou a História da Ciência
como agente influenciador no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos do
eletromagnetismo no ensino médio. Apresentou os avanços dos pensamentos
científicos do eletromagnetismo desde as primeiras descobertas de fenômenos
elétricos e magnéticos da antiguidade clássica, até o conceito de campo criado por
James Clerk Maxwell (1831-1879). Este projeto, além da implementação da História
da Ciência também usou as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
No corpo desse projeto, se apresentam aulas expositivas dos conteúdos de
eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo, experiências históricas, debates e
exercícios feitos a partir dessas atividades.
No início, foi dado um questionário para saber, previamente, sobre o nível de
conhecimento dos alunos com relação ao tema que iria ser oferecido. Tanto para
certos processos e propriedades ligados à eletricidade e magnetismo e
eletromagnetismo, aplicação no dia a dia e quanto para a geração de energia. A
avaliação feita foi tanto qualitativa como quantitativamente. Para a avaliação
qualitativa, foi dada pela metodologia da observação onde foi criado um diário em que
reportava o progresso da pesquisa e as atitudes dos alunos. Para a avaliação
quantitativa, foi feita através dos acertos obtidos pelos questionários aplicados.
Quanto a reação dos alunos, primeiramente se sentiram um pouco incomodados
pela nova perspectiva de ensino já que só haviam visto conteúdos pré-moldados e
inquestionáveis e fórmulas jogadas diretamente e sem sentido aparente. Então, com
isso, uma parte dos alunos se mostrou relutante quanto ao novo processo e outros,
(na sua maioria) se mostraram interessados. Isso foi mudado quando se passou para
a etapa de realizações de experimentos, logo uma quase totalidade se mostrou adepto
à nova perspectiva. A construção desses experimentos, trouxe a eles, um sentimento
de descoberta da ciência por eles mesmos e que a Física não é algo atemporal e sem
sentido.
Isso de algum modo mudou o comportamento dos alunos, tornando-os mais
integrados no processo de aprendizagem. E aqueles alunos que rejeitaram a
metodologia, mudaram de opinião depois que enxergaram que a História da Ciência
é fundamental para trazer significado a algumas teorias.
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A História da Ciência para o ensino, verificado neste trabalho, serviu de ponte
para ligar a ciência com o contexto sócio cultural do educando. E sendo ela não
apresentada como fatos, mas sim de forma contextualizada ressalta o espaço e o
tempo em que os cientistas viveram e mostra o quão relacionado estava a produção
científica com as outras áreas do conhecimento e a sua relação que tinha com a
sociedade. A discussão em torno disso torna-se capaz de humanizar a ciência.
Os resultados das avaliações feitas comprovaram que o êxito do projeto foi
devido à aplicação dos experimentos históricos. Isso ajudou a efetivar muitas
questões propostas nas avaliações e as questionar. Este fato também leva a admitir
que o uso de experimento juntamente com a contextualização histórica do assunto é
válido para tornar as aulas mais construtivas e pensantes com um olhar bem científico
sem que esteja em torno de resoluções de problemas matemáticos que não estejam
vinculados com a realidade do educando (QUINTAL e GUERRA, 2009, p. 25).
Este projeto também evidenciou que, considerando todos esses fatores, a
inclusão da História da Ciência na sala de aula não é algo fácil. Requer um
aprimoramento dos professores com relação aos assuntos de filosofia, história geral,
Física, sociologia e também de História da Ciência e tecnologia além daquelas que já
são oferecidas comumente nas Universidades. E, se quisermos tornar o uso da
mesma, algo mais significativo no ensino, é necessário que os professores obtenham
capacidade de construir esses métodos educacionais para tais fins. Logo, esse fator
também deve ser levado em consideração.
Outro exemplo foi descrito no livro “Galileu na sala de aula” de Francisco Caruso,
Adílio Jorge e Vitor Oguri, neste foram feitas duas pesquisas: com alunos que
prestaram vestibular para a UERJ tanto nas fases 1 e 2 e alunos de ensino médio de
uma escola particular, onde ambos os estudos eram voltados à Física Galileana.
Foi escolhida uma questão de cada fase do vestibular sendo as duas do mesmo
assunto: a queda dos corpos. E para os alunos da escola particular, foi feita duas
perguntas: “quem era Galileu e quais contribuições científicas ele tinha oferecido à
ciência?”. O objetivo dessas pesquisas foi avaliar o quão foi absorvido, pelos alunos
que prestaram vestibular, sobre o assunto queda livre e para os alunos de ensino
médio da escola particular o quão a História da Ciência tinha influência na formação
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do aluno sendo que essa questão também pode se remeter aos alunos que prestaram
vestibular.
A questão da queda dos corpos e como isso está relacionado a consideração do
ar é ainda bastante pertinente nas salas de aula.
Vejamos, com base em um instrumento concreto de avaliação, o que nossos
alunos aprendem na escola sobre um dos pontos de Física mais trabalhados
em sala de aula: a queda livre, ou seja, a queda dos corpos sujeitos apenas
à ação da gravidade terrestre, sem considerar a resistência do ar ou qualquer
outra força dissipativa. (CARUSO; JORGE; OGURI, 2013, p. 21)

E como conclusão, foi analisado que para os alunos de vestibular, não era
possível afirmar que estes compreendiam minimamente os conceitos básicos da
Física galileana (CARUSO, JORGE e OGURI, 2013, p. 30), a noção desses alunos
ainda era muito aristotélica.
E, consequentemente, como perceberam Caruso; Jorge; Oguri (2013, p.30):
“Acreditamos que não se deve violar a ordem natural de apresentar a Física e falar de
Física Moderna em sala de aula para alunos que ainda tem uma mente aristotélica
com relação à questão do movimento”. Ou seja, não era possível avançar, com
sucesso, para os conteúdos de Física moderna se os alunos apresentavam ainda
deficiências nos assuntos ligados à Física clássica, mais precisamente a queda dos
corpos.
E para os alunos da escola particular, as respostas (das 2 perguntas feitas) foram
tabuladas de forma simples, classificando-as de acordo com as seguintes qualidades:
sem sentindo algum, razoável e precisa e segundo as conclusões obtidas, 35,4% (que
corresponde às respostas sem sentido algum da pergunta 1), isto é, grande parte
deles, não sabiam, precisamente, quem era Galileu e que 43,4% (correspondendo às
respostas sem sentido algum da pergunta 2), que também era uma grande parte dos
alunos, não sabiam descrever ou relacionar as contribuições de Galileu. Assim
observaram Caruso; Jorge e Oguri (2013, p. 34)
Portanto, mostra-se relevante essa discussão temática sobre o personagem
Galileu, pois, mesmo após as comemorações, em 2009, dos 400 anos das
primeiras observações astronômicas com uma luneta, Galileu parece
continuar um “ilustre desconhecido” para a grande maioria dos estudantes
que responderam nosso questionário. É difícil imaginar que a situação possa
ser muito diferente na maioria das escolas.
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Este livro traz uma nova perspectiva das obras de Galileu de uma maneira bem
mais interessante e profunda voltada principalmente para os professores
apresentando meios alternativos e mais dinâmicos como, por exemplo, atividades
propostas para se ministrar diversos assunto, sendo um deles queda dos corpos, na
sala de aula. Com o intuito de mostrar a grandiosidade e como sua influência
reverberou para o que conhecemos hoje.
Em especial, procuramos oferecer aos professores um conteúdo diferenciado
e novas estratégias de abordagem de vários aspectos da obra desse grande
cientista, para que possam transmitir aos jovens à beleza, o significa do e o
impacto da obra de Galileu. (CARUJO; JORGE; OGURI, 2013, p. 15)

Assim, este livro auxilia e também mostra a importância na forma de como o
conteúdo deve ser transmitido e o quão belo é isso tudo.
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4 QUEM FOI GALILEU?
Quem foi Galileu Galilei? Uma pergunta que muitos alunos do Ensino Médio não
sabem responder. Uns já até ouviram seu nome, outros, nem se quer fazem ideia.
Claro que é bem difícil manter a memória de alguém que viveu há 5 séculos,
porém outros que viveram tantos séculos depois assim como Galileu, são lembrados
e citados, mesmo que de maneira curiosa são retratados em sala, um exemplo muito
comum é Isaac Newton, que foi sucessor dos tempos em que Galileu e inclusive em
própria afirmação obteve um alicerce bem difundido nas bases Galileanas. Mas
quando se trata de uma pessoa com um grau de importância sócio cultural, mediante
a sua contribuição para a progressão da ciência como Galileu teve, ele não foi
lembrado, e isso é algo para ser discutido.
Segundo minha experiência acadêmica e como aluna que fui em tempos de
escola, os nomes de muitos cientistas só são mencionados pela justificativa de que
existem leis, teoremas, diagramas ou o que quer que for com seus próprios nomes,
por exemplo, as Leis de Newton, as Leis de Kepler, Leis de Maxwell, Lei de Gauss e
etc.
4.1 GALILEU: DESCENDÊNCIA E CARACTERÍSTICAS
Respondendo, então, à pergunta feita no princípio: Galileu nasceu em 15 de
fevereiro de 1564 na cidade de Pisa, na Itália. Ele viveu a maior parte de sua vida em
Pisa e depois em Florença (CARUSO, JORGE e OGURI, 2013, p. 34). Vinha de uma
nobre linhagem familiar, os florentinos. Sempre tiveram altos cargos na administração
da República, seu pai Vincenzo era um musicista de influência e de grande talento,
possuiu até publicações musicais, inclusive, ensinou o próprio Galileu a tocar o
instrumento alaúde com incomparável sensibilidade. Sua mãe era Giulia Ammannati.
Assim que o pequeno Galileu completa seus 10 anos de idade, sua família faz
as malas rumo à Florença. Como dito antes, vindo de uma descendência de alto
prestígio na sociedade ele era uma criança bem-educada. Cursou naquela cidade o
que conhecemos como ensino fundamental, aprendendo assuntos diferentes sobre
humanidade, lógica, desenho e perspectiva. Ele sempre se mostrou muito inteligente,
dedicado e de alto desempenho (tais habilidades foram carregadas com ele, o que o
fez um cientista virtuoso), inclusive adquiriu grandes habilidades para as artes da
pintura.
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Galileu era um estudante de grande prestígio e de futuro promissor sempre
fazendo tudo com amor e, o principal, procurando a verdade, o que realmente a
natureza nos oferece de melhor para usufruir, como ele dizia, “nel gran libro della
natura” que significa: no grande livro da natureza (BASSI, 1965, p.70).
4.2 GALILEU: JORNADAS, OBRAS E DESCOBERTAS
E, passados os tempos e essa nobre família já não era mais tão influente assim.
Então, em meio às dificuldades, em 1581 aos seus 17 anos de idade, Galileu a mando
do pai, ingressou na Universidade de Pisa para cursar medicina. Seu pai queria
reestabelecer o status da família em termos financeiros e imprudentemente apostou
tudo isso em Galileu. Permaneceu na Universidade por 4 anos e nesses anos ele teve
2 revelações: 1ª: ele não havia adquirido interesse algum por medicina e 2ª: que na
verdade tinha gosto pelas ciências da Física e da Matemática e, com isso, escolhe
estudá-las. Infelizmente sem sucesso, pois não concluiu nenhum curso. Aos 21 anos
volta para casa (BASSI, 1965, p. 71).
Mesmo não completando nenhum curso, sempre esteve na busca e no estudo
incessante das várias literaturas da época. Como resultado, Galileu inicia suas obras
e descobertas. Graças a esses estudos com assídua dedicação, ele concluiu sua
descoberta do isocronismo do período de oscilação do pêndulo e essa inspiração teve
início devido a observação de um candelabro que pendulava durante uma missa que
assistia, fez também grandes descobertas matemáticas.
Foi uma dessas literaturas de assuntos voltados para a geometria que o tornou
capaz de inventar a “bilancetta”, a balança hidrostática, que tinha a funcionalidade de
verificar o peso específico dos corpos usando o princípio de Arquimedes (teoria a
respeito do fenômeno empuxo, uma das literaturas que havia estudado). Tal
experimento, posteriormente, foi replicado e vendido por ele junto com um manual de
uso.
Com esses vários trabalhos, Galileu, ganhou grande destaque dentre os grandes
cientistas da época, fazendo importantes amizades e obtendo forte ajuda por parte
dos mesmos. Entretanto, sua família ainda passava por dificuldades, Galileu aprendia,
mas tinha responsabilidades, ele tentava conseguir um cargo de professor em
universidades e depois de muito procurar e ser rejeitado, os seus protetores
Guidobaldo del Monte e seu irmão Cardeal Francisco lhe conseguiram um cargo na
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Universidade de Pisa e então, com seus 25 anos, passa a ser professor de matemática
daquela Universidade (BASSI, 1965, p. 71).
Leciona por 3 anos e neste período Galileu sempre com seu espírito pesquisador
e investigativo, começa a estudar as leis determinadas por Aristóteles sobre a
dinâmica. A medida que adquiria mais conhecimento sobre essas leis, notava que
haviam impasses. E foi bem nesta época, em que Galileu fez os experimentos
referentes à queda dos graves, segundo a concepção de Aristóteles o objeto que fosse
mais pesado, iria cair com maior velocidade, entretanto assim como Bassi (1965, p.76)
afirma
Galileu compreendeu a diferença da velocidade de queda, que efetivamente
pode verificar-se em alguns casos (por ex., entre uma pluma e uma pedra)
deveria ser atribuída a um fenômeno perturbador: a resistência do ar; que,
em outros casos, intervinham outros fenômenos perturbadores: os atritos.

Ou seja, Galileu constrói um plano inclinado, pois ele diminuía o efeito
gravitacional e com uma superfície mais lisa, onde era possível reduzir ao máximo o
efeito do atrito e a superfície (quase que perfeitamente esféricas) das esferas que usa
em sua experiência para ter uma minuciosa comprovação do que o que Aristóteles
observou (meramente) e concluiu, era na verdade, que os corpos de pesos diferentes
caiam ao mesmo tempo se a resistência do ar não fosse considerada, mediante a
mesma lei e as mesmas condições iniciais.
E isso, só aumenta sua busca pela ciência. Seu caráter experimental era nato e
o que trazia para Galileu, seguridade e precisão suficientes do que era pesquisado,
pois ele lidava com dados e evidências reais e não tão somente observações como
Aristóteles fazia.
Continuando com suas pesquisas e estudos comprovativos ele afirma: o motivo
pelo qual um corpo estivera em movimento era devido a este, obter uma variação de
velocidade, isto é, quando detinham de uma aceleração e não como as conclusões
de Aristóteles que afirmava que era “necessária uma força constantemente aplicada
a um corpo para mantê-lo em movimento” (PEDUZZI, S.; PEDUZZI, L., 1988, p. 146).
Galileu consegue entender que é preciso uma dada força como, por exemplo, a de
um caminhão guincho, para puxar um carro, mas isso se justificava devido aos
fenômenos perturbadores, os impedimenti (como ele citava no seu livro “Diálogo”) e
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não se ele possuía velocidade. E tais conclusões, o levaram ao conhecido princípio
da inércia de Galileu e a ter noções de movimentos variados e constantes.
Com esses contrapontos de Galileu, foi findado toda a dinastia da vertente
aristotélica que já tinham suas bases enraizadas por quase 2.000 anos. Claro que,
assim como salientou Bassi (1965, p. 77): “Estas conclusões granjearam-lhe fama
junto aos espíritos livres, mas também, como era previsível, a hostilidade dos
ambientes tradicionais que ainda predominavam nas Universidades”. Isso, como foi
possível ver, revelou a grandiosidade das buscas e estudos revolucionários feitos por
Galileu, mas também a resistência de muitos que ele teve de enfrentar.
Depois desses tristes descontentamentos, Galileu finalmente conseguiu um
emprego melhor de professor no qual foi extremamente feliz e realizado. Tal cargo foi
conquistado na Universidade de Pádua e lá lecionou por 18 anos e foi em Pádua, que
realizou os seus diversos inventos e fez as suas observações celestes e comprovou
as ideias do sistema copernicano.
Como sempre dizendo no texto, Galileu sempre na continuidade de seus estudos
e estando em Pádua como professor, foi neste período que havia estudado os escritos
de Nicolau Copérnico (1473-1543) e tinha grandes suspeitas desse sistema ser o
correto. Isso foi até discutido em uma de suas cartas com seu pupilo Johannes Kepler
(1571-1630).
Mas enquanto não possuía meios para comprovação, pesquisou e inventou
outros aparelhos de aplicação prática como, por exemplo, em 1593 inventou um
instrumento que tinha a capacidade de verificar a temperatura dos corpos através da
dilatação dos líquidos denominando-o de “termoscópio” que daí nos deu nos tempos
de hoje, o termômetro. Também tentou inventar um termômetro a ar, porém não foi
possível obter sucesso porque, neste caso, a pressão atmosférica apresenta
variações em cada lugar e, consequentemente, não gerando resultados precisos
(BASSI, 1965, p. 79).
Outro instrumento inventado ou melhor dizendo, aperfeiçoado por ele foi o
“compasso geométrico” que hoje temos como régua, este foi um invento que também
deu certo e também foi fabricado outros exemplares e os vendeu (CARUSO; JORGE;
OGURI, 2013, p. 46).
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Com esse brilhantismo todo e grande produtividade e desempenho a notícia logo
se espalhou “as suas aulas tiveram desde logo auditório internacional. A Alemanha e
especialmente a Inglaterra mandavam seus melhores jovens para ouvir suas aulas.”
(BASSI, 1965, p. 80).
Durante essa época, no auge da carreira, sua cidade, a Itália vivia uma crise
política com grande parte de seu território sob domínio estrangeiro. De acordo com os
relatos históricos surgem aí as potências de Espanha, Portugal, França, Inglaterra e
Holanda. E sabemos que nos tempos das grandes navegações a Holanda foi uma
potência de muitos comércios e, em 1609 por notícias, Galileu ouviu falar de um
instrumento, vindo de lá, muito interessante e viu grande utilidade nele.
Instrumento tal, chamado luneta (usado como brinquedo), ele possuía lentes de
vidro, mas pouco capaz de aumentar o campo de visão de objetos dispostos a certa
distância. De posse do instrumento, Galileu desenvolveu métodos ópticos para esta
luneta com base na teoria de refração (BASSI, 1965, p. 80).
Para Vannucchi e Carvalho (1996, p. 50) “ele faz grandes aprimoramentos em
que sua capacidade de aumento era suficientemente satisfatória” e sabiamente
aponta a luneta para o céu e, como Galileu apud Bassi (1965, p. 80) (traduzido da
obra de Galileu) afirma a respeito do que ele expressou naquele momento
E finalmente, não poupando fadigas e despesas, cheguei ao ponto de
construir um instrumento tão excelente que os objetivos vistos por meio dêle
aparecem aumentados quase mil vêzes e trinta vêzes mais vizinhos que
vistos a ôlho nú. Quantas e quais sejam as vantagens de um tal instrumento
para as observações seja da terra como do mar, seria de todo supérfluo dizer.
Mas, deixadas as terrestres, voltei-me para as especulações do céu e
primeiramente vi a lua tão vizinha como se distasse apenas dos raios
terrestres. Depois desta, com indivisível gôzo da alma, observei muitas vêzes
as estrêlas tanto as fixas quanto as errantes.

Galileu finalmente vislumbrou os céus ganhando uma nova paixão, e não
cessou, a partir daí começa a desbravá-lo descobrindo rapidamente as montanhas da
lua, as estrelas que constituem a Via Láctea e algumas outras nebulosas, as estrelas
telescópicas mais importantes, e em janeiro de 1610 os primeiros 4 satélites de Júpiter
chamando-os de “astros médiceos” em homenagem ao Gão Duque da Toscana, seu
grande amigo.
No mesmo ano em 25 de julho ele observou a magnificência de Saturno onde
ele suspeitava de ser três planetas em um. No dia 12 de dezembro ele observa Vênus
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e descobre suas fases assim como tem as da lua e as representa em um anagrama
de fases (esta foi por sugestão de um amigo, o padre Benedetto Castelli) e logo
também descobriu Marte.
Tempos mais tarde observa as manchas solares, o que se passando os anos
acaba comprometendo sua visão tornando-o cego logo ao fim da vida. Mas antes disto
acontecer, ainda em 1610, ele eterniza todas essas descobertas no seu livro dedicado
ao amigo Grão-Duque Cosimo de Medici, chamado ‘Sidereus Nuncius’ que quer dizer
‘O Mensageiro Das Estrelas’ e com isso, anuncia ao mundo e se torna mundialmente
conhecido (CARUSO; JORGE; OGURI, 2013, p. 38).
A princípio, depois de ter dividido com o mundo sobre suas observações e isso
ter gerado bons resultados e que todos tivessem ficado maravilhados e surpresos com
todos os fatos, isso foi momentâneo. Na época ainda existiam pessoas influenciadas
pelo poder que lhes foi dado e pelo fanatismo do dogmatismo e da religiosidade. Isso
não trouxe bons ventos a Galileu e daí começa seu tormento de críticas, acusações e
denúncias “Por fim, a coisa tornou-se séria, porque um tal de padre Lorini (como é
fácil conseguir notoriedade!) fez uma denúncia formal ao Santo Ofício. A denúncia não
era pessoal contra Galileu, mas contra a hipótese copernicana em geral” (BASSI,
1965, p. 89).
E então sabendo disto, Galileu, achou que poderia se apresentar e convencer
aos superiores da Igreja mostrando os registros de suas descobertas, porém em vão.
Galileu foi ordenado a esquecer as hipóteses copernicanas, não as ensinar, somente
as considerar como mera hipótese matemática (MARICONDA, 2000, p. 80), o que
marcou o édito de 1616.
Tempos mais tarde, depois do regresso à França, aconteceram eleições para o
Pontificado e essa mudança deu a Galileu uma falsa confiança (por ter sido eleito um
amigo e admirador) de que seria possível seguir com sua proposta de convencê-los
depois do conflito da diferenças dos sistemas (Ptolomaico e Copernicano) que ele
insistentemente continuava a defender e a estudar.
Consequentemente, ganha inspiração para escrever uma das suas mais
conhecidas obras na literatura, o livro ‘Dialogo sopra i Massimi Sistemi Tolemaico e
Copernicano’, o ‘Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas’. A obra foi escrita em
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forma de diálogo entre os 3 famosos personagens: Salviati (representava Galileu),
Sagredo (representava um cidadão comum inteligente, curioso e imparcial quantos as
ideias de Aristóteles e Galielu) e Simplício (representava Aristóteles) onde se discutia
todas as ideias adquiridas por Galileu (uma de suas discussões era sobre a
aceleração dos corpos em queda) até as provas obtidas através da luneta
relacionadas com as teorias aristotélicas adotadas na época para os astros (GARCIA;
MAURÍCIO, 2009, p. 1).
Com essa falsa esperança, Galileu, depois de anos escrevendo tal obra (10 anos
de trabalho) e com muita dificuldade, pois o livro passou por diversas revistas e
pequenas alterações pelas autoridades eclesiásticas, ele conseguiu autorização para
que ele fosse impresso.
Em suas últimas obras e descobertas e antes que a cegueira apagasse de vez
sua luz dotada de ciência e empirismo, em sua grande e perturbadora solidão (proibido
de se quer dialogar a respeito de assuntos astronômicos), passa a se dedicar a outros
projetos como o estudo da dinâmica dos corpos e conseguindo publicar toda essa
obra, intitulada como ‘Discorsi e Dimostrazionin Matematiche intorno a Due Nuove
Scienze’, ‘Discursos e Demonstrações Matemáticas em Torno de Duas Novas
Ciências’. Nesta obra, são divulgadas todos os estudos dedicados a dinâmica básica
e, esta, sendo futuramente, as bases para a composição dos ideais de Isaac Newton
(1642-1727) (DINIZ, 2012). E como útilma descoberta Galileu observa a Lua e
descobre
[...] a libração da lua, pela qual, como se sabe, este astro, embora mostrando
sempre uma mesma face para a terra, como que oscila um pouco, em relação
à terra, e deixa ver um pouco mais que a metade de sua superfície.” (BASSI,
1965, p. 104).

Logo depois, a cegueira o dominou sem reverção, então lhe foi dada a
possbilidade de três acompanhantes e dois deles vieram a se tornar seus pupilos, e
em 8 de janeiro de 1642 (com quase 78 anos) morre Galileu deixando tudo que havia
escrito e descoberto e algumas cartas para seus pupilos. Esses cresceram e
perpetuaram com seus ensinamentos e seus prórpios estudos.
4.3 CONDENAÇÃO E MORTE DE GALILEU
Como tudo parecia ir bem com sua publicação do livro ‘Diálogo’ e, acredito eu,
que estava bem claro na cabeça de Galileu, pois uma das mensagens passadas pelo
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Papa (a respeito do édito de 1616) através do Padre Campanelle, foi: “Nunca foi nossa
intenção e se tivesse dependido de nós, não se teria feito aquele decreto” (GALILEU
apud BASSI, 1965, p. 94), porém eis que depois da publicação do livro o Papa toma
conhecimento deste fato e diz que não o havia lido e as outras autoridades
eclesiásticas dentre as várias pela qual o mesmo passou, somente um lera e ele
afirma que suspeitava que em Roma já haviam lido e aprovado.
Ou seja, uma confusão (um passando a decisão para o outro) e; em julho de
1632 o Inquisidor de Florença cumpriu ordens de suspender a venda do livro e só em
setembro daquele ano que Galileu recebeu a intimação para que comparecesse em
Roma e estivesse as ordens do Santo Ofício.
No meio dessa confusão, as más línguas começam a pôr Galileu contra quem
ele achava que o protegeria, o Pontífice, alegando que o personagem Simplício do
livro “Diálogo” fazia menção ao Pontífice e através dele o zomba, pois é um
personagem um tanto irônico quanto às propostas de Aristóteles. Sua situação foi só
piorando, pois recebia intimações com ameaças, até que, uma delas, de palavras
firmes e rudes (espedida pelo Papa) pedia a presença de Galileu em Roma e caso se
negasse, iriam levá-lo acorrentado.
Galileu pressionado, compareceu em Roma e antes de seu julgamento pediu
uma audiência particular com o Pontífice, porém sem sucesso. Daí há quatro meses
depois, em 22 de junho de 1633 foi dada a sentença de Galileu pelo Santo Ofício na
qual permaneceria pelo restante de sua vida em prisão domiciliar. Foi obrigado a
recitar por três anos, uma vez por semana os sete salmos penitenciários, a abrir mão
dos ideais copernicanos (julgadas como herege pelo Santo Ofício), onde assinara uma
carta redigida pelo próprio Santo Ofício que retratava a abdicação ao livro “Diálogo”
que passou a ser proibido (todas as outras literaturas Galelianas foram proibidas)
(CARUSO, JORGE e OGURI, 2013, p. 50).
Mesmo com essa sentença, muitos não concordavam com essa decisão, tanto
autoridades eclesiásticas, como amigos (cidadãos comuns): “Ficou hospedado na
Embaixada Florentina e depois teve a permissão de ir para Siena, hóspede do
Arcebispo Ascânio Piccolómini, que desaprovava a sentença do Santo Ofício e o
tratou com o maior respeito.” (BASSI, 1965, p.103).
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O pior é que nem mesmo Galileu entendia de fato qual era a causa de tanta
insatisfação que o Pontífice tivera. Mesmo sendo o personagem de Simplício um tanto
crítico quanto a figura de Aristóteles (MARICONDA, 2000, p. 80), em momento algum
proferiu heresias quanto a santidade de Deus e sua criação, assim como o autor Bassi
(1965, p. 101) descreve: “Na verdade, todo o diálogo é permeado daquele sentimento
religioso [...]” e, no entanto, recebeu tal sentença injustamente.
4.4 LEGADO
É de se esperar que depois de grandes descobertas que revolucionaram quase
2.000 anos de aristotelismo e o espírito empirista completamente inovador tenham
deixado lembranças e exemplos. Caruso, Jorge e Oguri (2013, p. 47) dizem que
Para muitos historiadores da ciência, Galileu é considerado como o “pai” da
ciência moderna, pois suas obras e pensamentos revolucionaram a maneira
de se enxergar o mundo, trazendo o teste e a experimentação para o
pensamento científico. Muitas constatações galileanas contrariavam as
crenças filosóficas e religiosas da época, as quais eram essencialmente
baseadas nos ensinamentos da Aristóteles.

Galileu é considerado como o fundador da nova física, merecedor é claro, e
desta forma encontrou a principal chave que abriu as portas para enfim, o avanço da
física e a formação da dinâmica moderna.
Contribuiu para diversas áreas da física e outras áreas científicas como, por
exemplo, para a termodinâmica (área da física) e para a microbiologia com o
microscópio (área da biologia), a hidrostática com a balança hidrostática e dentre
outros. Além desses instrumentos práticos, o empirismo em si trouxe grandes
inspirações para as diversas áreas científicas contribuindo ainda mais para o
crescimento e investimentos na ciência. Albergaria (2009) comenta
Há interpretações favoráveis à ideia de que ele forneceu um paradigma para
a futura pesquisa científica, alicerçando-a nos princípios da experimentação,
reprodutibilidade dos resultados, e atenção aos padrões naturais com
tendências universalistas [...] Galileu se transformou – segundo uma visão
retrospectiva e triunfalista da história – num mártir da ciência.

Galileu foi um homem que se dedicou com bastante amor e sede de
conhecimento e como tudo realmente acontecia. Ele foi muito feliz nisso, conquistou
muitas coisas e, inclusive, deu uma nova chance para uma evolução sócio tecnológica
valiosíssima.
Compartilhando de mesmo pensamento Bassi (1965, p. 111) diz que

34

Compreendendo isso, é preciso reconhecer que as invenções de Galileu
assinalam o início de uma nova fase da civilização e a aquisição definitiva,
para a inteligência humana, de novas capacidades e novos meios de
conhecimento.

E isso, se comprovou postumamente com alguns de seus pupilos como o
Evangelista Torricelli (1608-1647), depois com Isaac Newton (1643-1727), Einstein
(1879-1955) e vários outros. E nos dias atuais, com as enes criações de várições
tecnologias com inspirações semelhantes as que Galileu obtevou em sua época.

35

5 GALILEU NA SALA DE AULA
O livro didático é para ser utilizado visando a complementação e aprimoramento
do aluno de tudo que é visto em sala. É através dessa complementação, por textos
que é esmiuçado todo o contexto histórico da época dos determinados conteúdos,
discutindo todos os processos usados desde especulações teóricas, dificuldades e
indagações que surjam durante o estudo feito, os métodos científicos usados para
comprovação desta teoria e equações demonstradas e assim, por fim, a formação de
novas leis, conceitos e propriedades das grandezas descobertas.
Para alguns, o livro didático é o principal meio educativo para o ensino e com
muita influência no ensino brasileiro: “o livro didático, o principal recurso educativo no
ensino escolar, o que nos permite expressar que dentre os diferentes recursos, o livro
didático é um dos materiais de mais forte influência na prática do ensino brasileiro”
(BRASIL, 1997).
E através do aprimoramento com exercícios de fixação e reflexão e experimentos
utilizados tanto pelos estudiosos como outros experimentos para a visualização da
aplicação teórica e entendimento real da prática do que é fazer ciência. Também é
válido e útil usar as famosas e adoráveis histórias em quadrinhos (os HQ’s) para
ajudar também no fazer ciência.
Esses meios foram implementados com o tempo, desde que o livro didático
passou a ser utilizado como recurso educacional, de acordo com Lopes (1987, p. 101)
“No seu percurso histórico, o livro passou por transformações formais, tal como a
inclusão de fotografias, histórias em quadrinhos e etc., o que mostra sua vinculação
com os meios modernos de comunicação”.
Mesmo com tantas qualidades e importâncias intrinsicamente ligadas ao livro
didático, estes materiais, assim como outros, não estão livres de serem um recurso
com suas margens de erros, de acordo com a pesquisa de Silva (apud CARVALHO e
GARCIA, 2006, p. 2)
[...] alertou para o descuido com que os conteúdos são apresentados nos
livros de Ciências. Muitas vezes eles são apresentados de forma a preencher
determinados tópicos do conteúdo programático, sem qualquer justificativa;
outras vezes há incoerência nos conteúdos resultando na falta de
encadeamento de temas a serem abordados.
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Sabendo disto, fiz uma análise dos livros didáticos de três escolas selecionadas:
duas particulares e uma pública para avaliar como está sendo abordado o conteúdo
sobre a História da Ciência relacionada a Galileu Galilei e o assunto queda dos corpos.
5.1 COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR RUY AZEVEDO – CEPRA
Esta escola usa um sistema de apostilas do próprio ano (2016). Analisei duas
dessas apostilas: do 1º e 3º anos do Ensino Médio que continham o assunto História
da Ciência: Galileu e a queda dos corpos.
5.1.1 O 1º ano do Ensino Médio (descrição do livro)
O material didático é dividido em módulos, cada um falando sobre um
determinado tema e um desses módulos é dedicado, separadamente, à história de
alguns cientistas e algumas de suas obras sem maiores detalhes e de maneira bem
resumida. O texto inicia falando sobre o livro do polonês Nicolau Copérnico (1473 1543) que foi publicado em 1543 e tem por título original: De revolutionibus orbium
coelestium (Sobre as revoluções das orbitas celestes).
Relata que neste livro, ele expõe suas ideais do sistema heliocêntrico, onde na
verdade quem está no centro do universo é o Sol e que a Terra possuía dois
movimentos diferentes: um periódico e circular ao redor do Sol (movimento de
translação) e o outro o movimento de rotação em torno de seu eixo. Diz que este
modelo heliocêntrico de Copérnico retém semelhanças com o modelo geocêntrico de
Ptolomeu, mas que aquele não demonstra os problemas que dizem respeito a Terra
em movimento.
Na sequência, há uma ilustração do sistema idealizado por Copérnico e dando
continuidade ao texto da ideia anterior, descreve que o modelo não dá explicações
claras dos problemas relacionados à Terra como, por exemplo, do por que quando a
Terra se move as pessoas não sentem o vento em seus rostos, por que quando
pulamos não retornamos ao solo num ponto diferente do qual pulamos inicialmente e
fala também que esse sistema copernicano desafiou a teoria aristotélica logo, se fazia
necessária a construção de uma nova Física.
A partir daí, cita Galileu Galilei (1564 – 1642) e conta que ele ofereceu muitas
contribuições importantes quando desenvolveu a Lei da Inércia e usou argumentos de
que objetos que se moviam juntos, com mesma velocidade e compartilhando do
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mesmo movimento, este não poderia ser medido por experiência Física nenhuma, o
que seria a relatividade dos movimentos e a equivalência entre esse e o repouso.
No parágrafo seguinte o texto afirma que Galileu escolheu o estudo sobre a
queda dos corpos como parâmetro para entender o restante dos outros movimentos
e que desde a Idade Média as discussões sobre esses tais movimentos como, por
exemplo, se com uma determinada velocidade se quem aumentaria era a distância
percorrida ou se era o tempo eram perguntas pertinentes naquela época.
Ainda sobre a queda dos corpos o texto cita o livro de Galileu: Discursos Sobre
as Duas Novas Ciências e diz que neste livro, ele usa a matemática para descrever o
movimento da queda dos corpos se baseando em um teorema medieval, o teorema
da velocidade média e para que fosse comprovada sua teoria ele fez uso de vários
experimentos com o plano inclinado, pois os incrementos da velocidade eram
menores e mais fáceis de serem medidos com algum aparato disponível (não
especificado no texto). Com esse experimento, descobriu que a velocidade aumenta
em função do tempo.
O texto fala também de outros estudos que fez: o lançamento dos projéteis e que
obteve conclusões através desse estudo, que o referido movimento é formado por
dois movimentos: um horizontal com velocidade constante e outro vertical com
velocidade uniformemente variada. Diz também que Galileu defendeu o sistema
heliocêntrico, porém não fala de quem ele defendeu e por que defendeu e completa
descrevendo que aqueles que eram contra esse sistema, o contestaram dizendo que
se a Terra estivesse em movimento um objeto, por exemplo, deixado cair
verticalmente de uma torre não cairia na base e sim, atrás da mesma devido o
movimento da Terra.
Galileu, em contrapartida, os justificou dizendo que tanto a torre quanto o objeto
têm a mesma velocidade horizontal e uniforme e que, quando está em queda, o objeto
mantém essa velocidade e acompanha o movimento da torre que está fixada na Terra
e que as velocidades, tanto vertical quanto a horizontal, são independentes uma da
outra. Com este problema, fez menção a outro exemplo parecido com este, o do
mastro de um navio.
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E por fim, o texto conta como Galileu, no campo da Astronomia, também
contribuiu para a Ciência com observações que causaram grandes impactos para a
teoria aristotélica. Diz que utilizou o telescópio, mas que não há certeza se foi ele ou
não, o inventor do mesmo e finalizando em tópicos fala simplesmente quais
observações e descobertas ele fez: a Lua possuía superfícies imperfeitas com
montanhas e vales contradizendo a teoria da perfeição dos céus de Aristóteles; as
Luas de Júpiter, as fases de Vênus e as manchas solares.
5.1.1.1 A análise crítica do livro
De modo geral, como havia escrito anteriormente, o livro deveria servir como
material para a complementação e aprimoramento do aluno sobre tudo que foi visto
em sala. Neta apostila, tanto a complementação quanto o aprimoramento não seriam
alcançados, pois como descrevi, a mesma, está em um módulo separado, discorrendo
individualmente sobre alguns dos mais importantes físicos dos séculos passados
dentre os quais são citados: Aristóteles e Ptolomeu com textos individuais para estes.
Já para René Descartes, Pierre Gassendi e Tales de Mileto em citações nesses
textos que tratam dos fatores históricos relevantes para a ciência e Galileu, que por
de um texto histórico fala sobre suas contribuições, mas todos estes são escritos de
forma descontinuada. Falam resumidamente sobre alguns, de suas descobertas e
contribuições para a ciência aparentemente de forma superficial com uma tendência
curiosa, ou seja, apenas como curiosidade um péssimo hábito da maioria dos livros
didáticos em abordarem o assunto História da Ciência.
Agora, falando do texto que fala de Galileu, como já escrito, ele foi construído de
forma resumida e com isso, há alguns pontos que não foram mencionados e outros
não muito bem esclarecidos. Ainda que de forma resumida, o texto precisa ser claro.
Já no começo do texto, quando fala do sistema de mundo de Copérnico descrito no
seu livro De revolutionibus orbium coelestium (Sobre as revoluções das órbitas
celestes) que no centro do universo estava o Sol e não a Terra e que a mesma possuía
dois movimentos distintos (movimentos de translação e rotação), a história é
apresentada no texto sem ao menos dizer como concluiu essas ideias.
Logo depois faz uma comparação ao sistema geocêntrico de Ptolomeu, porém
não é dito quais são essas semelhanças ou ao menos uma delas para justificar tal
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afirmativa e torná-la mais consistente e lógica já que um sistema põe a Terra no centro
e no outro o Sol.
Depois, fala sobre Galileu, e há um seguinte trecho que comenta: “Galileu
defendeu o modelo heliocêntrico [...]” e não diz de quem ele defendeu esta teoria,
onde foi que ele obteve tais informações e o porquê defendeu. Logo depois, em outro
parágrafo, fala sobre Galileu e as contribuições relevantes para a Astronomia. Aqui
neste trecho o texto poderia ter explorado o brilho e a admirável dedicação que ele
teve pela Astronomia, em Francisco Caruso, Jorge e Oguri (2013, p. 37) eles afirmam
Galileu começou a estudar a mecânica dos movimentos terrestres e a
observar o céu simultaneamente, ainda jovem. No entanto, o fascínio que a
Astronomia exerceu sobre ele fez com que se dedicasse, por anos a fio,
quase que integralmente a esse assunto.

Galileu se dedicou por muito tempo e assiduamente a esta área, foram anos de
muito trabalho e pesquisa, muitas observações e assim muitas especulações,
suspeitas e, por fim, descobertas. Isso deveria ter sido falado no texto.
E ainda nessa parte, diz que tais observações foram feitas por um telescópio,
porém não especifica que era um refrator e não comenta dizendo que não existe
certeza de que foi ele quem inventou o telescópio, isso deveria estar bem claro, de
acordo com Caruso, Jorge e Oguri (2013, p.38)
Em 1609, Galileu, aproveitando-se da expertise adquirida ao lidar com
instrumentos ópticos, construiu o seu próprio instrumento de observação a
longas distâncias, revolucionando a maneira com a qual entendemos o
Sistema Solar e o mesmo Universo.

Na verdade, ele havia recebido um telescópio refrator e por conhecimentos
adquiridos sobre instrumentos ópticos ele o refez, melhorando-o potencialmente de
forma que o possibilitasse a fazer as observações (CARUSO, JORGE e OGURI, 2013,
p. 41). Assim, sequencialmente, em tópicos escreve de maneira bem direta e sem
maiores detalhes de como foi que ele chegou a tal descoberta, quanto tempo levou,
quais dificuldades passou até conseguir descobrir ou relatar rapidamente como tudo
se deu.
Não é dito também, que ele fazia anotações e desenhos de suas observações e
que foi um dos motivos, se não o principal, dele defender o sistema de mundo de
Copérnico. Como descobertas ele cita: as superfícies irregulares com montanhas e
vales da Lua o que tro
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uxe uma contradição da perfeição dos céus afirmada por Aristóteles; as luas de
Júpiter; as fases de Vênus e as manchas solares faltando dizer as estrelas da Via
Láctea, os anéis e Saturno.
5.1.2 O 3º ano do Ensino Médio (descrição do livro)
Nesta outra apostila também do ano de 2016 o assunto da História da Ciência:
Galileu e a queda dos corpos, é exatamente da mesma forma como se apresenta no
livro do 1º ano do Ensino Médio o que me revela falta de compromisso e
indisponibilidade para elaborar a apostila. Mas em contrapartida também fala de
outros temas e sobre o método científico algo que me chamou a atenção, pois neste
tema fala que desde a antiga Grécia isso já era usado por alguns estudiosos da
natureza.
Cita exemplo de alguns nomes e quais métodos usavam, inicia dizendo sobre
Aristóteles (384 – 347 a.C.) que acreditava que uma mera observação da natureza
seria o ápice de seu conhecimento pleno, já para seu mestre, o Platão (427 ou 428 –
348 a.C) defendia o método da abstração e da matemática seriam suficientes para a
compreensão da natureza e cita também sobre Francis Bacon (1561 – 1626) que
idealizou um método que consistia em determinados procedimentos para que o
fenômeno fosse melhor estudado.
Estes procedimentos consistiam em: I- observar o fenômeno: é a etapa de
observação dos fenômenos que ocorrem espontaneamente; II- formular uma hipótese:
esta etapa consiste na explicação do problema; III- realizar experimentos: nesta fase
o cientista reproduz o experimento diversas vezes, colhe dados e estabelece os
fatores que influenciam para que o fenômeno aconteça, IV- formular uma teoria: agora
é a construção de uma teoria ou lei que explica o fenômeno depois o texto ressalva
que não é necessário seguir a ordem descrita acima e esquematiza de forma resumida
o método científico em um diagrama (Anexo A).
Feita essa explicação e esquematização do método de Platão onde o texto usa
como exemplo um tipo de experimento clássico de grande importância, o experimento
de queda dos corpos realizado por Galileu. Com isso, o texto inicia dizendo que
naquela época (em que Galileu era vivo) acreditava-se que os corpos caiam de acordo
com o seu peso, ou seja, era proporcional ao peso onde o mais pesado cairia primeiro
sendo abandonados de uma mesma altura e ao mesmo tempo.
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Na sequência, o texto descreve de acordo com o método acima, explicando
brevemente (como todo o texto visto até agora) o que Galileu fez em cada etapa: em
I- diz que Galileu observou que o corpo mais pesado só chegava um pouco mais
rápido que o mais leve e desta forma poderia ser considerado tal diferença como
desprezível, em II- diz que ele forma a hipótese de que a velocidade de queda de um
corpo abandonado de uma determinada altura não depende do seu peso e com ideias
anteriormente adquiridas considera que o movimento de queda livre é uniformemente
acelerado e que sua distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo.
Em III- diz que ele utiliza um plano inclinado para medir a aceleração de queda
dos corpos e faz repetições desse experimento inúmeras vezes para diferentes alturas
e em IV- diz que Galileu checa que a aceleração de queda livre não depende da massa
dor corpo e descobre o valor da constante de proporcionalidade “g” – gravidade.
5.1.2.1 A análise crítica do livro
O texto trata do método científico onde cita 3 estudiosos que utilizaram, cada
qual, os seus métodos, porém não fala que Galileu também foi um cientista que utilizou
e muito o método científico e através disso trouxe muitos subsídios para a
experimentação, ele quem trouxe a ideia dos experimentos idealizados, pois para os
experimentos nos quais não eram possíveis de serem realizados ele utilizou-se de
simulações que conseguiam prever as situações estudadas, segundo Caruso, Jorge
e Oguri (2013, p. 36)
Galileu deu contribuições de fundamental importância para a compreensão
Física do Mundo, dando origem, inclusive, a uma nova metodologia científica,
na qual a experimentação e a descrição matemática dos fenômenos são
entendidas como atividades inseparáveis.

Analisando isso poderia ser citado Galileu como um grande contribuinte da
utilização de métodos científicos pós Aristóteles porque em concordância

com

Caruso, Jorge e Oguri (2013, p. 41)
A principal contribuição de Galileu, entretanto, foi, a nosso ver, o
estabelecimento de um método científico. O pensamento sobre a natureza,
ou seja, a ciência como era defendida há séculos pelo poder dominante,
assentava-se em um argumento aristotélico, muito próximo do senso comum.

Assim, tal atribuição poderia ser comentada no texto.
E num trecho do texto em que se fala das descrições das quatro etapas do
método desenvolvido por Francis Bacon usando o experimento queda dos corpos de
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Galileu no primeiro item que descrevia o corpo mais pesado caia apenas um pouco
mais rápido do que o mais leve e que essa diferença pode ser desprezada, o texto, a
pesar de no final dizer qual experiência Galileu utilizou para chegar num resultado,
não deixa claro que tal experiência, não foi a experiência na torre de Pisa, não há
comprovações e nem escritas de que ele fez esse experimento como confirma
Caruso, Jorge e Oguri (2013, p. 58)
Um mito divulgado pelos livros didáticos de Física é o de que Galileu subia
em diferentes andares da Torre de Pisa para demonstrar o fenômeno da
mesma aceleração exercida pela Terra sobre objetos de diferentes formas,
porém não existem registros escritos, ou qualquer descrição inequívoca de
que tais experiências tenham efetivamente sido feitas.

Como observado na análise anterior este livro também apresentou os conteúdos
de forma extremamente resumida e claramente como curiosidades.
5.2 SOCIEDADE EDUCACIONAL ACERTE
5.2.1 Turmas de Ensino Médio
Não haviam livros que continham qualquer assunto sobre a História da Ciência
que pudesse fazer a análise. Somente havia, nos livros no 9º ano, turmas que não são
de minha alçada para análise, pois minha formação é para Ensino Médio.
Isso, é extremamente ruim, pois já não há aulas que envolvam qualquer menção
a algum fator histórico da época, ou seja, em qual contexto se encaixa tal ciência e
que fatores de influência e como foram conquistados para chegarem a tal conquista?
Isso gera um buraco causando uma descontinuidade dos fatos e perde o sentido e a
justificativa do real motivo de tal ciência ser estudada e ainda remove qualquer ligação
histórico social e cotidiana deixando o aluno desmotivado e sem a visão da grande
importância evolutiva enquanto ciência corroborada com o avanço social.
5.3 CENTRO INTEGRADO DE ENSINO PÚBLICO (ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL)
- CIEP BRISOLÃO 469 ANAÍDE PARANO CALDAS
5.3.1 O 1º ano do Ensino Médio (descrição do livro)
Neste Colégio Estadual utiliza-se o livro didático, sendo seus autores: Antônio
Máximo e Beatriz Alvarenga que tem por título Física: contexto e aplicações, volume
1 do ano de 2016.
Neste livro o capítulo 2.5 que fala da queda livre dos corpos (como queremos
analisar) começa com um texto introdutório em que diz que dentre diversos
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movimentos existentes na natureza sempre foi muito curioso e mais interessante o
estudo da queda dos corpos próximos à superfície da Terra e depois completa citando
um exemplo de um objeto quando em queda devido a mesma altura sua velocidade
aumenta caracterizando um movimento acelerado e quando lançamos esse mesmo
objeto para cima, até atingir sua altura máxima sua velocidade vai diminuindo até se
tornar nula, caracterizando um movimento retardado e esses seriam o foco de estudos
deste capítulo 2.5.
Logo em seguida fala sobre a queda dos corpos na visão aristotélica. Comenta
que para Aristóteles quando 2 corpos, um leve e outro pesado eram abandonados da
mesma altura o corpo mais pesado viria a cair mais rapidamente que o mais leve
sendo este pensamento consolidado por durante quase 2 mil anos em decorrência da
grande influência do pensador em várias áreas do conhecimento e que além disso
também há a nossa intuição que nos leva a acreditar nisso. E por fim diz que outro
pensamento só foi construído através da utilização de experimentos realizados por
Galileu no século XVII.
Na outra estrofe, o texto dá início aos estudos que Galileu fez para a queda dos
corpos, diz que Aristóteles não via a necessidade de experimentação para estudar a
natureza, porém em contraste a isso Galileu viu que haveria a necessidade e tomou
como base para seus estudos e diz também que ele é considerado o introdutor do
método experimental e que através disso abordou a pesquisa de modo diferente e
assim o levou a uma conclusão diferente de Aristóteles que foi: “Abandonados de uma
mesma altura, um objeto leve e um objeto pesado caem simultaneamente, atingindo
o chão no mesmo instante”.
O texto diz, com isso, que a comprovação experimental que Galileu fez uso foi a
de abandonar dois corpos de massas diferentes do alto da torre de Pisa, na Itália
várias vezes. Mas como naquela época ainda haviam pessoas favoráveis aos
pensamentos de Aristóteles, estas não se convenceram de tais experimentos de
Galileu.
Ainda no mesmo capítulo 2.5, mas em outra partição, há um texto relacionado a
Galileu falando que em certa vez ele observando as oscilações que um lustre fazia
numa catedral de Pisa decidiu comparar com as pulsações cardíacas as oscilações
do lustre e observou que mesmo que essas oscilações fossem diminuindo o seu
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tempo permanecia o mesmo. Muito curioso com isso, construiu dois pêndulos com
diferentes pesos e o repetiu por diversas vezes e com isso verificou que o tempo de
oscilação não dependia dos pesos e sim do comprimento do fio.
Diz que Galileu comparou o movimento pendular com o de queda livre
concluindo que se um objeto leve ou pesado preso nas extremidades de um fio
levavam o mesmo tempo para “cair”, isto é, que levam o mesmo tempo para sair da
parte alta para parte baixa da trajetória isso tudo também seria possível para objetos
em queda livre já que os dois são devidos a gravidade e que assim, dois objetos
abandonados de uma mesma altura chegariam ao chão no mesmo tempo.
No decorrer do livro menciona que historiadores não concordam que Galileu de
fato realizou a experiência da torre de Pisa, mas que não teriam dúvidas que ele tenha
feito experiências com objetos diferentes em queda e pêndulos oscilantes. Fala que
Galileu foi o autor do primeiro telescópio para usar em suas observações celestes e
através dele, fez diversas descobertas sendo estas, quase todas, contrárias às
crenças religiosas e filosóficas da época.
Assim, com as descobertas, passou a defender e divulgar a teoria heliocêntrica
e que foram publicadas em 1632 com sua obra (livro): “Diálogo sobre os dois grandes
sistemas do mundo”. A obra foi condenada pela Igreja e foi chamado de herege por
esta e para não ser morto teve de abdicar de sua teoria e sua sentença foi prisão
domiciliar até os fins de seus dias.
E em 1638 havia publicado sua última obra “Duas novas ciências” que lançava
bases da mecânica. E que mesmo muito doente e praticamente cego manteve suas
atividades e sugestões a vários cientistas da época com novas ideias até o seu
falecimento em 8 de janeiro de 1642. Conta que a metodologia que ele utilizou foi
parte importante para a Revolução científica que ocorreu nos séculos XVI e XVII. Foi
responsável por fazer conclusões e ser bastante cuidadoso com suas observações
em experiências realizadas se munindo e ao mesmo tempo implementando o
raciocínio lógico e desenvolvimento teórico junto com o matemático.
5.3.1.1 A análise crítica do livro
Bem, assim como nas outras apostilas analisadas, o livro possui um conteúdo
resumido e meramente voltado para curiosidade não dissolvendo os tramites
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passados tanto por Aristóteles e o porquê de ele não levar em consideração a
experimentação e sim só a observação e também os tramites passados por Galileu.
Este livro também apresentou uma abordagem comum, porém errônea, ao dizer que
Galileu subiu à torre de Pisa e abandonou corpos por diversas vezes do alto da
mesma, onde como já mencionado, esta hipótese não é comprovada, isto é, não há
registros que demonstrem tal experimento realizado por ele. Mas sim que utilizou o
plano inclinado para estudos dos movimentos dos corpos.
Não se pode deixar também de lembrar que de fato, Galileu foi o propulsor da
utilização do método experimental como relatou o livro, mas também deve se pontuar
a matematização do estudo e também o uso de experimentos idealizados que era feito
pela falta de recursos justamente por ser uma época com poucos recursos. Estes são
chamados por vários autores, preferencialmente, de “gedanken-experiment” (palavra
alemã para “experimentos idealizados”).
Na parte separada do livro que fala mais diretamente da vida de Galileu como
se fosse uma biografia bem resumida, há um trecho falando que existem historiadores
que discordam no que tange a realização, por Galileu, do experimento da torre de
Pisa. Contudo, para o autor, sem entrar em numa discussão se tinha ou não realizado
tal experiência, para ele era claro que Galileu realizou experimentos com diferentes
objetos em queda.
O escritor não teve o cuidado de ratificar o que comentara nas estrofes sobre a
astúcia de comparar o movimento pendular com a queda de corpos e poderia reforçar
também, se tivesse mencionado os “gedanken-experiment”, e atrelado a isso, ele
concluiu que os corpos de diferentes massas caiam ao mesmo tempo. Também
poderia citar que mais tarde essa experiência foi realizada na expedição Apollo 15 e
comprovada como bem lembra Caruso, Jorge e Oguri (2013, p. 61): “[...] como
aconteceu na experiência realizada na Lua pelo comandante da Apollo 15, David Scott
(n. 1932), em 30 de julho de 1971, veríamos as bolas caírem no mesmo tempo”.
E este texto, também afirma que Galileu construiu o seu próprio telescópio para
fazer observações celestes, porém a existência do telescópio já era sabida e que na
verdade a grande imponência dele foi aperfeiçoá-lo. Logo em seguida, o texto afirma
que com essas observações Galileu passa a defender e a divulgar a teoria
heliocêntrica desmerecendo todo trabalho de Copérnico. Na verdade, era com base
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na teoria de Copérnico e, com a ajuda de sua paixão pela astronomia, unindo o útil
com o agradável, passara a investigar os céus e então, fizera muitas descobertas e aí
sim, por consequência passa a defender e a divulgar o trabalho de Copérnico, como
confirma Caruso, Jorge e Oguri (2013, p. 50)
A partir de suas investigações com a luneta, Galileu passou a defender e a
divulgar a teoria de Copérnico, ou seja, que a Terra, assim como os demais
planetas, se movia ao redor do Sol. [...] suas observações e experimentos
foram de fundamental importância para a defesa do modelo heliocêntrico
copernicano.

5.4 A ANÁLISE CRÍTICA GERAL
Nestes textos não há relato e nem a discussão das obras realizadas, não há
contextualização histórica, isto é, em que época se passou os fatos, não contam como
os pensadores desenvolveram as suas obras, o que o levaram para tal estudo, quais
métodos usaram, quais dificuldades e indagações fizeram e as várias outras etapas
que são realizadas para que uma lei seja estabelecida, corroborando com Martins
(apud CARVALHO; GARCIA, 2006, p. 1539):
[...] a História da Ciência deve ser utilizada como um dispositivo didático útil
para tornar o Ensino Médio mais interessante, facilitando sua aprendizagem.
Além disso, a utilização da História da Ciência nível de ensino pode contribuir
para mostrar através de episódios históricos o processo gradativo e lento da
construção do conhecimento, permitindo uma visão concreta da natureza real
da ciência, seus métodos, suas limitações. Isso possibilitará a formação de
um espírito crítico fazendo com que o conhecimento científico seja
desmistificado sem que se destrua seu valor.

Mesmo com isso não é o que a realidade das escolas nos mostra, não é ensinada
a verdadeira ciência e nem suas reais expectativas e descobertas que faz tornar esse
trabalho e o grande esforço investigativo que esses pensadores tiveram em um
brilhantismo científico de grande e importantíssimo avanço da sociedade e claro,
principalmente, da própria ciência e isso não é trazido para os alunos o que dificulta a
lógica dos fatos tratados, pois fragmenta a continuidade de tais conteúdos tratando a
Física como uma ciência atemporal. E sendo que as apostilas e livro utilizados trazem
equívocos e erros conceituais que além de dificultar, confundem as ideias dos alunos
e contam pseudo-histórias o que é mais grave ainda.
Isso não é História da Ciência, são inverdades e equívocos contados de maneira
extremamente desmerecida através de um conjunto de fatos descontextualizados e
resumidos dando uma falsa impressão de que o conteúdo história da ciência é
apresentado nos livros didáticos e apostilas e todas as escolas vão deixando que
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faltem tais informações curiosas e ainda, o mais triste é que isso passa uma ideia para
o aluno de que a vida e descobertas de todos os cientistas são meras curiosidades e
não os motivadores e importantes contribuintes para avanços histórico social.
Outro fator de influência negativa é o pouco preparo desses professores
enquanto cursam o nível superior. Esta carência causa uma falta de estímulo a estes
para prepararem aulas mais ricas neste sentido, pois exige um maior aprofundamento
do estudo e também, somado ao curto tempo para apresentação de tal aula devido
ao calendário apertado das escolas. Em alguns lugares, a própria falta de interesse
dos alunos também é fator agravante do desestímulo.
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6 DESCRIÇÃO DA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
6.1 DESCRIÇÃO DA PESQUISA
Como proposta para minha pesquisa foram desenvolvidos 2 questionários
(Anexo B) e uma aula demonstrativa de tema queda dos corpos com a inclusão da
História da Ciência. Foi aplicado o questionário 1 de início, depois a aula
demonstrativa e na sequência o questionário 2. Cada etapa da pesquisa foi realizada
em 3 semanas consecutivas e a aula demonstrativa com 45 minutos. Primeiramente
iniciei as atividades com uma breve apresentação, a que instituição pertenço e o meu
objetivo dando então, sequência a minha pesquisa.
6.1.1 Questionário 1
O questionário 1 tem como objetivo principal avaliar o nível de conhecimento dos
alunos quanto a figura de Galileu e suas obras, conhecimento de outros cientistas e
obras e se eram favoráveis quanto a introdução da História da Ciência nas aulas de
Física. O questionário continha 6 perguntas:
1- Você gosta de Física? E de História?
2- Se você disse não para alguma das perguntas ou para todas da questão
acima, diga o porquê?
3- Você conhece alguma história de algum físico? Conte brevemente.
4- Se sua resposta anterior foi sim, como ficou sabendo? (por exemplo, livros,
algum professor, pessoa, internet...).
5- Você já ouviu falar sobre Galileu Galilei? Se sim fale rapidamente o que sabe
sobre ele.
6- Você gostaria que fossem contadas histórias nas aulas de Física de como
foram descobertas uma determinada lei ou teoria? Você acha que isso
poderia fazer mais sentido e te fazer entender melhor a disciplina? Explique
rapidamente.
6.1.2 Aula: Queda dos corpos
Dando continuidade a pesquisa, a aula de tema queda dos corpos é dada com
a intenção de esmiuçar sobre a figura de Galileu: quem foi, mitos e verdades e quanto
a repercussão (seu legado) de suas obras até o assunto principal proposto, a queda
dos corpos. Assunto que ainda é muito incompreendido pelos alunos.
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De acordo com andamento da aula, a iniciei falando do próprio Galileu, por que
ingressou na Universidade e como foi sua mudança de curso até o momento em que
se voltou inteiramente para o mundo da Física e a dedicação pelo estudo dos
movimentos dos corpos, conforme mostra a Figura 1.
Figura 1. Slide que descreve quem era Galileu.

Logo depois foram mostradas, nas Figuras 2 e 3, quais foram suas principais
contribuições em sua época e ao longo da ciência, onde se fala de suas observações
celestes e a descoberta de um novo mundo que até então, era tido como perfeito por
Aristóteles e como isso impactou para a época e o que se reflete no hoje e seus
instrumentos para a aplicação prática e também o reflexo destes no hoje.
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Figura 2. Slide referente aos desenhos das observações celestes de Galileu.

Figura 3. Slide referente às invenções de Galileu.

Foi falado dos “gedankenexperient” (experimentos idealizados) e como isso está
no dia a dia da sala de aula e como isso também tem influência nas outras ciências.
E, enfim, entra-se no tema, mas primeiramente é trazida a questão da história contada
sobre a torre de Pisa, como exibido na Figura 4, e o desmascaramento de tal tema
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contado erroneamente e assim dando sequência mostrando, de acordo com a Figura
5, qual experimento realmente foi utilizado por Galileu, porque ele utilizou este e como
fez para chegar a tal teoria.

Figura 4. Slide referente à suposta experiência da torre de Pisa.

Figura 2. Slide referente à suposta experiência da torre de Pisa.

Figura 5. Slide referente ao real experimento
realizado por Galileu (o plano inclinado).
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E para finalizar a aula foi feito um apanhado, isto é, foi feito uma conclusão dos
resultados que Galileu obteve da experiência usada especificando novamente o passo
a passo dele, e também mostrando quais equações foram desenvolvidas por ele que
são conhecidas e utilizadas em sala, como ilustrado nas Figuras 6 e 7. Não foram
demonstradas tais equações, pois não era parte de minha proposta.
Figura 6. Slide referente às descobertas do comportamento do espaço em
relação ao tempo e a equação horária do espaço que usamos hoje.

Figura 7. Slide referente às descobertas do comportamento da
velocidade em relação ao tempo e a equação horária da velocidade
que usamos hoje.
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Depois de concluída a aula foi mostrado aos alunos dois vídeos de alguns
cientistas como David Scott, no momento em que ele está na iminência de abandonar
os dois objetos de massas diferentes (um martelo e uma pena de escrever) e de em
uma câmara a vácuo de um laboratório realizando a experiência de Galileu sendo feita
pela BBC. Eles realizaram essa experiência a experiência de Galileu.
6.1.3 Questionário 2
Logo após a aula demonstrativa foi aplicado o questionário 2 e este tem como
objetivo avaliar o que tive como resposta do conteúdo abordado na aula
demonstrativa. Assim como o questionário 1, este também continha 6 perguntas, tais
são:
1- Na aula passada sobre queda dos corpos falamos um pouco da trajetória de
Galileu. Sobre o que você aprendeu com isso: você acha importante falar
desses caminhos traçados para as aulas de Física?
2- Quanto a figura de Galileu: qual sua importância para o estudo da queda dos
corpos?
3- Em relação a aula passada, você acredita que a utilização da História da
Física é importante para o ensino de queda dos corpos? Diga brevemente o
porquê?
4- Na

aula

foi

mencionado

os

experimentos

idealizados,

os

“gedankenexperiment” e sua utilização na sala de aula. Você acha que esses
experimentos são suficientes para compreensão do conteúdo de Física ou se
houvesse laboratório na sua escola seria mais fácil e melhor para
compreender a disciplina de Física?
5- Quanto à queda dos corpos: diga o que acontece quando dois corpos de
massas diferentes são abandonados de um mesmo ponto?
6- Com base na resposta anterior, e se fossem dois corpos de massas iguais?
Por quê?
6.2 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
6.2.1 Problemas e soluções
De início a pesquisa foi realizada em 3 escolas (2 particulares e uma pública),
porém devido a alguns imprevistos ocorridos nessas escolas, não foi possível dar
continuidade à pesquisa. Então, dei continuidade em outra escola também de Santo
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Antônio de Pádua, o Colégio Estadual Dr. Leonel Homem da Costa com duas turmas
de 1º ano (1001 e 1002).
Algumas dificuldades foram encontradas no momento de apresentar a aula,
porém superadas com esforço e ajuda dos professores e funcionários da escola.
Alguns desses problemas se apresentaram devido à aula ser preparada em slides e
não havia um Datashow que funcionasse na escola para uma melhor apresentação
da aula, isto pelo menos na primeira semana em que foi feita a pesquisa na turma
1001. Entretanto, na turma 1002 (semana seguinte) o professor regente havia
conseguido uma televisão onde era possível transmitir pelo menos os 2 vídeos com a
experiência de Galileu sendo realizada.
Conforme aplicação completa da pesquisa, tabulei tais resultados conforme a
tabela 1. Nesta foi tabulado o quantitativo total de alunos em cada turma: quantos
alunos fizeram o questionário 1, os que fizeram o questionário 2 e os que se
abstiveram.
Tabela 1. Mostra de forma quantitativa os resultados obtidos

Colégio Estadual Leonel Homem da Costa
Turmas

1001
1002

Total Questionário Questionário
de
1
2
alunos

24
27

16
27

15
27

Objeções

Questionário Questionário
1
2
8
9
0
0

É visto nesses dados que na turma 1001, de 24 alunos presentes 15 deles
participaram de todas as atividades propostas, somente 1 aluno participou do primeiro
questionário e não quis realizar o segundo e 9 alunos não desejaram participar de
nenhuma atividade, isto é, uma margem de 38% da turma participou das atividades.
Entretanto, na turma 1002 dos 27 alunos presentes todos participaram das atividades,
isto é, 100% de participação.
6.2.2 Questionário 1 - análise
Um dos pontos abordados nesta pesquisa é o fator atrativo que a disciplina de
Física tem na sala de aula, o quanto de informação tem e como isso reflete nos alunos,
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como os conteúdos que dizem respeito a Galileu e à queda dos corpos e suas obras
são retratados tanto, pelos livros didáticos quanto pelos professores.
Tabela 2. Dados referentes à questão 1 dos alunos que não gostam de Física

Turmas

Total de alunos

Questão 1

1001

16

8

1002

27

16

a) questão 1: Uma das perguntas feitas para os alunos era se gostavam de
Física e, se não, o porquê. Cerca de 8 alunos num total de 16 alunos
participantes na turma 1001 responderam esta pergunta negativamente,
como mostra a tabela 2. E na turma 1002 num total de 27 alunos
participantes, 16 responderam da mesma forma, e seus motivos foram
justificados devido ao maçante envolvimento de cálculos, não conseguem
acompanhar o professor, é uma disciplina tediosa e difícil. Ou seja, é uma
disciplina que não há atrativos, usam muitos cálculos sem nem se quer
dizer de onde vieram e o que querem expressar (sendo que houve
respostas de alunos que afirmaram não conseguir acompanhar a
condução da aula do professor).
Gráfico 1. Gráfico comparativo referente à questão 1
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No gráfico 1 que compara o desempenho das turmas, enxergamos com
mais detalhes esses números. Metade da turma 1001 afirma não gostar,
isto é, 50% de insatisfação. Já na turma 1002, mais da meta dos alunos
reprovam a disciplina, correspondendo 59% de insatisfação. Um forte
indicativo do grande afastamento dos alunos dessa disciplina e como
efeito estendendo mais ainda o abismo entre o conhecimento científico da
mesma e o aprendizado do aluno.
Tabela 3. Dados referentes às questões 3 e 5

Turmas

Total de alunos

Questão 3
Sim Sim
C

Questão 5
Não

NC

Sim

Sim

C

NC

Não

1001

16

2

9

5

9

5

2

1002

27

8

10

9

7

15

5

b) questões 3 e 5: Nestas questões a pesquisa avalia exatamente o quanto
de conhecimento os alunos possuem com relação à figura de Galileu e
suas obras, e sobre outros físicos, e que contassem sobre isso. A intenção
é verificar se a História da Ciência era presente nos conteúdos e, se não,
como tais assuntos eram abordados (se muito superficiais, se como
curiosidade tanto para as obras como a vida desses físicos, como mostra
na tabela 3. Classifiquei as respostas em três categorias: sim e contaram
(Sim C), sim e não contaram (Sim e NC) e não.
As respostas dadas à questão 3, referente aos outros físicos e suas obras,
na turma 1001 de 16 alunos participantes, 9 deles, cerca de 56%,
afirmaram que até conheciam algum físico, porém só de nome, e na turma
1002 de 27 participantes, 10 alunos, cerca de 37%, também afirmam só
conhecê-los por nome.
Para a questão 5 foi feita a mesma divisão classificatória nas respostas,
agora, que dizem respeito a Galileu e obras e se observa que na turma
1001 de 16 participantes, 9 alunos, cerca de 56%, afirmaram conhecê-lo e
contaram brevemente uma história sobre ele e 5 alunos, cerca de 31% só
o conhecem por nome. Analisando esses 56% quanto a veracidade das
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respostas é possível dizer que estão corretas, porém são trechos de sua
trajetória mais importantes e resumidos e nenhum deles contaram coisa
alguma em relação as suas obras, ou seja, trechos retratados como
curiosidade para o aluno, bem como também afirmo em minhas análises
feitas do livro didático.
Na turma 1002 é visto um pouco diferente estes dados, dos 27
participantes, 15 alunos, cerca de 56%, responderam somente conhecê-lo
por nome e 7 alunos, cerca de 26% afirmaram conhecê-lo e contaram um
pouco sobre ele, contudo da mesma forma que a turma 1001, respondeu
com trechos que lhes foram passados como resumo (curiosidade),
ninguém mencionou nada com relação a suas obras.

Gráfico 2. Gráfico comparativo referente às questões 3 e 5
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Comparando esses dados, o gráfico 2 apresenta para a turma 1002,
referente à questão 3, que mais alunos conheciam e sabiam contar
alguma coisa sobre os físicos do que a turma 1001, no entanto o
percentual dos alunos que conheciam, mas não sabiam nada sobre eles
foi maior na turma 1002. E para a questão 5 os únicos dados que se
invertem são dos alunos que responderam conhecer Galileu e contaram
à respeito de suas contribuições. A turma 1001 demonstra ter mais
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conhecimento neste sentido do que a turma 1002 e tais dados acaba
justificando os outros percentuais.
Tabela 4. Dados referentes à questão 6 dos alunos que concordaram e não
concordaram com a implementação da História da Ciência

Turmas

Total de alunos

Questão 6
Sim

Não

1001

16

15

1

1002

27

22

5

c) questão 6: Nesta questão 6 é a resposta que essa pesquisa procurava
confirmar, o quão grande é a falta que a História da Ciência está deixando
para o ensino aprendizado de qualidade e o quão desejoso é o sistema
por profissionais que tenham a capacidade para isto, pois estes precisam
dessa valorização e investimento.
É visto na tabela 4 que, para os dados da turma 1001, do total de 16
participantes, 15 alunos, cerca de 94%, responderam afirmando que
apoiam que a implementação da História da Ciência, por isso seria
fundamental para seus aprendizados. O único aluno que não concordou
não justificou o porquê da negativa.
Na turma 1002, dos 27 participantes, 22 alunos, cerca de 81%, deram a
mesma resposta afirmativa do quão é indispensável esse método. Um dos
alunos, inclusive afirma “podem adotar”.
Assim se vê, positivamente, que tudo o que foi defendido neste trabalho
em favor da adoção da História da Ciência como ferramenta, que constitui
um dos pilares para um ensino mais qualificado, está confirmado. Na
análise do questionário 2 veremos, também, resultados animadores.
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Gráfico 3. Gráfico comparativo referente à questão 6

Centenas
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Observando o gráfico 3, a turma 1001 é quase 94% de aprovação e na
1002 um pouco mais de 80% uma amostragem positivamente
contundente.
6.2.3 Aplicação da aula - Queda dos corpos
Propus neste trabalho realizar uma aula com a intenção de ratificar sobre o
importante papel da História da Ciência como parte essencial para um ensinoaprendizado mais qualificado, completo e enriquecedor.
Com base na pesquisa realizada através do questionário pude perceber que
alguns deles não conheciam Galileu Galilei ou se conheciam não sabiam responder
quais obras ele havia feito. Então, através desses dados preparei a minha aula para
que caísse por terra qualquer assunto duvidoso ou mentiroso. Transmitindo então, a
linha de raciocínio do conhecimento a ser estudado, implementado assim, uma nova
visão de aula com a utilização da História da Ciência para ensinar sobre Galileu e a
queda dos corpos.
Nesta aula a iniciei mostrando quem era Galileu Galilei, passado por algumas de
suas obras revelando mitos e verdades, experimentos de aplicação prática e
influências desse seu legado para a atualidade e inclusive na sala de aula com os
experimentos idealizados (os gedankenexperiment) e enfim o objetivo da aula, a
queda dos corpos e qual experimento Galileu realmente utilizou para comprovar tal
teoria.
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6.2.3.1 Turma 1001
Durante o prosseguimento da aula os alunos viram fatos e verdades que antes
não eram sabidos por eles. Era clara a admiração dos alunos quanto a quantidade de
atividades e invenções que Galileu havia realizado. Como ele se tornou um homem
de influência.
Com esta aula os alunos conseguiram enxergar uma realidade onde na verdade
não havia nada de novo, sim, porque puderam entender que, como todos nós,
batalhamos para que possamos nos manter, passamos por certas dificuldades e
frustações, que nem sempre todos vão concordar conosco ou que quase todas as
vezes que tentamos algo novo na vida vai dar errado até que tenhamos sucesso.
Puderam entender que tudo aquilo que está descrito nos livros e tudo que seus
professores ensinam foi conquistado pouco a pouco com bastante dedicação, muito
estudo, muitos erros e com objetivo e com isso

também entenderam que tais

descobertas não vinham simplesmente do nada, que com a falta do que fazer (porque
muitos pensam assim devido à época ser um tempo onde não havia tecnologias que
temos hoje como, por exemplo, a TV, o cientista simplesmente inventava de ir lá olhar
e estudar o fenômeno uma única vez e magicamente descobrindo assim as teorias
que eles conhecem).
Além de descobrirem tais realidades viram qual instrumento de fato Galileu havia
usado para estudar o movimento de queda dos corpos e o que justificou o seu uso.
Com essa narrativa foi possível construir uma linha de raciocínio junto com os alunos
e incluindo a participação deles nessa construção de conhecimento para mostrar que
há sim como caminhar, em pensamento, junto ao professor e desta forma conseguir
compreender o que está sendo tratado em sala de aula e principalmente como a
expressão algébrica foi construída e onde ela é aplicada e consequentemente seu
sentido. Isso é muito importante para o aluno porque se torna um atrativo também, se
eles não entendem, não vão ter realmente interesse e, a disciplina, acaba se tornando
um fardo, inclusive, uma das reclamações dos alunos foi essa, de que os cálculos
eram difíceis e não conseguiam entender.
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6.2.3.2 Turma 1002
Assim como na turma 1001, a 1002 também pôde ver sobre fatos e verdades
das quais não sabiam, porém aqueles tinham uma atenção muito maior, interesse
maior.
Procedi da mesma forma com esta turma construindo o pensamento e deixando
os alunos participarem e assim conseguirem acompanhar o pensamento durante a
explicação do conteúdo mais especificamente no experimento do plano inclinado onde
Galileu utilizou várias inclinações para o estudo. Um dos alunos perguntou se no
decorrer do experimento conforme ia aumentando o ângulo das inclinações a
velocidade dos objetos iria aumentar. Sendo assim, ele pergunta se isso aconteceria
da mesma forma para os objetos e se embora a velocidade de queda seja diferente
para as inclinações essas diferenças aconteciam da mesma maneira para ambos os
objetos em queda e foi exatamente assim observando que independente da massa
dessas esferas o fenômeno acontecia da mesma forma, ou seja, não importa se é
uma bola de 10 kg ou se é uma bola de 5 kg (quantidades de massa de exemplo que
havia dado) elas cairiam com mesmo tempo.
6.2.4 Questionário 2 - análise
Após a aula foi aplicado um segundo questionário com base nesta aula para
avaliar como foi o rendimento dessa turma mediante esta aula.
Tabela 5. Dados referentes à questão 1 do questionário 2

Questionário 2
Turmas

Total de alunos

Questão 1

1001

15

15

1002

27

27

a) questão 1: nesta questão é indagado ao aluno se ele acha fundamental
falar sobre a trajetória das atividades que o físico, no caso Galileu, havia
passado e segundo a tabela 5, tanto a turma 1001 quanto a turma 1002
todos os alunos responderam ser necessário que esta questão seja tratada
na aula justificando que a mesma se torna mais interessante e mais fácil,
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ou seja, é um elemento indispensável para a composição do conhecimento
dos conteúdos.
Vemos que é positiva a reação dos alunos quanto a esta adoção da
História da Ciência e com ela possibilitando ensinar e aprender de forma
correta.

Gráfico 4. Gráfico comparativo referente a questão 1
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E contrastando esses dois dados segundo como mostra o gráfico 4 o
resultado foi de 100 % entre as duas turmas mostrando o quão é a
necessidade desse fator ser abordado em aula.
Tabela 6. Dados referente à questão 2 do questionário 2

Questionário 2
Turmas

Total de alunos

Questão 2
Satisfatória

Não

Não

satisfatória responderam
1001

15

9

6

0

1002

27

15

10

2

b) questão 2: nesta questão foi perguntado, depois dos alunos conhecerem
um pouco mais sobre Galileu, qual havia sido sua importância para o
estudo da queda dos corpos, qual sua contribuição para este assunto. Um
dos elementos importantes desta aula foi recheá-la de assuntos que
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justificavam a grande influência de Galileu tanto pelo espírito inovador
empirista que repercutiu para outras áreas e que também tanto impactou
em sua época e consequentemente impulsionou a ciência num todo.
Então, sendo desta forma classifiquei as respostas como satisfatórias, não
satisfatórias e não responderam, devido à variedade de respostas
atribuídas a esta pergunta logo, o resultado mostrado na tabela 6 revela
que na turma 1001 dos 15 alunos participantes 9 responderam de maneira
satisfatória.
A turma 1002 dos seus 27 participantes 15 alunos responderam de forma
satisfatória. Ou seja, houve uma compreensão por parte desses alunos de
qual, então, foi a interferência positiva que Galileu causou tanto na Física
como na ciência em geral.
Gráfico 5. Gráfico comparativo referente a questão
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E aqui neste gráfico 5 vemos que cerca de 60% dos alunos responderam
satisfatoriamente na turma 1001 e 56% responderam da mesma forma a
turma 1002.
Tabela 7. Dados referentes à questão 3 do questionário 2

Questionário 2
Turmas

Total de alunos

Questão 3

1001

15

15

1002

27

27
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c) questão 3: a pergunta desta questão foi extremamente direta em relação
aos conceitos que esta pesquisa aborda: se a Histórica da Física é
importante para o ensino e aprendizagem do aluno mais especificamente
(como estava nesta questão) para o ensino de queda dos corpos e a tabela
7 revela que dos 15 alunos participantes da turma 1001 todos
responderam que sim, é importante enquanto que na turma 1002 dos 27
participantes 25 responderam sim e 2 alunos não responderam a esta
questão.
Gráfico 6. Gráfico comparativo em percentual da questão 3
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Ou seja, um percentual de 100% dos alunos na turma 1001 e 93% na
turma 1002 como é retratado no gráfico 6. E todos os alunos, dizendo de
uma maneira geral, com a justificativa alegando ser importante para saber
novos conteúdos, novos conceitos tanto da ciência em si como do próprio
físico em questão e como isso influência na linha do pensamento, da
construção dele. Isso serve para chamar-nos a atenção para este detalhe,
pois o aluno nesta questão expressou em suas repostas, o quanto
desconexas ficam as aulas sem se dizer o ponto de partida, de qual
perspectiva o cientista partiu até mesmo para que ele (o aluno) entenda
qual o real sentido que a ciência tem para a humanidade não tão somente
para tecnologias comerciais, mas para a sociedade que deveria,
teoricamente, ter um tendência evolutiva em várias áreas da vida humana.
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Tabela 8. Dados referentes à questão 4 do questionário 2

Questionário 2
Turmas

Total de alunos

Questão 4
Sim

Não

Não
responderam

1001

15

14

1

0

1002

27

21

1

5

d) questão 4: Um dos fatores marcantes que trouxe reflexos para a ciência
como um todo deixado por Galileu foi a sua inovadora habilidade de
usufruir

de

experimentos

nos

quais

ele

idealizava,

os

gedankenesperiment, e como isto lhe serviu de grande ajuda nos
momentos de solucionar assuntos onde havia poucos recursos e quanto
este recurso está ligado com muitas atividades escolares. Porém
infelizmente isso já cansou de ser um recurso utilizado pelas escolas
sendo uma triste realidade que afligem, hoje as unidades escolares por
não terem a oportunidade de desfrutar de um laboratório (Caruso; Jorge;
Oguri, 2013, p. 56). E nesta questão é indagado aos alunos se eles acham
que são suficientes esses experimentos idealizados e ou se com ajuda de
um laboratório seria melhor e então de acordo com os dados coletados e
apresentados na tabela 8 na turma 1001 dos 15 participantes 14 disseram
que seria de grande ajuda justificando eles que a visualização torna mais
fácil o entendimento do processo daquele fenômeno e somente 1 aluno
afirmou ser suficiente para ele os experimentos idealizados e já na turma
1002 dos 27 participante 21 responderam que seria melhor com os
laboratórios, um aluno respondeu ser suficiente os experimentos e 5
alunos não responderam essa questão.
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Gráfico 7. Dados em porcentagem referentes à questão 4
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Ou seja, de acordo com o gráfico 7 a turma 1001 teve 93% de apoio ao
método experimental que para a grande maioria faz falta. Enquanto que
para a turma 1002, 78% do apoio ao método, demandando também de sua
maioria. Isto, inclusive, deveria ser obrigatório nas escolas públicas e
particulares.
Tabela 9. Dados referentes à questão 5 que fala sobre a queda dos corpos de massa diferentes

Questionário 2
Turmas

Total de alunos

Questão 5
Corretas

Não

Não

corretas responderam
1001

15

6

9

0

1002

27

15

8

4

e) questão 5: As questões 5 e 6 são as duas últimas, mas não menos
importantes, do questionário em que tratam diretamente da queda dos
corpos onde é feita, nesta questão 5, a conhecidíssima pergunta qual dos
corpos chegariam ao solo primeiro sendo as 2 massas diferentes. Então,
classifiquei as respostas como corretas e não corretas como exposto na
tabela 9. Na turma 1001 dos seus 15 participantes 6 alunos responderam
corretamente, no entanto, 9 não tiveram bom entendimento e não
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responderam corretamente, na turma 1002 dos 27 participantes 15 foram
respostas corretas para 8 não corretas e 4 alunos não responderam esta
pergunta tal vez estes alunos não souberam responder a pergunta porque
não entenderam o que foi dado ou porque não prestaram a atenção devida,
pois alguns conversavam durante a explicação.
Gráfico 8. Gráfico comparativo dos dados da questão 5
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Infelizmente nessa pesquisa alguns números foram baixos, vemos que no
gráfico 8 que somente 40% dos alunos que participaram conseguiu
demonstrar clara compreensão, no entanto a turma 1002 teve 56% de
compreensão, todavia 15% não sabiam nem se quer responder a essa
questão.
Muitos alunos puderam ter uma compreensão maior de tudo que permeia
o fazer ciência e como os cientistas trabalham para chegar a um resultado,
isso de acordo com as outras tabelas nos deixa resolutos para essa
afirmação. Entretanto, a “cultura” aristotélica ainda é bem presente nesses
alunos estes ainda não conseguem compreender a análise feita por
Galileu e assim chegar a um denominador comum. É um tanto difícil para
alguns alunos somente ouvir o professor explicando e muito embora
impressionante e claro a amostragem de vídeos com demonstrações de
experimentos com queda dos corpos continuam com dificuldades. O
contato com o experimento, a experimentação, os dados coletados, o que
cada processo da experiência diz, trabalha é também de fundamental
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necessidade, pois quando juntamos a História da Ciência mais a
experimentação e sua matematização (exatamente como Galileu realizou
todas as suas experiências), com esses dois fatores completamos um
ensino de qualidade e com mais proximidade, intimidade do que
realmente produzir, exercer ciência. Trazer essa sensação para o aluno e
mais que suficiente para um bom aprendizado.
Tabela 10. Dados referentes à questão 6 que fala sobre a queda dos corpos de massas iguais

Questionário 2
Turmas

Total de alunos

Questão 6
Corretas

Não

Não

corretas responderam

f)

1001

15

13

2

0

1002

27

8

15

4

questão 6: assim como na questão 5, a sexta questão também pergunta
sobre o que acontece com corpos em queda, porém agora de massas
iguais. O objetivo dessa questão era fazer o aluno raciocinar e ser levado
a pensar o que foi bastante enfatizado na explicação de que a resposta
deveria ser a mesma da anterior, pois a massa dos objetos não são
considerações que alteram a natureza do movimento. Senso assim a
tabela 10 em comparação com a tabela 9 mostrou resultados
completamente diferentes. A turma 1001 dos 15 alunos participantes 13
responderam corretamente e somente 2 não responderam corretamente,
já na turma 1002 somente 8 responderam corretamente, 15 erram a
pergunta e 4 não responderam. Esses 4 alunos muito embora seja os
mesmos números apresentados na tabela 9 não são os mesmos alunos.
Muitos alunos responderam devido a se tratar de objetos de massas iguais
(de modo aristotélico) e a partir deste conceito formularam suas respostas
enquanto que na verdade o objetivo era para que relacionassem a massa
a condição de ser ou não um fator de relevância.
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Gráfico 9. Gráfico comparativo dos dados da questão 6
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Então, com essa inversão se vê no gráfico 9 que na turma 1001, 87% foram
respostas corretas e 13% não corretas e na turma 1002, 30% corretas para
56% não corretas e 15% não respondidas. Nesta turma literalmente esses
números se inverteram refletindo a incompreensão dos alunos dos
conceitos sobre gravidade, resistência do ar e massa e correlacioná-los de
maneira correta como explicado em aula e assim mais uma vez isso
reforçando a necessidade de laboratórios nas escolas.
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7 CONCLUSÃO
Claro que neste trabalho todas as necessidades não puderam ser atendidas, que
nem tudo poderia ser corrigido e nem melhorado somente com uma aula, porém esta
experiência foi suficiente para notar o que tem sido tratado ao longo de todo o trabalho
ao dizer que a História da Ciência é a peça chave para a garantia de um estudo
construído sobre bases firmes e consolidadas durante toda vida escolar do aluno e
que isto possa ser levado adiante, inclusive, não só para uma jornada acadêmica, mas
como também para a vida.
Construir um conhecimento através do uso da História da Ciência e assim poder
entender e compreender qualquer fator científico é mostrar para o aluno que tudo que
ele aprende dentro de uma escola é fundamental, é essencial para sua vida e através
dessa pesquisa foi realmente visto que através de um sistema corriqueiro de ensino
onde não se implementa nenhum ou poucos métodos que complementem o ensino
como, por exemplo, o uso de laboratórios, já torna dificultosa a transmissão de
conhecimento e além disso se torna complexo um aprendizado que deveria ser
simples e com isso com a baixa demanda de desenvolvimento escolar há uma
simplificação do estudo de tal maneira que só cresce o desinteresse e a
incompreensão do que a Física representa para a sociedade de fato.
Dentro desta visão compreendida na pesquisa foi possível constar que sim, é
necessário o uso da História da Ciência nas aulas de Física e é confirmado também,
de acordo com os resultados obtidos pelos questionários, que tratavam diretamente
do assunto (juntamente com a aula demonstrativa) em que esses tiveram
unanimidade quando foi perguntado se era importante a utilização daquela
abordagem.
Também é possível salientar, especificamente, quando foi perguntado aos
alunos se a contextualização da trajetória não só de vida e obras, mas o “passa a
passo” do que levou Galileu a estudar e descobrir o fenômeno de queda dos corpos
era igualmente importante, também foi granjeado 100% (cem por cento) de respostas
afirmativas para essa pergunta.
Com isso, constata-se mais uma vez que é feita muita diferença se há ou não a
inclusão da História da Ciência no ensino e, até mesmo, relatos dos próprios alunos
(quase que em apelo) discorrem sobre quantos benefícios seriam agregados e
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enriquecidos com a implementação dessa proposta da História da Ciência. Em
particular o interesse pela disciplina e nova visão e principalmente a nova
compreensão que demanda do que é ciência Física e o papel de grande importância
que têm os vários cientistas e, em particular, para com a pesquisa Galileu Galilei.
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ANEXO A – Xerox de parte dos livros analisados

77

ANEXO B – Modelos dos questionários e termo de consentimento

