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“Creio que a quantidade de matéria necessária para uma
educação de valor [...] é muito pequena [...] Não conheço
nada mais deplorável que as pobres criaturas que
aprenderam além do que deviam [...] O que elas
conseguiram foi uma teia de pensamentos frágeis demais
para fornecer uma base sólida, porém complicados o
bastante para gerar confusão”

(Mach, 1943)
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RESUMO
O ensino de física, tanto no ensino superior quanto no ensino da educação básica,
ultimamente está baseado na memorização de fórmulas, conceitos e leis, sendo trabalhado
desarticulado da “história da arte”, propiciando um ensinamento vazio de significado. Esse
tipo de aprendizagem é armazenado na estrutura cognitiva do estudante de forma mecânica,
fazendo-o “aprender”, reproduzir em uma “avaliação” e gerar uma nota de “aprendizagem”.
Com base nesses implicações pretendeu-se desenvolver uma proposta didática de ensino mais
integrador com a história e filosofia da ciência no ensino de física, com o objetivo de
promover uma aprendizagem mais significativa na perspectiva ausubeliana e com isso
melhorar a abordagem conceitual através de discussões de textos selecionados que tratam de
um conteúdo específico da física: a Gravitação Universal de Newton (GU). A GU de Newton,
é um dos assuntos que não veem ganhando a importância que merecia ter no ensino de física
de todos os níveis e também nos livros didáticos, onde cita mitos e “gênios” que através de
um “insight” constroem a ciência de forma atemporal e descontextualizada de um contexto
social. A discussão dos textos selecionados para o trabalho da proposta didática promoverá
um ganho conceitual na estrutura psicológica dos estudantes, dando-lhes significado lógico e
psicológico, pois trataremos da problemática que levaram os pensadores a formulação da GU
bem como discutiremos todo o caminho percorrido por Newton e seus colaboradores e as
principais dificuldades encontradas, todas estas mergulhadas no seu contexto históricofilosófico o que nos proporcionará uma visão mais humanista dos seres designados “gênios”
da ciência, desmistificando essa canonização e contribuindo para uma visão mais crítica da
ciência. Para o sucesso desde trabalho nos apoiaremos largamente na Teoria da Aprendizagem
Significativa de David Ausubel (TAS), interpretado na visão de Moreira para entendermos
como o processo de aprendizagem se dará na estrutura cognitiva de cada estudante. Espera-se
que realmente essa proposta seja um material instrucional que poderá ajudar professores do
ensino básico a tornarem suas aulas mais dinâmicas e discursivas e propiciar o espirito
investigador nos estudantes, não somente na área da física, mas em todas as áreas do
conhecimento.

Palavras chave: Aprendizagem, significativo, subsunçor, força, gravidade, Newton, Ausubel,
organizador prévio.
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ABSTRACT

The physics teaching, both in higher education and in the teaching of basic education
is increasingly based on memorization of formulas, concepts and laws being worked
dismantled the "art history", providing an empty teaching of meaning. This type of learning is
stored in the knowledge of mechanically student structure, causing it to "learn" to play in a
"review" and generate a grade of "learning". Based on these implications aim was to develop
a didactic proposal for more integrative teaching with the history and philosophy of science in
physical education in order to foster more meaningful learning in Ausubel perspective and
thus improve the conceptual approach through discussions selected texts that deal with
specific content of physics: the Universal Gravitation Newton (GU). The GU Newton, is one
of the issues they see not winning the importance it deserved in physics education at all levels
and also in textbooks, citing myths and "geniuses" that through an "insight" build science
timeless and decontextualized form of a social context. The discussion of selected texts for the
work of didactic proposal will promote a conceptual gain the psychological structure of
students, giving them logical and psychological meaning, as we will treat the problems that
led GU formulating the thinkers and discuss all the path taken by Newton and its employees
and the main difficulties encountered, all these dipped in its historical and philosophical
context which will give us a more humanistic vision of the beings called "geniuses" of
science, demystifying this canonization and contributing to a more critical view of science.
For success from working in widely we will support the theory of David Ausubel Meaningful
Learning (TAS), played in Moreira's vision to understand how the learning process will be in
the cognitive structure of each student. It really is expected this proposal to be an instructional
material that can help teachers of basic education to become two classes more dynamic and

discursive and provide the investigator spirit in students, not only in the physical area, but in
all areas of knowledge.
Keywords: Learning, significant subsumer, strength, gravity, Newton, Ausubel, press
organizer.
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INTRODUÇÃO
Tanto as escolas quanto os cursos de graduação em física passam por uma dificuldade
na compreensão de conceitos ou mesmo ideias relacionadas a determinados assuntos.
Lecionar essa parte da ciência e garantir as competências e habilidades pelo estudante está se
tornando um grande desafio para os docentes na área. O grande desinteresse e “apatia” pela
disciplina (ou curso) são expressos ao passar dos anos pelos estudantes (e alguns
professores), e por se aparentar como uma disciplina destinada para “gênios” facilita a
resistência pela matéria.
Partindo desse pensamento, foi pensado na construção de uma proposta didática que
tratasse desse problema tornando a física mais atraente, compreensível e contextualizada.
Para isso, tomaremos o uso de textos introdutórios partindo de uma abordagem ausubeliana
com o objetivo de preencher as “lacunas” vazias de significados. O objetivo geral do trabalho
volta –se na elaboração da proposta didática de ensino para a aprendizagem da Gravitação
Universal newtoniana partindo de uma abordagem Histórica e Filosófica da Ciência sob o
ponto de vista da Teoria Significativa de Ausubel. Dentre esse objetivo procura-se:
a) Verificar a partir da Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel como o
processo de aprendizagem da Gravitação Universal de Newton e seus conceitos
decorre conforme o uso da História e Filosofia da Ciência;
b) Realizar uma discussão crítica da Gravitação Universal de Newton usando a
História e Filosofia da Ciência através de textos correlacionados, visando utilizálos na proposta para melhor aprendizagem do tema;
c) Elaborar uma proposta didática para ensinar a Gravitação Universal de Newton
com foco na abordagem da HFC em uma visão Ausubeliana
O ensino de Física tem-se realizado frequentemente com apresentações de formulas, leis
e conceitos de forma desarticulada e distante do mundo vivido pelos estudantes e professores,
e muitas vezes vazios de significados (BRASIL. MEC. SEMTEC. 1999). O ensino atual
privilegia a aprendizagem mecânica (MOREIRA, 2009) desde o primeiro momento de aula, e
ainda que seja um tipo de aprendizado, não fará sentido algum para o estudante, caindo assim
no esquecimento após realizar uma avaliação. Além do mais, enfatiza a utilização de
fórmulas em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática contida nas
equações dos conceitos físicos relacionados.

1

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCN - EM, o
ensino de ciências deve produzir um conhecimento efetivo, ou seja, que faça sentido e não
somente propedêutico (BRASIL. MEC. SEMTEC. 1999), para que assim possa haver uma
aprendizagem significativa (MOREIRA, 2009), e o estudante transponha esse conhecimento
para sua realidade ou até mesmo outras áreas do conhecimento.
De acordo com os PCN (1999):
[...] O sentido da aprendizagem na área deve, sem ser profissionalizante,
efetivamente propiciar um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as
informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os valores
desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, interpretação,
julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de aprendizado permanente [...]
(BRASIL. MEC. SEMTEC. 1999).

O ensino de Física no Ensino Médio têm - se omitido tanta as construções tecnológicas
quanto históricas no decorrer dos últimos séculos. Os conteúdos dessa disciplina são tratados
em sala de aula tradicionalmente de maneira enciclopédica e excessivamente dedutiva
(BRASIL. MEC. SEMTEC. 1999), ou seja, não há uma revisão histórico-filosófica com o

sentido de contribuir para uma formação de um espírito crítico, fazendo que o conhecimento
científico seja desmistificado sem que destrua o conhecimento prévio (MARQUES, D. M e
CALUZI, J. J, 2005).
De acordo com os PCN’s (1999), uma das contextualizações socioculturais da física se
refere em reconhecê-la enquanto construção humana, levando em consideração aspectos de
sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico. Esse ponto é o
ponto central deste projeto, o qual se propõe a viabilizar a história/filosofia da física como
elemento facilitador na compreensão de conceitos e definições de um “submúltiplo”, ou seja,
de uma parte do todo dessa ciência: a Teoria da Gravitação Universal.
Uma possibilidade de um aprendizado significativo da Teoria da Gravitação Universal
(TGU) depende do desenvolvimento da mesma, ou seja, dependerá da inserção de conceitos
mais gerais a partir de textos e discussões realizadas antes do conteúdo propriamente dito. A
inserção de textos possibilitará que o estudante se aproxime da linguagem física que foi
construída utilizando símbolos e códigos específicos, assim construindo o conceito da
Gravitação Universal e elaborando significados próprios e diferenciando seus subsunçores
(MOREIRA, 2009).
A presença da Física nas escolas precisa ganhar um novo sentido, e segundo os PNC +
(2002), mesmo após a conclusão do ensino médio aonde os jovens não venham ter mais
contato com o conhecimento da matéria, ainda assim terão adquirido a formação necessária
para compreender e participar do mundo que vivem. Logo se trata de construir uma visão da

Física que esteja voltada para a formação de um indivíduo contemporâneo atuante e solidário
com instrumentos para intervir na realidade.
A História e Filosofia da Física podem ajudar nesse papel da compreensão dessa ciência
a partir de textos introdutórios de caráter mais gerais (MOREIRA, 2009), para que assim se
estabeleça os conhecimentos prévios na estrutura cognitiva do indivíduo e alcance uma
aprendizagem significativa nas ideias defendidas por Moreira e Ausubel. Para que isso
aconteça a Física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja construção ocorreu ao
longo da história da humanidade, impregnado de contribuições culturais, econômicas e
sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, a
elas impulsionado (BRASIL MEC SEMTEC, 2002). Além do mais, é essencial que o
conhecimento da física seja explicitado como um processo histórico (BRASIL MEC
SEMTEC, 1999), promovendo a compreensão de tecnologias e articulando uma compreensão
dinâmica do universo.
Segundo os PCN’s (1999):
A Física percebida enquanto construção histórica, como atividade social humana,
emerge da cultura e leva à compreensão de que modelos explicativos não são únicos
nem finais [...]. Perceber essas dimensões históricas e sociais corresponde também
ao reconhecimento da presença de elementos da Física em obras literárias, peças de
teatro ou obras de arte. (BRASIL. MEC. SEMTEC. 1999).

Lilian Martins (1998) defende que “a história da Ciência deve ser utilizada como
dispositivo didático útil para tornar o ensino médio mais interessante, facilitando a sua
aprendizagem” (p. 18). Além do mais, a História da Ciência pode contribuir para mostrar o
processo gradativo e lento da construção do conhecimento, permitindo uma visão real da
ciência, seus métodos e suas limitações (MARQUES e CALUZI, 2005). Essa visão para o
estudante possibilita a formação de um espírito crítico, fazendo que o conhecimento
científico seja desmistificado e que os grandes “gênios” da ciência sejam humanizados sem
que destrua seu valor para a ciência.
Nesse sentido, Martins (1998) substancia:
Este tipo de estudo pode contribuir para a formação de uma visão mais adequada
acerca da construção do pensamento científico, das contribuições dos cientistas e da
própria prática científica, permite que se conheça o processo de formação de
conceitos, teorias, modelos, etc. Além disso, pode auxiliar o ensino da própria
ciência, tornando-a não apenas mais atraente, mas principalmente mais acessível
para o estudante, possibilitando uma melhor compreensão de conceitos, modelos e
teorias atuais (KOVALESKI e ARAÚJO apud MARTINS, 1998, p.18).

Martins (2006) reforça:
A história da ciência nos permite ver o desenvolvimento científico de um modo que
os livros didáticos, atualmente, não nos proporciona, pois priorizam somente os
resultados de uma ciência exata, feita e acabada. Este tipo de propagação do
conhecimento só serve para reforçar os ‘gênios’ da ciência, deixando na sombra
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destes, os principais colaboradores do saber científico. A partir da HFC podemos
analisar as teorias concorrentes e os conceitos, muito das vezes errados na época, na
construção desse saber. (Martins, 2006)

É preciso rediscutir qual a Física devemos ensinar para uma melhor compreensão do
mundo e para formação mais adequada. É notório que não existe uma solução simples, única,
ou mesmo a melhor, que irá garantir o sucesso do aprendizado, porém a proposta desse
projeto vem a dar mais um caminho/apoio para que estudantes e professores possam melhorar
a compreensão da Física da forma que ela deveria ser compreendida, a partir de sua história,
desmistificando os “gênios” e trazendo à tona o raciocínio lógico da disciplina tanto em sala
de aula como na realidade de cada indivíduo. Vale ressaltar que não é uma tarefa fácil, pois
para se ter uma abordagem histórico-filosófico dentre os conteúdos a serem ensinados, no
caso a Gravitação Universal, o professor deve ter um bom preparo acadêmico e saber
promover e contextualizar a História da Ciência com seus estudantes.
Desde os anos 1990 a reaproximação no ensino de ciências vem ganhando destaque,
começando em alguns países como a Inglaterra, Países de Gales, EUA, Dinamarca e Holanda
com a introdução de componentes curriculares e de temas que proporcionam uma visão mais
abrangente da História, Filosofia e Sociologia (HFS) da ciência incorporando uma
compreensão maior e mais rica desse universo científico, abrindo assim importantes
contribuições da história e filosofia para o ensino de ciências, tanto nas escolas, universidades
ou mesmo a favor de seu próprio treinamento profissional para a educação (MATTHEWS,
1995).
Matthews (1995) ainda coloca que os defensores do uso da HFC no ensino de ciências
acreditam que partindo de uma abordagem contextualista da ciência, isto é, uma educação em
ciências, podemos promover um melhor desenvolvimento crítico em diversos contextos,
como: ético, social, histórico, filosófico e tecnológico; advogando que o ensino de ciências
deveria ser, simultaneamente em e sobre ciências, ou seja, os estudantes não devem apenas
aprender os conteúdos atuais de ciências, mas também algo acerca da Natureza da Ciência,
por exemplo os conceitos relacionados quanto a formulação da TGU de Newton.
A metodologia adotada consta inicialmente discutir os aspectos importantes voltados
ao uso da HFC como elemento propiciador da aprendizagem e como elaborar um mapa
conceitual para “testar” o grau de solidez dos conceitos. A cada encontro com os estudantes
propiciaremos momentos de reflexão dos temas lidos acompanhados e/ou orientados por
questionários. Essas reflexões resultará em um material final que será um mapa conceitual que
englobará todos os mapas servindo como um processo avaliativo dessa aquisição de
conceitos.

1 - TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID
AUSUBEL
“Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só
princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que
influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue
isso e ensine-o de acordo”.
David Ausubel, 1978

Aprendizagem significativa: Aspectos Gerais
A ideia original da teoria da aprendizagem significativa foi inicialmente proposta por
David Ausubel (1978) composta por conceitos como subsunçores, estrutura cognitiva,
aprendizagem substantiva e não arbitrariedade.
O conceito principal da teoria é o da aprendizagem significativa. Este processo é uma
relação intima entre a estrutura cognitiva do indivíduo, mais precisamente o subsunçor, e o
que deve ser aprendido (nova informação), ou seja, segundo MOREIRA (2009, p.8) é “[...]
um processo através do qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não
literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo [...]”.
A ideia central, então, dessa teoria é muito específica, diz que a nova informação
precisa ser primeiramente particular e que faça sentido para o aprendiz (substantiva).
Vencendo essa etapa ela se torna potencialmente significativa e assim relacionando com uma
parte específica (não arbitrária) da sua estrutura cognitiva o que Ausubel chamou de
subsunçor, ou seja, o novo conceito, ideia, proposição aprendido não se “instala” em qualquer
parte da sua estrutura cognitiva e sim é direcionado para se relacionar com algo determinado,
caso contrário chamaríamos de uma aprendizagem mecânica.
O subsunçor é uma ideia, conceito ou proposição que já existe na estrutura cognitiva
do indivíduo que serve para estabelecer “ligações” ou “ancoragens” para que a nova
informação se estabeleça e faça sentido (MOREIRA, 2009).
Eis aqui um ponto forte. Na teoria da aprendizagem significativa além da nova
informação interagir com o subsunçor, ou seja, com uma parte específica da cognição, a
mesma precisa fazer sentido para o indivíduo, pois na aprendizagem mecânica a nova
informação também se move para a estrutura cognitiva, porém não faz sentido para o
aprendiz, logo, não se relaciona, pois a nova informação “recebida” é arbitrária e guardada
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mecanicamente.
Então, um ponto bastante essencial nessa teoria seria a relação do que deve ser
aprendido e o que o indivíduo já sabe e que precisa ser substantivo para assim se relacionar
com um conceito especifico (subsunçor) da sua estrutura cognitiva (fazendo sentido e
significado), ocorrendo assim a aprendizagem significativa; o que na aprendizagem mecânica
não acontece.
Uma das célebres citações de David Ausubel resume sua teoria como um todo:
Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o
seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que
o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo (AUSUBEL, 1978, apud
MOREIRA, 2009, p. 7).

A citação acima, dita por David Ausubel, e extraída de Moreira em seu artigo
“Subsídios teóricos para o professor pesquisador em ensino de ciências” carrega mais do que
uma simples citação de impacto, mas a “teoria” resumida e com profundas informações de
David Ausubel explicitando sua posição na aprendizagem humana.
A quantidade de informação que esta frase carrega é surpreendentemente grande.
Quando é colocado “aquilo que o aprendiz já sabe” Ausubel está se referindo a toda estrutura
cognitiva do indivíduo, ou seja, como estão organizadas suas ideias, suas concepções prévias
sobre determinada área específica. Além do mais, esse trecho ainda ressalva um ponto muito
importante: que a ideia não é um pré–requisito para se aprender algo e sim o que o indivíduo
possui na estrutura cognitiva em relação ao conteúdo a ser visto (MOREIRA, 2009). Na
verdade o que está por trás disto é o que Ausubel chama de conceito subsunçor que nada mais
seria que os conceitos prévios localizados na estrutura cognitiva do indivíduo.
O segundo termo “averigue isso” é mais do que uma simples verificação do que o
indivíduo sabe. Averiguar a mente do aprendiz diz respeito a realmente fazer um mapeamento
da estrutura cognitiva e verificar seus conceitos prévios, suas ideias, proposições e suas
relações, ou seja, como estão estruturados e organizados todos estes conceitos (MOREIRA,
2009).
Por último, e não menos importante, “ensine–o de acordo” significa ensinar conforme
o que o indivíduo possui na sua estrutura cognitiva, identificar seus conceitos básicos, que não
é uma tarefa simples, e elaborar estratégias para desenvolver seus subsunçores partindo das
concepções do indivíduo (MOREIRA 2009).
Ausubel (1978) coloca que depois de resolver todos os conceitos organizadores
básicos de um conteúdo a ser dado pode-se volta à atenção aos problemas organizacionais
programáticos, ou seja, aqueles voltados à sequência e apresentação das unidades

componentes.
Resumindo, a principal função dos subsunçores é servir de ancoragem para que as
novas informações interajam com os conceitos específicos presentes na estrutura cognitiva, ou
seja, “[...] novas ideias, conceitos e proposições serão aprendidos significativamente (e
retidos) na medida em que outras ideias, conceitos e proposições relevantes e inclusivos
estejam claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo [...]” (MOREIRA, 2009, p.
8-9), caso isso ocorra a aprendizagem será significativa e os novos subsunçores modificados
servirão de ancoragem para novas informações.
Um exemplo razoável seria de um determinado estudante que estivesse com conceitos
de velocidade e massa na sua estrutura cognitiva (conceitos subsunçores), então estes
conceitos serviriam de ancoragem para novas informações como quantidade de movimento ou
outros tipos de velocidades estudadas em física como velocidade final, velocidade de escape,
velocidade angular entre outros. Depois de adquirir essas novas informações seus conceitos
subsunçores seriam modificados e ficariam mais amplos e elaborados servindo agora como
subsunçores mais gerais e diferenciados para novos conhecimentos. Vale ressaltar, que a
depender da estrutura cognitiva os conceitos subsunçores podem estar em qualquer estado
como: frágeis, pouco elaborados, confusos, instáveis, claros ou mesmo significativos, etc.
Na aprendizagem mecânica não existe ‘interação’ da forma em que é interpretada na
teoria da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel, ou seja, as novas
informações não interagem com conceitos subsunçores específicos na estrutura cognitiva do
aprendiz ocasionando a coleta das informações de forma arbitrária e não substantiva, não
favorecendo para a diferenciação e elaboração dos seus subsunçores, logo a aprendizagem
favorece a memorização ao invés de representar algo significativo. Este tipo de aprendizagem
nós vemos muito, principalmente na área de exatas, em dias que antecedem as provas para
servir como memorização de fórmulas algo que só teria função para realizar a atividade
avaliativa e depois cair no esquecimento. Caso se solicite a esse estudante para transferir o
“seu conhecimento” para outras áreas (aprendizagem significativa) o mesmo falhará, pois a
aprendizagem foi mecanicamente guardada, usada e esquecida.
A aprendizagem por descoberta requer do estudante que ele descubra o conhecimento,
porém não deve ser confundido com a aprendizagem significativa. Entretanto, esta
aprendizagem pode se tornar significativa ou não, desde quando o conhecimento descoberto
pelo estudante se relacione com conceitos específicos da sua estrutura cognitiva de maneira
substantiva e não arbitrária, elaborando e diferenciando seus conceitos, servindo agora como
subsunçores modificados para ancoragem de novas informações. Caso ocorra isso, a
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aprendizagem será significativa. Aprendido significativamente o aprendiz terá condições
suficientes de transpor esse conhecimento para novas áreas e correlacioná-las. Este tipo de
aprendizagem é vantajoso para ser usado na aquisição de conhecimentos em crianças com
idade pré-escolar, ou seja, nas fases iniciais de coleta de conhecimentos, pois nessa fase da
vida é de costume conhecer o mundo por expressões verbais e experiências empíricas
predominando a aprendizagem por descoberta. Um bom exemplo seria o “quebra–cabeças”
proposto por MOREIRA (2009, p. 10), onde a solução para desvendar o problema “[...] é
incorporada de maneira arbitrária na estrutura cognitiva e, portanto aprendido
mecanicamente [...]”.
Um outro tipo de aprendizagem a ser discutida é a aprendizagem por recepção, onde o
que deve ser aprendido é apresentado aos indivíduos já na sua forma final, ou seja, pronto.
Este tipo de aprendizagem também poderá ser significativa ou não, desde quando a nova
informação interaja com seus subsunçores preexistentes na sua estrutura cognitiva gerando
modificações e conceitos mais elaborados, logo relacionando o que foi aprendido com novas
áreas de conhecimentos. Um bom exemplo da aprendizagem por recepção seria uma lei física,
onde a mesma é apresentada para os estudantes na maioria das vezes na sua forma final, ou
seja, sem descobertas. Esta lei poderá ser aprendida significativamente desde quando ela faça
sentido para o aprendiz conseguindo modificar e diferenciar seus subsunçores além de ser
capaz de relacionar a lei com outras áreas de conhecimento.
Um ponto bastante importante é que mesmo que este tipo de aprendizagem seja menos
complicada que a aprendizagem por descoberta ela só poderá ser usada com frequência em
indivíduos com idade escolar mais avançada, pois já possuem maturidade cognitiva suficiente
para poder compreender conceitos, ideias e preposições sem a necessidade de experiências
empíricas concretas.
Discutimos até aqui a teoria propriamente dita sobre a aprendizagem significativa, mas
ainda não nos perguntamos quais as principais características para que ocorra. Ela sempre
ocorrerá? E se não possuirmos subsunçores como proceder? O que precisamos fazer para que
o aprendiz se interesse pelo conteúdo e aprenda significativamente? Todas essas perguntas
serão respondidas no decorrer do capitulo.

O Material Potencialmente Significativo
Como descrevemos nos itens anteriores para que um estudante possa aprender
significativamente a nova informação deve interagir com os subsunçores preexistentes na

estrutura cognitiva do aprendiz de forma substantiva (que faça sentido) e não arbitrário
(relação do subsunçor com um conceito específico da estrutura cognitiva do indivíduo).
Em nenhum momento, até agora, foram discutidas as necessidades para que o
indivíduo aprenda significativamente, ou seja, as condições para que ocorra esta
aprendizagem. Deste ponto de vista, e por tudo mencionado, leva-nos a pergunta, “quais os
materiais que vão facilitar a aprendizagem significativa” proposta por David Ausubel?
A resposta para a pergunta não seria bem os materiais, mas sim uma relação entre o
material e a estrutura cognitiva do indivíduo, pois como a proposta da aprendizagem coloca “é
uma interação entre a nova informação (material) e os conceitos específicos”. Todo material
que seja capaz de se relacionar com a cognição do aprendiz e torná-lo significativo é chamado
por Ausubel de Potencialmente Significativo.
Este material potencialmente significativo pode ser uma imagem, um texto, um vídeo,
um filme ou qualquer objeto desde quando interaja com os subsunçores do aprendiz e faça
sentido pra ele, ou seja, seja logicamente significativo. Mais tarde, denominaremos a estes
materiais como “organizadores prévios”. Porém, não basta o material ter significado lógico se
o aprendiz não tem os subsunçores adequados para receber a nova informação. Então, a outra
condição necessária para que exista a aprendizagem significativa seria que, além do material
ser logicamente significativo, o indivíduo deve possuir os conceitos específicos necessários
para que haja uma relação substantiva e não arbitrária, transformando significado lógico em
psicológico durante a aprendizagem significativa.
O parágrafo anterior mostra-nos que ser potencialmente significativo não depende
apenas da natureza do material, mas também de como o aprendiz está disposto a receber a
nova informação, ou seja, da relação entre material e estrutura psicológica do aprendiz. Vale
ressaltar que o significado psicológico varia de indivíduo para individuo, ou seja, é
idiossincrático por que cada pessoa possui subsunçores específicos e níveis de aprendizagens
diferentes.
Um bom exemplo seria a Lei de Ohm que diz: em um circuito a corrente é
proporcional à voltagem. Esta proposição não será aprendida significativamente se o aprendiz
não possuir os conceitos de corrente, voltagem, proporção direta e inversa (AUSUBEL 1978,
apud MOREIRA, 2009).
Outro exemplo seria a Lei da Inércia proposta por Newton no século XVII que diz: Se
nenhuma força resultante atua sobre o corpo sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo
não pode apresentar uma aceleração (HALLIDAY e RESNICK, 2008). Novamente, o
aprendiz não seria capaz de aprender significativamente caso não soubesse os conceitos de
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força, massa, aceleração, referencial inercial, força resultante, etc.

Origem dos subsunçores
Até o momento discutimos a teoria da aprendizagem significativa proposta por David
Ausubel (1978) supondo que o aprendiz já possuísse em sua estrutura cognitiva os
subsunçores (conceitos específicos) para criar o ambiente ideal e relacionável com o material
potencialmente significativo. Mas, se o indivíduo não possuir os subsunçores necessários
como ocorre o processo da aquisição de conceitos?
A aquisição de conceitos (subsunçores) não ocorre instantaneamente, pois como já
mencionamos é um processo individual (idiossincrático) e cada pessoa possui um ritmo de
aquisição de novos conceitos. Em crianças pequenas conceitos são adquiridos a partir do
processo de formação de conceitos que envolve um tipo de aprendizagem por descoberta
(MOREIRA, 2009) que seria uma maneira de observar, descobrir e testar suas ideias.
Quando atingem um nível de escolaridade mais avançado esse aprendiz possui em sua
estrutura

cognitiva

um

conjunto

de

informações

adequadas

para

aprenderem

significativamente por recepção. Este processo é chamado de assimilação de conceitos, ou
seja, quando adquirem nas idades iniciais certa quantidade de conceitos e mais tarde são
modificados pela aquisição de novas informações, diferenciando e elaborando seus
subsunçores mais primitivos, formando assim subsunçores mais elaborados que servirão de
ancoradouros para novas informações gerando um ciclo.
Segundo Ausubel (1978),
Uma vez que significados iniciais são estabelecidos para signos ou símbolos de
conceitos, através do processo de formação de conceitos, novas aprendizagens
significativas darão significados adicionais a esses signos ou símbolos, e novas
relações, entre os conceitos anteriormente adquiridos, serão estabelecidas
(AUSUBEL, apud MOREIRA 2009, p. 14).

Por exemplo, na formação de conceitos a criança adquire o conceito de “boi” por
encontros constantemente com bois, vacas, cavalos, cachorros, gatos entre outros animais até
que se generalize o conceito cultural de “o ato de mungir”.
Na assimilação de conceitos (quando acontece em crianças mais maduras e com idade
escolar mais avançada), mesmo em crianças mais novas, a experiência concreta pode auxiliar
na aquisição e assimilação significativa de conhecimentos desde quando alguns termos já
estejam estabelecidos na sua estrutura cognitiva.
Nos parágrafos anteriores nos referimos à aquisição de significados em crianças que
acontecem a partir da formação de conceitos (aquisição de conhecimento através de
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experiências empírico-concreto), partindo em seguida para a assimilação de conceitos
(aquisição de significados através da interação dos subsunçores com a nova informação
elaborando-os e modificando-os), criando os seus subsunçores em idades iniciais. Mas, se em
indivíduos adultos ainda não existirem os subsunçores?
Como já foi mencionado, quando o indivíduo possui uma idade “avançada” ele estará
apto para aprender por recepção, pois é capaz de aprender sem auxilio empírico-concreto, o
que não acontece nas idades iniciais.
Neste caso, quando ainda não há subsunçores, a aprendizagem poderá ser mecânica.
Esta aprendizagem sempre é necessária quando um indivíduo está em uma área
completamente nova e por isso está isento de subsunçores sobre esta determinada área. Após
se relacionar com essa área nova alguns subsunçores (mesmo mal elaborados e frágeis) estão
disponíveis e prontos para interagirem com outras informações elaborando-os e modificandoos. Agora esses “novos” subsunçores poderão servir de ancoras para novas informações e
assim ciclicamente.
Moreira (2009), interpretando as ideias de Ausubel (1978), propõe a ideia de
organizadores prévios. Organizadores prévios são materiais introdutórios que veem antes da
nova informação interagir com os subsunçores. Caso não haja subsunçores para um
determinado conhecimento logo não haverá aprendizagem significativa, pois o novo material
não tem com quem interagir. Esses materiais introdutórios podem ser textos, vídeos, filmes,
demonstrações ou mesmo até uma discussão desde quando o material apresentado esteja em
um nível de abstração mais elevado (ou seja, mais geral) do que o material a ser aprendido.
O objetivo de um organizador prévio não é resumir, introduzir ou apresentar o material
que deseja aprender, mas tem como função preencher o “espaço vazio”, preparar o aprendiz
para a informação que virá após este organizador, ou seja, estabelecer uma ponte entre o que o
indivíduo já sabe e o que ele precisa saber para que assim, quando o material propriamente
dito for apresentado, facilitar a aprendizagem significativa. Nas próprias palavras de Ausubel
(1978) “[...] a principal função do organizador prévio é servir de ponte entre o que o
aprendiz já sabe e o que ele precisa saber [...]” (AUSUBEL 1978, p.171, apud MOREIRA
2009, p.14). Resumindo, um organizador funcionaria como “pontes cognitivas” para facilitar
a aprendizagem, no conceito ausubeliano, do aprendiz.
Após este processo os subsunçores do aprendiz estarão mais elaborados e
diferenciados a respeito do material que foi aprendido. Outra funcionalidade do organizador é
basicamente a diferenciação ou a discriminação entre o material que foi aprendido e alguma
informação similar ou mesmo confusa preexistente na sua estrutura cognitiva.
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Vale lembrar que Ausubel recebeu várias críticas em relação a seus organizadores
prévios que diziam respeito à falta de clareza que ele colocava o conceito de um organizador.
Em resposta, o próprio Ausubel coloca que não é possível ser mais claro, pois um organizador
depende se somente se, das informações do material a ser aprendido pelo aprendiz, da idade e
do grau de relação com o material, ou seja, até o momento em que o material ainda não foi
usado não podemos afirmar se ele possui propriedades de um verdadeiro organizador prévio.
Por exemplo, para aprender sobre gravitação universal (material de aprendizagem)
podemos usar organizadores prévios como textos em um grau de abstração e generalidade
elevado em relação ao material a ser aprendido, assim as lacunas existentes na estrutura
cognitiva do aprendiz, entre o que deve ser aprendido e o que o indivíduo já sabe, poderá ser
resolvida e o aprendiz desenvolverá subsunçores aproximados com o conteúdo proposto. Vale
lembrar que o texto não deve possuir informações específicas como conceitos (massa, força,
etc.) ou fórmulas, pois este não é o objetivo de um organizador prévio, ele objetiva
desenvolver subsunçores para facilitar a aprendizagem significativa.

Tipos de Aprendizagens Significativas
Ausubel destaca três tipos de aprendizagens significativas: Aprendizagem
representacional, de conceitos e proposicional. A aprendizagem representacional é a mais
simples seguida da aprendizagem de conceitos que seria uma “extensão” da anterior e por
último a aprendizagem proposicional que é contrária à representacional.
Como já foi mencionada a aprendizagem representacional é a mais básica das
aprendizagens, pois envolve atribuições de significados de símbolos com seus referentes, ou
seja, das palavras com os objetos, conceitos ou eventos. O indivíduo passa a identificar os
símbolos e significá-los aquilo que os referentes significam, ou seja, significa a mesma coisa.
Por exemplo, uma criança ao ouvir o som da palavra “bola” (potencialmente
significativo, mas não possui significado ainda para o indivíduo) passa a representar uma
determinada bola em que o indivíduo está vendo naquele momento significando a mesma
coisa que o objeto “bola” (referente) (MOREIRA 2009).
A princípio este tipo de aprendizagem nos dá uma ideia de ser algo parecido com
aprendizagem por descoberta e deixa os leitores pensarem que aparentar não seria
significativa. Mas, como já foi dito anteriormente este tipo de aprendizagem passará a ser
significativa quando a nova informação (no caso o conceito de bola) se relacionar com
conteúdos relevantes e específicos (subsunçores) na estrutura cognitiva do aprendiz de forma
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substantiva e não arbitrária.
A aprendizagem de conceitos é semelhante à aprendizagem representacional pelo fato
de se apresentarem em sua estrutura símbolos (palavras), porém em um âmbito mais geral ou
em formas de categorias por apresentarem agora atributos criteriais comuns, ou seja,
regularidades em eventos, objetos, situações ou propriedades. Esclarecendo este conceito
vamos retornar ao exemplo anterior da “bola”. Na aprendizagem representacional o que o
aprendiz percebia ele atribuía o significado ao referente (objeto), mas na aprendizagem por
conceito o indivíduo não percebe mais o significado da palavra “bola” e sim o significado
cultural da palavra “bola” em conceitos mais genéricos, ou seja, a vários tipos de bolas e suas
propriedades em comum.
Vale ressaltar que poderá ocorrer situação em que a aprendizagem por conceitos virá
primeiro que a representacional. Por exemplo, (MOREIRA, 2009) quando uma criança já tem
consigo a ideia de “mamar” por perceber vários animais em sua volta neste ato, e, porém não
estabeleceu equivalência representacional entre o símbolo (palavra) “mamífero” com o
conceito “ato de mamar” observado com vários animais. Ou seja, o que vemos aqui é um
indivíduo que aprendeu primeiramente um conceito geral através da sua cultura e o abstraiu
para depois conseguir fazer uma “ligação” entre o seu conceito (existente na estrutura
cognitiva) e o símbolo da aprendizagem representacional.
Por último, temos a aprendizagem proposicional. Como já mencionamos é contrária à
aprendizagem representacional e consequentemente a de conceitos. O objetivo aqui não é
aprender significativamente o que símbolos ou combinações de palavras representam e, sim, a
ideia do conjunto como um todo, ou seja, sua preposição. Mas isso não seria uma
contradição? Porque se precisamos aprender uma proposição logo deveremos aprender seus
conceitos e suas referências.
Na aprendizagem proposicional o aprendiz já deve ter abstraído tanto os conceitos,
quanto o que eles representam para que assim possa partir para o ultimo “passo”, ou seja,
extrair a ideia, proposição do conjunto de conceitos. Por isso que mencionamos na
aprendizagem representacional que seria a aprendizagem mais básica e que daria sustentação
aos demais tipos de aprendizagem, resumindo sem a aprendizagem representacional não há
como existir as outras aprendizagens.
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Evidência da Aprendizagem Significativa
Como obter a “prova” de uma aprendizagem significativa? Quais as evidências
deixadas por ela?
Nós sabemos que a aprendizagem significativa ocorre quando um material
potencialmente significativo interaja (e modifique) com os subsunçores preexistente na
estrutura cognitiva, de forma substantiva e não arbitrária, gerando assim significado lógico e
psicológico que é idiossincrático de indivíduo para indivíduo.
Segundo Ausubel (1978, apud MOREIRA, 2009), uma das formas de se verificar a
aprendizagem significativa são verificações dos níveis de compreensões genuínos dos
conceitos ou preposições, ou seja, se suas afirmações estão claras, precisas, diferenciáveis e
transferíveis. Ausubel ainda coloca que a melhor maneira de se verificar a aprendizagem
significativa é colocar problemas novos, solução de problemas, e não familiar com os já
estudados, pois evita aprendizagens por memorização (mecânica) e assim “a simulação de
aprendizagem significativa”. Estes problemas deverão ser escritos de forma diferente do
material original de ensino e em um contexto distinto para testar seu nível de compreensão, e,
caso o indivíduo tenha aprendido significativamente ele será capaz de “transferir” o
conhecimento visto para dada situação-problema.
Outra possibilidade seria pedir ao estudante para identificar e diferenciar ideias,
conceitos ou mesmo proposições relacionadas em um contexto desde quando não sejam
idênticos.
Por outro lado, pode-se afirmar que nem sempre o aprendiz aprendendo
significativamente significa que poderá responder todas as questões, pois existem outras
habilidades, além da compreensão, que a depender do problema exigirá algo mais do
aprendiz.

Teoria da Assimilação
Discutimos anteriormente como se dá o processo da aprendizagem significativa e o
processo de aquisição de significados através dos tipos de aprendizagem significativa.
Como já foi mencionado o processo da aprendizagem significativa ocorre quando o
novo material, com significado lógico, interage com os subsunçores na estrutura cognitiva do
aprendiz transformando em significado psicológico. Essa interação Ausubel chamou de
“assimilação” de novos conceitos com antigos conceitos, modificando, elaborando e
diferenciando seus significados.
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Esquematicamente a teoria da assimilação, juntamente com a aprendizagem
significativa, pode ser representada:

Figura 1: Teoria da Aprendizagem significativa. Esquema representando o processo da Assimilação através da
aprendizagem significativa.

Como a Figura 1 mostra, para obtermos a assimilação de um novo conceito
precisamos primeiramente ter na nossa estrutura cognitiva um subsunçor “A” relevante
(conforme a teoria de Ausubel propõe) para que a nova informação potencialmente
significativa “a” interaja, relacione e seja assimilada pelo subsunçor “A” originando assim um
produto (resultado que não é final, pois irá servir de subsunçor para novas informações) A’a’.
A grande questão aqui não é a modificação do novo conceito “a” (nova informação), mas sim
a modificação também do subsunçor “A” gerando um composto de A’a’ que agora poderá
servir de subsunçor para novos materiais potencialmente significativos gerando mais
subsunçores mais elaborados e altamente diferenciados.
Como foi mencionada a grande diferença da teoria da aprendizagem significativa de
David Ausubel não é a interação, por que na aprendizagem automática (aprendizagem
mecânica) também há interação (não como na aprendizagem significativa, mas possui), mas a
modificação do subsunçor como no exemplo de “A” para um composto A’a’ que futuramente
será modificado novamente através de novas interações.
Por exemplo, se o conceito de força gravitacional deve ser aprendido pelo indivíduo e
ele já possui em sua estrutura cognitiva o conceito de força bem estabelecido o novo conceito
de força gravitacional será assimilado pelo conceito mais geral “força” que o aprendiz já
possui. Ou seja, seus conceitos e significados irão ser ampliados, pois além do conceito
“força” já estabelecida, agora o conceito “força atuante a distancias astronômicas em corpos
massivos” será incluído em sua estrutura cognitiva, modificando tanto a nova informação
potencialmente significativa quanto seu subsunçor “força” (atuante em corpos distantes).
Moreira (2009) traz outro exemplo com forças nucleares. Por exemplo, se um
estudante deve aprender o conceito de força nuclear o conceito “força” já deve estar bem
estabelecido em sua estrutura cognitiva para que assim seu subsunçor (força) assimile a nova
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ideia (potencialmente significativa) e se torne inclusiva. Este tipo de força nuclear é de curto
alcance, ou seja, além de seu conceito de força nuclear adquirir novos significados, sua ideia
de “força” torna–se mais abrangente e agora atuante também a curtas distancias além de
longas distâncias já estabelecidas em sua estrutura cognitiva antes da assimilação do conceito
de forças nucleares.
Como foi mencionado o processo de aprendizagem não é algo finito, pois os seus
subsunçores estarão sempre se modificando e servindo de outros subsunçores para novas
ideias potencialmente significativas, ou seja, é um processo que sofre modificações constantes
ao longo do tempo. Como consequência disso a perda da capacidade de ideias subordinadas é
provável segundo Ausubel, ou seja, com o passar do tempo poderá ocorrer outras
aprendizagens ou mesmo o esquecimento de alguns conceitos gerando uma dissociação no
resultado do produto interacional.
Ausubel sugere que a Assimilação tenha um efeito facilitador para a retenção de
conceitos na aprendizagem significativa, ou seja, para a “fixação” dos novos significados na
estrutura cognitiva do indivíduo. Após o processo da aprendizagem significativa, que resulta
em uma assimilação/interação com o subsunçor, há resultados interacionais dos conceitos A e
a em A’a’, iniciando um segundo estágio que Ausubel chama de Assimilação Obliteradora.
Nesse estágio as novas informações tornam-se mais espontâneas e progressivamente
menos dissociáveis de seus subsunçores até que não possam mais ser reproduzidas como
entidades individuais.
Cabe aqui um parênteses para esclarecer o termo “assimilação” segundo a concepção
ausubeliana. Novak (1977, apud MOREIRA, 2009) coloca que o termo “assimilação”
empregado por Ausubel difere da concepção Piagetiana, pois na concepção ausubeliana a
nova informação se assimila/interage com conceitos específicos/relevantes na estrutura
cognitiva (embora toda ela esteja envolvida) no aprendiz o que não acontece em Piaget, onde
o termo “assimilação” está sendo referido a relação de novas informações à estrutura
cognitiva como um todo. Contudo, um ponto comum entre Ausubel e Piaget é que o processo
de aprendizagem é contínuo (dinâmico) ao longo do tempo e seus subsunçores são
modificados constantemente ficando mais elaborados e diferenciados na estrutura cognitiva.
Para entender como as informações recém assimiladas permanecem disponíveis,
durante o período de retenção, admite-se por um determinado período variável que essas
informações estão dissociadas de seus subsunçores (ideias âncoras) e, portanto, são
reproduzidas como entidades individuais (MOREIRA, 2009), ou seja,
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Figura 2: Aprendizagem Significativa. Representação do Processo de dissociação dos conceitos na
assimilação obliteradora.

Ausubel coloca que a importância desse processo não está somente na interação,
assimilação de conceitos e retenção desses significados e sim em algo maior, no mecanismo
de esquecimento, pois os conceitos mais gerais (bem elaborados, estabelecidos e
diferenciados) no processo acabam servindo de âncoras possibilitando o processo de retenção
e, ao longo do tempo, os conceitos mais específicos acabam sendo assimilados ou mesmo
reduzidos pelos conceitos mais gerais presentes na estrutura cognitiva do indivíduo.
Após a aprendizagem esses conceitos tornam-se cada vez menos dissociáveis da
estrutura cognitiva até que não possa ser mais reproduzido isoladamente como entidades
individuais, ou seja, pode se dizer que não houve esquecimento na concepção ausubeliana.
Assim, atingem um grau de dissociabilidade nulo e agora A’a’ reduz somente a A’ que é o
membro mais estável do produto interacional.
Tanto a aprendizagem como a retenção de conceitos é um processo continuo, o mesmo
acontece com o processo do esquecimento, ou seja, é um processo de continuação temporal
que continuará acontecendo enquanto existirem assimilações/interações entre novas
informações e os subsunçores (ideia âncora).
Para representar esquematicamente este processo podemos ver:
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Figura 3: Aprendizagem Significativa. Representação do Processo de assimilação obliteradora.

A assimilação obliteradora é responsável por toda aprendizagem significativa, pois é
através dela que ocorre a fase do esquecimento dos conceitos mais detalhados das novas
informações recém assimiladas. Um dos grandes desafios é neutralizar essa assimilação
obliteradora, pois é mais fácil reter conceitos, ideias e preposições mais estáveis do que novas
informações assimiladas (tendência reducionista da organização cognitiva).
Ausubel (apud MOREIRA, 2009) coloca algumas observações referentes ao processo
da aprendizagem significativa que valem lembrar: A informação significativa (Material)
original “a” não poderá ser lembrada da mesma maneira em que lhe foi apresentado, pois após
a aprendizagem significativa (processo de interação/assimilação) este material “a” é
modificado para “a’”.

Formas de Aprendizagem Significativa
Nesta seção discutimos as formas das aprendizagens significativas, ou seja, como se
dá o processo da interação da nova informação com os subsunçores de maneira específica ou
geral relevando os aspectos de organização desses conceitos específicos e consequentemente
sua aprendizagem. Existem três formas de aprendizagem significativa: Aprendizagem
Subordinada, Superordenada e Combinatória.
Ausubel defende que a nossa estrutura cognitiva obedece uma hierarquia, ou seja, uma
ordem de relevância do conhecimento. Aprendemos até aqui que a nova informação
potencialmente significativa interage com os subsunçores relevantes ocorrendo a
aprendizagem significativa. Este processo reflete em uma relação de subordinação, que
Ausubel chamou de “subsunção”, pois envolve a subsunção de novos conceitos e preposições
específicos potencialmente significativos sob ideias mais gerais e inclusivas preexistente na
estrutura cognitiva (MOREIRA, 2009).
Ausubel (apud MOREIRA, 2009) exemplifica dois tipos de aprendizagens que
obedecem este processo, ou seja, estão subordinados a estrutura cognitiva, são eles: a
aprendizagem conceitual e a proposicional já comentadas anteriormente. Como mencionamos
a estrutura cognitiva tende a uma organização hierárquica em relação ao nível de
conhecimento, de abstração, de generalidade e de inclusividade das ideias, logo a emergência
de significados (novo conhecimento) estará também subordinado a estrutura cognitiva
(Ausubel, 1978 apud MOREIRA, 2009), pois preenche conceitos que faltam nas ideias mais
gerais (subsunçores). Quando acontece esta forma de aprendizagem Ausubel nomeia como
Aprendizagem Subordinada.
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Para ilustrar, podemos imaginar uma “cômoda” ou um “guarda-roupa” (ideias mais
gerais e inclusivas) que a cada gaveta encaixada representaria um novo conceito subordinado
aprendido significativamente preenchendo assim o objeto (estrutura cognitiva).
Ainda podemos dividir a aprendizagem por subordinação em dois tipos: a Derivativa
e a Correlativa. Como o nome próprio diz “derivativa” ocorrerá quando as informações
assimiladas (aprendidas) partem de um exemplo específico, ou seja através da derivação de
conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva, logo são conceitos extraídos dos subsunçores
(conceitos específicos) preexistentes na estrutura cognitiva. Este tipo de conceito também
pode apenas afirmar um conceito, ideia ou proposição já existente.
A aprendizagem subordinativa derivativa contribui também para a assimilação
obliteradora (esquecimento), pois como os conceitos são aprendidos (por derivação) através
de um exemplo específico os significados emergem rapidamente, quase sem esforço
facilitando assim a obliteração.
Por exemplo, se o indivíduo tem o conceito Força, Força Escalar e Força Vetorial
bem estabelecido (diferenciado e organizado) na sua estrutura cognitiva pode-se aprender por
subordinação derivativa outros tipos de conceitos como força nuclear, força gravitacional,
força elástica, etc.
Partindo ainda do mesmo conceito “Força” como tipo de interações entre corpos,
existem alguns conceitos físicos mais específicos que podem ser aprendidos (por derivação)
como novo material potencialmente significativo: a força atrito e a força de tração. Esses tipos
de forças são de contato, mas suas características comuns as identificam como o conceito
Força já mencionado, porém mais específico tornando assim uma hierarquia conceitual na
estrutura cognitiva do indivíduo. Enquanto que o primeiro tipo de força está relacionado com
o deslocamento de um corpo permitindo interações entre superfícies, a segunda está
relacionada com a força aplicada em corpos (através de cordas) e em sentidos opostos com o
objetivo de estica-los.
Resumindo, podemos ver anteriormente dois exemplos bem nítidos que dão ênfase a
aprendizagem subordinada derivativa, onde o conhecimento é obtido através da derivação de
ideias, conceitos ou mesmo proposições específicas (subsunçor), porém bem estabelecidos na
estrutura cognitiva. Contrapondo essa ideia voltemos agora a atenção para a aprendizagem
subordinativa correlativa.
A aprendizagem subordinativa correlativa se contrapõe à derivativa. Nesta
aprendizagem o material potencialmente significativo é aprendido como algo além do que os
conceitos podem oferecer, ou seja, é aprendido como uma extensão, elaboração ou mesmo
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uma modificação de conceitos ou proposições bem estabelecidas (subsunçor). Além do mais,
a interação entre as informações (novo material) e os subsunçores, nesta forma de
aprendizagem, não são interagidos com os conceitos específicos conforme a aprendizagem
subordinativa derivativa, mas pelos subsunçores mais gerais e inclusivos, consequentemente
os seus novos significados não podem ser implícitos e muito menos representados pelos seus
subsunçores. Segundo Ausubel este é a forma de aprendizagem que tipicamente mais ocorre
quando um conteúdo deve ser aprendido.
Por exemplo, quando introduzimos o conceito “Força” para o aprendiz que não tem
conhecimento ainda da existência de outros tipos como força gravitacional, elétrica,
magnética etc., e passa a reconhecê-las posteriormente percebem as diferenças entres as
mesmas, pois até o momento somente era de conhecimento as forças causadas por atrito ou
tração, ou seja, que ocorria somente através do contato. Agora, as “novas” forças presentes na
estrutura cognitiva do indivíduo passam atuar não somente através do contato, mas atuam em
corpos à distâncias, implicando assim uma modificação e ampliação do conceito “força” e
introduzindo outro conceito que permite essa interação: o campo.
Para resumir a ideia da aprendizagem subordinada podemos dizer que alguns
elementos específicos tomam o papel de subsunçores quando se mostram relevantes para o
aparecimento de novos significados, não por ser “semelhante” com a nova informação, mas
por permitirem que alguns conceitos possam ser organizados, modificados ou até mesmo
adaptados à medida que estabelecem interações com conceitos mais gerais, inclusivos e
abstratos constituindo assim hierarquias conceituais que passam a representar uma nova ideia
lógica, informação ou proposição.
Uma das outras formas de aprendizagem ocorre de modo diferente da Aprendizagem
Subordinada. Enquanto que na aprendizagem subordinada o novo material potencialmente
significativo a ser aprendido está subordinado aos subsunçores mais gerais e inclusivos, na
Aprendizagem Superordenada o processo é diferente. Quando a aprendizagem ocorre através
de um conceito ou mesmo uma proposição A, potencialmente significativo mais geral e
inclusivo do que os subsunçores bem estabelecidos na estrutura cognitiva do aprendiz e a
partir daí passa a assimilá-los, podemos dizer que houve Aprendizagem Superordenada ou
de Ordem Superior.
Nesta forma de aprendizagem pode-se ver claramente a diferença entre esta e a
aprendizagem subordinada, pois aqui o processo se dá ao inverso, ou seja, os conceitos que
irão ficar subordinados não são os novos significados emergidos da interação da nova
informação com os subsunçores relevantes como na aprendizagem por subordinação, mas os
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conceitos mais gerais e inclusivos (até então) já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo,
os subsunçores preexistentes.
Nas palavras de Moreira (2009):
[...] á medida que ocorre a aprendizagem significativa, além da elaboração
dos conceitos subsunçores é também possível à ocorrência de interações entre
esses conceitos originando, assim, outros mais abrangentes (MOREIRA,
2009).

Como já imaginamos a interação na aprendizagem significativa de uma nova
informação não fica totalmente sujeita a somente um subsunçor podendo haver, como no
caso, outras interações com outros subsunçores relevantes gerando assim novos conceitos e
novos significados podendo modificar esse subsunçor a um nível mais geral.
Moreira (2009) traz dois exemplos para esta abordagem de aprendizagem. O primeiro
se refere quando uma criança aprende os conceitos de cães, gatos, leões etc., porém ela ainda
não sabe que estes conceitos são subordinados a um conceito maior e mais geral que no caso
seria o de mamíferos, e, mais tarde quando essa criança descobrir a relação “mamífero” com
estes animais o conceito mais geral A (mamífero) potencialmente significativo englobará os
conceitos subsunçor (cães, gatos, leões etc.) existentes, e bem elaborados, na sua estrutura
cognitiva, logo seus subsunçores irão se subordinar a uma ideia mais geral significativa.
O segundo exemplo aborda a “conservação da energia”. Aprendemos primeiramente a
identificar os diferentes tipos de energia, mais precisamente a energia cinética (movimento) e
a potencial (posição) onde se transformam uma na outra a decorrer de um efeito físico. Depois
que aprendemos a identificar esses conceitos obtemos agora novos subsunçores bem
elaborados e diferenciados em nossa estrutura cognitiva que no caso seria as transformações
das energias Cinética e Potencial, mas não sabemos ainda que estas fazem parte de algo
maior, mais geral e inclusivo: a Energia Mecânica. Estas energias estão relacionadas com um
dos princípios mais fundamentais da Física, o da Conservação de Energia, onde os estados
antes e depois do acontecimento permanecem constantes, ou seja, a transformação de uma
energia em outra antes e depois do ocorrido permanece constante.
A partir deste momento o aprendiz pode perceber que os seus subsunçores (Energia
Cinética e Potencial) representam um caso particular de algo mais geral que no caso seria o da
conservação da energia mecânica. Este tipo de aprendizagem significativa é nomeada por
Ausubel de Superordenada.
A estrutura cognitiva representa um processo dinâmico, pois poderá ocorrer tanto a
aprendizagem por subordinação quanto a aprendizagem superordenada em casos separados ou
em uma mesma situação.
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A última forma de aprendizagem é caraterizada pela aprendizagem combinatória, por
não estabelecer nenhuma relação de subordinação ou superordenação com determinados
conceitos específicos relevantes, mas sim com um fundo conceitual que o indivíduo já
aprendeu presente na sua estrutura cognitiva como um todo, ou seja, é relevante de maneira
geral, logo a nova informação não poderá interagir com os subsunçores mais específicos já
estabelecidos na estrutura cognitiva e muito menos capaz de assimilá-las. Quando este tipo de
aprendizagem acontece chamamos de Aprendizagem Combinatória.
Segundo Ausubel este tipo de aprendizagem acontece quando reunimos certa
quantidade de informações potencialmente significativas e os significados emergentes se dão
segundo a forma da combinação entre estas informações, desde quando façam sentido para o
indivíduo relacionando com o “conteúdo amplo” da estrutura cognitiva e não com conceitos
específicos como na aprendizagem subordinada e superordenada. Como consequência, na
aprendizagem combinatória as novas informações ou proposições são menos relacionáveis
com os conhecimentos preexistentes e mais difíceis de reter do que as aprendizagens
subordinada e superordenada, porém apesar de serem mais difíceis de aprender podem
alcançar o mesmo grau de estabilidade do que os outros tipos de aprendizagens, desde quando
trabalhem as mesmas para o aumento da diferenciação desses conceitos em função da
derivação e da correlação.
Por exemplo, Ausubel (apud MOREIRA, 2009) cita o exemplo de Massa e Energia
(potencialmente significativos) como um exemplo da aprendizagem combinatória vista na
equivalência entre estes conceitos. Os conceitos de massa e energia não são subordinados e
nem superordenados uns aos outros e muito menos na proposição que estabeleça suas
equivalências, mas ainda assim há interação entre esses conceitos, caso contrário não existiria
a aprendizagem significativa. Entretanto, estes conhecimentos fazem parte do conteúdo de
Física que é relacionável com a estrutura cognitiva do aprendiz, desde quanto o indivíduo
tenha os subsunçores adequados, caso contrário o material (Massa e Energia) não seria
potencialmente significativo.

Princípios Facilitadores da Aprendizagem Significativa
Nesta seção iremos discutir dois aspectos facilitadores no processo da aprendizagem
significativa. Aprender significativamente, como foi mencionado, é quando uma nova
informação potencialmente significativa (ou seja, que faça sentido e se relacione com um
subsunçor específico) interage com um conceito (subsunçor) específico na estrutura cognitiva
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do indivíduo de modo a modificá-lo e subordiná-lo a outros conceitos mais gerais e
inclusivos, servindo assim como novos subsunçores para novas informações se ancorarem e
novas aprendizagens significativas por subordinação acontecerão.
Esta aprendizagem é continua, ou seja, haverá interações entre novos materiais e
subsunçores à medida que o aprendiz for vivenciando seu cotidiano e assim tornando cada vez
seus subsunçores mais modificados através de inúmeras interações, organizando e
subordinando seus conceitos. A essas múltiplas modificações com o subsunçor chamaram de
Diferenciação Progressiva dos subsunçores, presentes sempre na aprendizagem por
subordinação.
Nas palavras de Ostermann e Moreira (1999) (apud MACHADO e ORTERMANN,
2006),
[...] quando um novo conceito ou proposição é aprendido através da
aprendizagem subordinada, temos uma ancoragem do novo conceito com
aquele conceito subsunçor já existente na estrutura cognitiva do aprendiz.
Este processo é dinâmico, ou seja, o conceito subsunçor, quando assimila o
novo conhecimento, modifica-se. Se este processo ocorrer uma ou mais vezes
temos, então, a chamada diferenciação progressiva do conceito subsunçor.
(p.6).

Por outro lado, as ideias preexistentes na estrutura cognitiva podem ainda se relacionar
com outros conceitos (aprendizagem superordenada ou combinatória) adquirindo novas
informações e reorganizando seus significados (como Ausubel (1978) colocou que a estrutura
cognitiva é dividida de forma hierárquica) e adquirindo novos. A essa recombinação de
elementos na estrutura cognitiva nomeia-se por Ausubel de reconciliação integrativa.
Após uma análise do referencial teórico que sustentará a proposta didática,
adentraremos na discussão dos artigos selecionados que tratam da Teoria da Gravitação
Universal de Newton, discutindo, criticando e mostrando alguns pontos que justificam seus
usos no projeto.
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2 - DISCUSSÃO SOBRE A LITERATURA QUE TRATA A
GRAVITAÇÃO UNIVERSAL DE NEWTON COM ENFOQUE NA
HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA
“Deve-se ensinar menos para se aprender mais”
(Mach, 1943)
A forma como os conteúdos de Física, em especial a Gravitação Universal de Newton,
que é apresentada no ensino médio é bastante insatisfatória quando comparada a uma
abordagem contextual histórico–filosófica. Muitos erros históricos, conceituais e “contos” são
passados para o estudante de forma equivocada, por exemplo, a dedução da lei da força
gravitacional (como equacionada nos livros didáticos) a partir da terceira lei de Newton, fato
não verídico (TEIXEIRA, 2010). Além disso, a lei mencionada anteriormente ganha uma
patente exclusiva de Newton, não sendo mencionado em nenhum instante seus colaboradores
como Huygens, Descartes, Galileo, Harley entre outros mais. O famoso mito da queda da
maçã é reforçado em muitos livros conceituados e passados para os estudantes como um
acontecimento histórico, onde Newton teve um “insight” (discernimento) e elaborou a Teoria
da Gravitação Universal (TGU) por completa, a partir desde incidente (TEIXEIRA, 2010).
A HFC, sem dúvidas, quando tratada adequadamente por episódios históricos é
insubstituível na formação sobre a natureza da ciência, pois além de desenvolver o senso
crítico, mostra a ciência “nua e crua”, ajuda a enxergar os grandes sucessos e fracassos dos
“gênios” e humanizá-los, resgatando os demais cientistas que contribuíram e ficaram
esquecidos nos livros. A HFC propõe nitidamente ver o processo gradual de formação de
teorias, modelos e conceitos do método científico, além de “interagir” com os diálogos dos
personagens e presenciar as teorias alternativas e existentes na época, algumas coerentes e
outras totalmente controversas (MARTINS, 2006).
Essa insatisfação nos motivou a elaborar uma proposta didática que pudesse amenizar
tal situação, e ajudar a preencher as lacunas com um material baseado em fatos histórico–
filosóficos, por isso, foram escolhidos textos introdutórios que abordassem a TGU de Newton
com a finalidade de desmistificar erros históricos e principalmente melhorar os conceitos
relacionados a essa lei. A proposta parte inicialmente com a escolha de textos préselecionados que tratam da HFC. A ideia primitiva pensada se dirigia a textos previamente
escolhidos de autores de renome e/ou confiáveis, porém ao escolher alguns textos percebeu-se
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que em alguns momentos havia passagens não muito interessantes e/ou de difícil
entendimento para o público alvo do ensino médio. Segundo a TAS para que haja uma
aprendizagem significativa o material introdutório precisa fazer sentido lógico e psicológico
para o indivíduo.
O objetivo inicialmente seria fazer uma reconstrução histórica partindo de texto préselecionados desde a Física aristotélica até a TGU de Newton. Partindo dessa abordagem,
iremos discutir aqui neste capítulo os textos escolhidos abordando e discutindo as
justificativas da escolha. Vale ressaltar, que caso haja necessidade o professor tem a
autoridade de adaptar estes textos para uma linguagem mais acessível, o que dependerá de seu
público alvo, porém nessa proposta não será necessário.
Para o início dessa abordagem, daremos partida com uma discussão que trata de um
tema bem atual e potencialmente significativo na concepção ausubeliana: os satélites. A
discussão será baseada em um artigo escrito por RODRIGUES, ZIMMERMANN E
HARTMANN (2012).
O material utilizado abrirá a discussão inicial do tema, portanto espera-se um debate
bastante caloroso a respeito do funcionamento dos satélites bem como questionamentos de seu
funcionamento e como é possível permanecer ao redor da Terra “sem cair”.
Entre as diversas propostas didáticas de transformar a educação científica, estão as
abordagens histórico-filosóficas e o uso da HFC como organizadores prévios como
ferramentas de ensino aprendizagem de acordo com a visão ausubeliana (MOREIRA, 2009).
Essas propostas têm por objetivo contextualizar o conteúdo estudado, tornando as aulas de
física mais interessantes e atraentes (RODRIGUES, ZIMMERMANN E HARTMANN,
2012).
De acordo com os PCN (2002) do ensino médio, contextualizar significa trazer à tona
as relações e inter-relações circunstanciais que acompanham a construção do conhecimento
científico. No entanto, contextualizar um conteúdo não é uma tarefa simples, pois exige do
professor um domínio do objeto e da linguagem, algo que não existia quando o ensino era
basicamente propedêutico ou até mesmo técnico, onde fórmulas e equações eram “batidas em
um liquidificador” e colocadas para os estudantes como “aprendizagem em ciências”.
A separação do conteúdo com a HFC torna o ensino de ciências meramente
memorizador (aprendizagem mecânica), reafirmando os “grandes” gênios da ciência e não
tratando da real problemática do conteúdo em estudo (RODRIGUES, 2012). Além do mais, a
não contextualização desses conteúdos acarreta em serias consequências, como tornar o
desenvolvimento científico atemporal, desconecto com o meio social, religioso e político da
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época. A HFC permite que os conteúdos sejam problematizados e produzidos em sala de aula,
se preocupando com o desenvolvimento dos grandes acontecimentos, criações, discussões e
transformações que envolvem o “recheio do bolo” do conteúdo, que ficavam esquecidos nas
entrelinhas das páginas dos livros didáticos ou mesmo na oratória do profissional de ensino.
Há bastante tempo vários autores vêm defendendo o uso e abordagem da HFC no
ensino de ciências (MATTHEWS, 1995; MARTINS, 1998, 2006; NEVES, 1998; PEDUZZI
2001; DUARTE, 2006; TEIXEIRA, 2010; FREIRE et al 2009; ZIMMERMANN, 2012),
desde quando sejam trabalhados de forma explicita e não superficial como os livros didáticos
costumam fazer, pois assim almeja–se minimizar as lacunas com respeito à HFC e aumentar
gradativamente todo processo envolvente na construção e reaproximação científica. No
entanto, ao tratar um conteúdo da HFC, é interessante focar na origem histórica do problema,
mostrando as tentativas de soluções que proporcionaram a elaboração dos modelos teóricos,
como por exemplo, a TGU, que é apresentada no ensino médio ou mesmo no ensino superior
como um conteúdo pronto e acabado pelo cientista Isaac Newton (1642 – 1726), fato
inverídico e passado pelos profissionais da educação, repetindo assim os erros cotidianos
históricos.
Segundo Martins (2006),
“[...] o estudo adequado de alguns episódios históricos permite compreender as interrelações
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 influências e influenciando por sua vez muitos aspectos da
sociedade [...]” (MARTINS,2006, p. 1-2).

É de extrema importância mostrar todo caminho percorrido de uma problemática no
ensino de ciências, até chegar no modelo teórico, no momento “acabado” (BRASIL, 2006), ou
seja, aquele que explica as anomalias mais coerentemente possíveis, mostrando as
contribuições de diversos outros colaboradores, por exemplo na TGU, Aristóteles (384 – 322
AC), Ptolomeu (90 – 168), Nicolau Copérnico (1473 – 1543), Kepler (1571 – 1630), Galileu
(1564 – 1642), Tycho Brahe (1546 – 1601), Robert Hooke (1635 – 1703), Christiaan Huygens
(1629 – 1695), Isaac Newton (1642 – 1726), entre outros, para que assim desmistifique os
“grandes” gênios da época.
Uma boa abordagem contextualizada com a História das Ciências, em particular da
Física, contribui para desenvolver uma visão mais crítica e questionadora nos estudantes, pois
do ponto de vista científico o indivíduo estaria mais preparado para a aprendizagem dos
conceitos e teorias envolvidas (PCN, 2002). O estudante, vivenciando, comungando da
mesma problemática posta pelos grandes pensadores poderá compreender melhor o processo e
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o caminho do desenvolvimento da ciência, em princípio, da TGU de Newton. Vale ressaltar,
que a proposta não é que o estudante pense identicamente igual aos grandes autores da época,
pois as visões de mundo e de ciência são muito discrepantes, o que propomos é que quando
feita uma boa análise histórico–filosófica ajude–o a entender os conceitos físicos, além de
analisá–los criticamente, ou seja, refletir sobre o que está além das equações e problemas
matemáticos; com isso justifica-se o uso da História, Filosofia e Sociologia (HFS) das
Ciências como parte integradora na educação científica (RODRIGUES et al 2012).
Segundo Matthews (1990), a HFS não possuem respostas para todos os problemas que
circundam o ensino de ciências, mas
[...]podem humanizar as ciências aproximando dos interesses pessoais, éticos, culturais e
políticos da comunidade; podem tornar as aulas de ciências mais desafiadores e reflexivas,
permitindo, deste modo, o desenvolvimento do pensamento crítico; podem contribuir para o
entendimento mais integral da matéria científica, isto é, superar o “mar de falta de
significação” que se diz inundado as salas de aula de ciências, onde fórmulas e equações são
recitadas sem que muitos cheguem a saber o que significam; podem melhorar a formação do
professor auxiliando o desenvolvimento de uma epistemologia da ciência mais rica e mais
autêntica, ou seja, de uma maior compreensão da estrutura das ciências [...] (MATTHEWS,
1995, p. 165).

O conselho britânico de currículo nacional reforça:
Os estudantes devem desenvolver seu conhecimento e entendimento sobre como o
pensamento científico mudou através do tempo e como a natureza desse pensamento e sua
utilização são afetados pelos contextos sociais, morais, espirituais e culturais em cujo seio se
desenvolveram (NCC, 1998, pg.113 apud MATTHEWS, 1995).

Além do mais, a HFC pode contribuir também para a formação do profissional
docente, estruturando e enriquecendo a compreensão do desenvolvimento das ciências, bem
como do espaço que ocupa o sistema intelectual das coisas. Para esse sucesso, a história
apresentada precisa ser “fabricada”, escolhendo assim fortes materiais para serem trabalhados,
construindo perguntas e mostrando as contribuições externas e internas dos aspectos sociais,
éticos, históricos, filosóficos e tecnológicos. Partindo dessa crítica, resolvemos escolher textos
de confiança, baseados em autores qualificados, oferecendo-nos embasamentos na proposta
didática e como consequência contribuindo para uma visão mais realista acerca da natureza da
ciência, mais precisamente dos conceitos que envolvem a TGU de Newton.

A Gravitação Universal (um texto para o ensino médio)1
A História da Física, por apresentar problemas que levaram à formulação de um dado
conceito, mostra elementos que dão significado a este conceito. Por isso, acredita–se que ela
possa ser inserida no processo de ensino aprendizagem em uma visão ausubeliana.
Como já discutido, o processo de ensino–aprendizagem tem um papel fundamental na

1

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbef/v26n3/a12v26n3.pdf.
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inclusão de novos conceitos na estrutura cognitiva do indivíduo, portanto a inserção de HFC,
em particular dos textos que envolvem a TGU funcionariam como organizadores prévios,
conforme a TAS proposta por David Ausubel (DIAS et AL, 2004).
O texto proposto discute bem os diferentes sistemas e/ou modelos de universo
imaginados e proposto desde Aristóteles até chegar na problemática da TGU de Newton. A
ideia da proposta didática é começar com este texto para a discussão das concepções de
mundo que os principais “gênios” pensavam sobre o “sistema solar”. Espera–se que ao
trabalhar esse texto, os estudantes percebam que seus próprios pensamentos/ideias/concepções
sobre o nosso sistema solar, por muitas vezes espelham as mesmas concepções que os grandes
pensadores e denominados “gênios” tiveram inicialmente, logo humanizam a matéria e os
fazem perceber que “homens grandes”, na ciência, também erram.
Inicialmente o texto discute as ideias aristotélicas sobre os quatro elementos essenciais
do mundo: Terra, Água, Ar e Fogo (e suas qualidades, quente ou frio), sendo que cada um
deve ocupar seu “lugar natural” na Terra; assim o elemento mais pesado tende a descer e o
mais leve a ocupar um lugar mais acima da superfície da Terra. Em seguida, dá um tratamento
especial aos corpos celestes, onde começa toda a problemática para o desenvolvimento da
TGU de Newton.
Baseado em observações, os corpos celestes aristotélicos receberam um tipo de
concepção de movimento circular (ver Figura 4), porém para se movimentar precisariam de
algum tipo de matéria para realizar esse movimento, nascia a ideia do éter. Os astros
aristotélicos (supralunar) eram perfeitos, logo precisariam de “algo perfeito” para realizar esse
movimento, consequentemente o éter também seria imutável e incorruptível, admitindo a
ideia da matéria (éter) perfeita, pois estava localizado juntamente com outros astros
“perfeitos” (DIAS et al, 2004). Somente objetos da esfera perfeita (supralunar) eram capazes
de matematizar os movimentos, caso contrário dos corpos mutáveis e imperfeitos, contudo a
partir do século XVII, com Kepler, Galileo e Newton, a matemática passou a ser considerada
como a “linguagem do mundo”. Com isso, as teorias estabelecidas pelos pensadores na época
estavam sujeitas a sofrerem transformações e passaram a se “vestir” em formas de equações,
ou seja, a natureza ganhou uma linguagem matemática (RAMOS e PONCZEK, 2011).
Pretende–se discutir essa parte inicial com os estudantes com a perspectiva de que,
mesmo na antiga filosofia de sistema de mundo (voltado ao Geocentrismo2), existia uma ideia
primitiva de movimento planetário que mais tarde foi amadurecida por Nicolau Copérnico
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(1473 - 1543) no século XVI, porém ainda no mesmo século essa mesma ideia foi derrubada
por Galileu Galilei (1564 - 1642) e assim acontece o desenvolvimento da ciência, com ideias
propostas sendo substituídas por outras que expliquem os fenômenos com mais coerência e
abrangência.

Figura 4: Modelo aristotélico. Esfera das estrelas e divisão dos mundos sub–lunar (abaixo da lua) e supra–
lunar (acima da lua) segundo a concepção de Aristóteles. Fonte:
http://fundacionorotava.org/web_fcohc/002_proyectos/bachillerato/matematicas/Infinitos_Esferas.html

De acordo com a Figura 4, a Terra ficava em repouso em relação aos astros que se
moviam no céu, sendo que os objetos (planetas e estrelas) que se encontravam na esfera
supra–lunar (acima da lua) eram incorruptíveis, imutáveis e perfeitos, e os objetos do mundo
sub–lunar (abaixo da lua) eram corruptíveis, mutáveis e imperfeitos.
Ainda no texto supracitado uma discussão pode ser estabelecida em sala de aula a
respeito do por que os aristotélicos defendiam a ideia em que a Terra não se movia e sim as
esferas das estrelas (que mesmo imutáveis se moviam por “amor a perfeição”). Os
aristotélicos argumentavam que se atirassem uma flecha verticalmente para cima ela deveria
cair deslocada levemente para o oeste (já que a Terra se move do oeste para leste), porém não
era o que acontecia, pois experimentalmente a flecha caia no mesmo lugar, com isso não
conseguiram derrubar a teoria vigente. Um contra argumento foi proposto por alguns
pensadores da época, onde a flecha pertencia a Terra e seus elementos (ar, árvores,
montanhas, pássaros, etc.) e isso compensava a perda de deslocamento, logo ao rotacionar a
Terra arrastava tudo que estivesse nela, caindo o objeto no mesmo lugar. Este último
argumento também foi derrubado com o argumento da bola de canhão. Neste pensamento se a
bala do canhão fosse no mesmo sentido de rotação da Terra, então cairia com uma distância
maior do que se fosse atirada no movimento oposto, porém o que se constatava era que a bala
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Teoria científica em que a Terra ocupa o centro do Universo, e perdurou por muitos anos até o advento do
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do canhão caíra com a mesma distância, seja no sentido rotacional da Terra ou no sentido
oposto, e mais uma vez a teoria aristotélica se sobressaia em relação as outras.
Para resolver essa questão Galileo introduz a ideia do Princípio da Inércia no lugar do
ar. Galileo explica tanto a bala do canhão como a flecha quando lançados compartilham a
mesma velocidade (antes de serem lançadas) com a Terra, logo para uma pessoa na Terra só é
possível ver o movimento desses objetos (flecha e bala), ou seja, o movimento relativo do
objeto em relação à Terra (DIAS et al, 2004). Portanto, para todo argumento existe um contra
argumento, com isso os pensadores antigos rebateram a proposta de Galileo, colocando que se
a Terra realmente tivesse rotação, porque os objetos que compõem ela não eram atirados para
fora? Galileo até tentou dar uma resposta, porém muito complicado e insustentável. Nascia
então a ideia da gravitação através de uma problemática estabelecida fenomenologicamente,
resgatada na atualidade pela HFC.
O movimento aristotélico se baseava em “natural” ou “violento”. No movimento
violento, a velocidade adquirida pelo corpo seria proveniente de quem atirou fazendo–o assim
ocupar um lugar da massa de ar em alguma posição terrestre. Ocupando essa posição, a massa
de ar que estava antes do objeto chegar é empurrada para trás e ao mesmo tempo
impulsionando o corpo para frente, transmitindo assim o movimento sucessivamente.
Esse momento da concepção aristotélica do movimento é muito importante discutir e
refletir para/com os estudantes, pois para Aristóteles não existia ação à distância por uma
força, acreditando que o movimento só seria capaz de existir por meio de um agente
“condutor”, ou seja, através do contato (o ar). Porém, essa visão de mundo sem forças que
atuam a distância é passada e comungada por diversos outros pensadores até mesmo o
Newton. Vale ressaltar que muitos estudantes ainda possuem essa ideia aristotélica de
movimento, principalmente na introdução do conteúdo, o que não é espantoso, pois a
concepção de mundo que temos, onde cremos no que vemos, ainda está bastante impregnado
nos indivíduos.
Outro obstáculo no universo aristotélico era o vácuo, pois para o pensador não existia.
A existência do vácuo contraria seus princípios de movimento natural e violento, pois com ele
a velocidade de todos os corpos seria “infinita” por causa da ausência de resistência que este
meio oferece, e por fim os corpos não procurariam seus lugares naturais, ou seja, que foram
designados a ocuparem.
Outra grande contribuição para a formulação dos conceitos que levaram a TGU foi

Heliocentrismo (o sol ocupa o centro do sistema planetário) proposto por Nicolau Copérnico (1473 – 1543).
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dada por Galileo Galilei no século XVII quando a natureza começou a ganhar modelos
matemáticos mais consistentes. Galileo é o precursor da ideia de Inércia e da gravitação
(através da queda dos corpos) onde explica muito bem através de um livro “Diálogo sobre os
Dois Sistemas do Mundo: O Ptolomaico e o Copernicano”. Neste livro Galileo traz três
personagens (Salviati, Simplício e Sangredo) que irão debater sobre seu ponto de vista, o
movimento dos corpos. O primeiro (Salviati), representa Galileo e suas ideias. O segundo
(Simplício), representa todos aqueles que possuem as ideias e pensamentos presos no
tradicionalismo da época. E por último (Sangredo), o leigo, porém inteligente.
A partir dessa passagem do texto, é capaz do estudante entender inicialmente os
conceitos que envolvem a ideia de inércia e de gravidade. O termo “gravidade”, adotado por
Galileo, além de não conhecer e entender muito bem, era diferente da gravidade newtoniana,
pois ele (Galileo) entendia a gravidade apenas como maior ou menor proximidade do centro
da Terra, enquanto Newton refere-se a uma atração gravitacional mútua entre corpos, sendo
proporcional as suas massas e inversamente proporcional à distância que separa seus centros.
O texto também traz uma importante passagem nas ideias de Galileo, mostrando um
grande equívoco em relação à sua proposta de inércia. Para movimentos inerciais de Galileo, a
velocidade não pode variar (1° lei de Newton), caso contrário passa a existir uma aceleração,
como já conhecemos na expressão da cinemática apresentada no ensino médio. Na passagem
do trecho do livro de Galileo que o presente texto traz, supõem um corpo em uma superfície
esférica, e como consequência, em um movimento circular, há uma aceleração centrípeta
atuante como conhecemos nos dias atuais. Portanto, nessa superfície o movimento não poderá
ser inicial.
Novamente a passagem pela HFC, em particular na Física, nos dá ferramentas
suficientes para abordar os ganhos conceituais e as dificuldades enfrentadas pelos “grandes
gênios” e reconhecendo que grande homens estão propícios à “grandes erros”, segundo Albert
Einstein: “O único homem que está isento de erros, é aquele que não arrisca acertar”
(CARVALHO, 2005), e foi o que os colaboradores da TGU de Newton e até o próprio
Newton fizeram.
Este texto ressalta a importância, mais uma vez, da introdução da HFC como elemento
colaborador do enriquecimento conceitual dos estudantes. Essa parte do texto pode ser usada
para confrontar o pensamento antigo e arraigado, com o conhecimento prévio dos estudantes
(muitas vezes comungando com essas ideias), mostrando os problemas da época, suas
dificuldades e de onde nasce às problemáticas que levam o estudo, no caso da gravitação, no
ensino de ciências, levando no âmbito da educação em ciência um significativo ganho de
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aprendizagem na construção do conhecimento.
O texto ainda traz outras importantes discussões como os modelos astronômicos
representados por Johann Kepler (1571 – 1630) e Newton (1634 – 1727). Desde os modelos
aristotélicos, os astros se moviam em círculos ao redor da Terra, porém observações feitas por
diversos astrônomos indicaram anomalias nessas trajetórias “circulares”, como a retrogressão
dos planetas, ou seja, de tempos em tempos os planetas pareciam andar para trás na trajetória
que percorriam no céu. Além do mais, foram registrados que os planetas não percorriam arcos
iguais no céu em tempos iguais e que eles estavam mais afastados um dos outros. Este último
foi atribuído ao brilho mais ou menos intenso que cada um emita (DIAS et al, 2004).
O precursor em responder e proteger a teoria Geocêntrica, foi Claudio Ptolomeu em
seu tratado Almagesto. Ptolomeu inseriu a ideia de Epiciclos3, onde os planetas se movessem
(com velocidade constante) em círculos, cujo centro da região circular se moveria ao longo de
outro círculo (deferente), conforme a Figura 5.

Figura 5: Modelo Ptomaico. Introdução de um epiciclo no modelo ptolomaico com o objetivo de
sanar as anomalias (retrogressão) da época. T está representando a Terra, o ponto P o planeta e E o centro
do epiciclo ao longo do deferente. Fonte: http://phylosophyforlife.blogspot.com.br/2012/04/materialesastronomia-geocentrica

Com uma ideia muito mais ousada, Nicolau Copérnico desafiou a cultura e a religião
da época, colocando o Sol no centro e a Terra girando ao seu redor (ver figura 5), em contra
partida permaneceu as órbitas circulares de Ptolomeu. A importante contribuição de
Copérnico foi simplificar os movimentos planetários e explicar, de modo muito mais simples,
as anomalias, em particular, a da retrogressão, porém como todas as teorias vigentes ficavam
devendo em relação a problemas mais descritivos, ou seja, na esfera quantitativa.

3

Epiciclo: pequeno círculo formado por astros em torno de um ponto imaginário, que a partir de seu novo ponto, descreve
outro círculo
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Figura 6: Modelo Copernicano. Sistema solar segundo a concepção de Copérnico, onde o Sol toma o lugar da
Terra como centro do Universo, seguido dos planetas já conhecidos na época e ao fundo as estrelas fixas
aristotélicas. Fonte: astronomia-iniciacion.com/astronomia/sistema-heliocêntrico

O texto ainda faz uma comparação entre o sistema copernicano e o sistema de Tycho
Brahe, que construiu equipamentos bem precisos para suas observações. Em umas de suas
observações a olho nu, Tycho percebeu que após um período de seis meses um ponto estava
diametralmente oposto a outro ponto, dando a impressão que a estrela, antes fixa, se moveu no
céu, assim entrando em contradição com a teoria copernicana. A explicação para isso é o
ângulo de paralaxe e projeção que o texto traz de fácil entendimento para os estudantes.
A discussão do sistema planetário de Johann Kepler, que foi assistente de Tycho, é de
suma importância para o salto das ideias newtonianas. Kepler usou os dados de Tycho para
resolver um problema que lhe foi dado, porém Tycho não estava conseguindo concluir: A
órbita de Marte que hoje sabemos que é acentuadamente elíptica, na época gerou bastante
confusão, porém Tycho se propôs a resolver rapidamente, porém durou alguns anos para
termina-la. Kepler, por possuir melhores dados e juntamente com algumas informações
conseguidas com Tycho, conseguiu ajustar os cálculos com precisão e fazer algumas
hipóteses, o que gerou um trabalho muito desgastante e árduo, mas depois de 6 anos colheu
seus frutos que geraram a primeira lei e a segunda lei de Kepler, sendo a terceira enunciada
tempos depois. De acordo com Halliday e Resnick (2009):
a) Lei das órbitas: Todos os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol
em um dos seus focos;
b) Lei das áreas: A reta que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais no plano da
órbita do planeta em intervalos de tempos iguais;
c) Lei dos Períodos: O quadrado do período de qualquer planeta é proporcional
ao cubo do semieixo de sua órbita.
Para finalizar o tratamento dos modelos planetários o texto discute as ideias iniciais de
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Isaac Newton, sendo aprofundadas no próximo texto a ser comentado. Inicialmente o texto
começa desmistificando a ideia da “queda da maçã”, caso este comentada por muitos livros
didáticos como uma situação histórica. Essa discussão deve ser estabelecida e provada do
porquê ser falsa a partir de pesquisas realizadas por historiadores da ciência como Bernard
Cohen que afirmou que Newton não tinha conhecimentos conceituais suficientes (como massa
inercial, que entendia como quantidade sólida, força centrípeta e força em geral) para
estabelecer a gravitação universal.
Dias e Santos colocam que o “caso da maçã” foi proposto por Newton para tentar
assumir a paternidade da força inversamente proporcional ao quadrado da distância (1/r²)
contra Hooke, que foi um dos precursores a propor, pois essa expressão também pode ser
obtida como consequência da terceira lei de Kepler. Segundo Cohen, Newton não teria
condições de formular a gravitação universal antes de 1687, pois só estabeleceu sua Terceira
Lei nas últimas anotações do Principia, que segundo Garcia (2010) é um livro onde Newton
realiza uma ligação íntima entre a Matemática pura e a Física do movimento, portanto a
história da maça foi uma tentativa de antecipar os conhecimentos adquiridos para a
formulação da TGU por Newton, porém se mostrou inverídica, além do mais foi aplicando o
método de Hooke (também comentado no texto) que Newton aprendeu a lidar com trajetórias
curvas, mais um fato a favor da publicação da TGU somente depois dele ter enunciados as
três leis do movimento.
A partir da discussão da Terceira Lei de Newton, onde os corpos se atraem
mutuamente com a mesma intensidade, o texto entra em um conceito que ficará muito
impregnado na visão newtoniana, a tendência centrífuga. A tendência centrífuga, em
linguagem moderna, pode–se comparar com a aceleração centrípeta (a = v²/r), onde v é a
velocidade e r o raio da trajetória. Vale ressaltar que ela foi publicada antes de Huygens por
Newton em 1673, porém com muito menos detalhes explicativos que o proposto por Huygens,
em seu trabalho Horologium Oscillatorium (O Relógio Oscilatório), publicado em 1703.
(P.M.C. Dias et al 2004). Se substituirmos essa aceleração na segunda lei de Newton (F =
m.a) iremos obter uma equação inversamente proporcional com o quadrado do raio que separa
os corpos.
Para motivos de esclarecimentos, a tendência centrífuga da massa é seguir com
movimento linear constante, se desdobrando em duas velocidades, a instantânea e a
tangencial. A massa, ao se movimentar para projetar uma trajetória circular, precisa
constantemente “cair” em direção ao centro do círculo (trajetória), logo a força não poderá ser
centrífuga (apontada para fora), mas centrípeta (apontada para dentro, ou seja, para o centro),
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como colocaram Descartes, Huygens e Newton antes da formulação do Principia.
Não há dúvidas que Kepler e outros colaboradores deram um apoio notório para a
formulação da TGU, porém Newton critica suas leis apontando que seu sistema planetário de
modelo de sistema solar é ideal, ou seja, para que as ideias matemáticas e teóricas keplerianas
sejam válidas teríamos que considerar o Sol “sem massa” e a Terra massiva, pois após a
conclusão da terceira lei de Newton ficou claro que a força gravitacional atuante é mutua,
logo age nos dois corpos sendo que a Terra atrai o Sol e o Sol é atraído pela Terra, argumento
que não constava nas ideias de Johann Kepler.
O texto discutido foi uma ideia aplicada em um colégio 4 particular com o objetivo de
usar a História da Física como um organizador prévio. Através de um questionário aplicado
pelos autores do trabalho, foi constatado que o ganho conceitual foi satisfatório. Uma pequena
crítica ao texto é que não foi possível estabelecer as interconexões entre os argumentos dado
pela relação entre professor x estudante e estudante x estudante como em uma perspectiva
sócio interacionista, pois a abordagem era explicitamente ausubeliana, mas o que não impedia
essa posição de discussão.
Portanto, mais uma vez a HFC mostra-se muito eficiente em relação a um ganho
conceitual significativo na perspectiva ausubeliana, e a escolha deste texto ocorreu por conta
de apresentar uma linguagem simples e acessível ao ensino médio. Além do mais, a discussão
da problemática, começando com as suposições de modelos planetários oriundos em
Aristóteles até Newton, nos chamou muita atenção, pois constrói toda a situação que levou à
formulação da TGU de Newton, mostrando seus erros, acertos, colaboradores e as
dificuldades encontradas. O texto a seguir mostrará esse “meio” do caminho que Newton teve
que percorrer para poder enunciar a TGU, mostrando em quais “gigantes” teve que apoiar
para vencer certos conceitos impregnados em sua vivencia de mundo (cultura) e os “insights”
para unificar a Física celeste com a Física terrestre.

Os caminhos de Newton para a Gravitação Universal: Uma revisão do
debate historiográfico entre Cohen e Westfall5
O próximo texto retrata uma parte da tese de doutorado apresentada por Teixeira
(2010) discutindo os caminhos estabelecidos por Newton para chegar à TGU através das
visões de dois grandes historiadores da ciência e especializados em Newton: Bernard Cohen e
4

Proposta aplicada no Colégio de Aplicação da Unigranrio no Rio de Janeiro com 82 (duas turmas diferentes) estudantes da
terceira série do ensino médio.
5 Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Ciencias/Artigos/
49nweton_gravitacao.pdf.
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Richard Westfall. O texto também faz uma interessante abordagem advogando as implicações
e contribuições da HFC no ensino de ciências.
A TGU de Newton (séc. XVII – XVIII) ainda não possui o valor que merece nas salas
de aula, pois além de ser visto como um conteúdo à parte das três leis do movimento, é
trabalhada de modo superficial e muitas vezes desinteressada, tanto por partes dos professores
quanto dos estudantes. A riqueza de conceitos e os fundamentos históricos por trás dessa lei
são surpreendentes e este texto comentará sobre essa contribuição da HFC para a formulação
da gravitação newtoniana a partir da perspectiva dos dois grandes historiadores da ciência
citados: I. Bernard Cohen (1914 – 2003), com uma visão mais instrumentalista, e Richard S.
Westfall (1924 – 1996), abordando os aspectos mais realistas. Cohen e Westfall possuem
visões opostas em relação à formulação da TGU de Newton, principalmente no âmbito da
publicação dessa lei, mas concordam em alguns pontos que serão citados no decorrer da
discussão.
No século XVII, mais precisamente no ano de 1660, Newton realiza seus primeiros
estudos sobre mecânica que estavam altamente ligados à filosofia natural de Descartes,
principalmente à sua “doutrina do movimento”. No mesmo século, essas anotações e
investigações do movimento deram origem a um caderno de anotações, conhecido pelos
historiadores como Wast Book. Neste caderno encontram-se diversos estudos da mecânica
básica que conhecemos hoje, como o movimento circular, leis de movimento e colisões,
porém sob uma forte influência da filosofia natural do movimento cartesiano (GARCIA,
2010).
Newton não facilitou a vida dos historiadores, deixando ainda muitas dúvidas de como
realmente desenvolveu uma das maiores e mais firmes teorias já estabelecidas, a Gravitação
Universal, desde a mecânica até o Principia. O texto escolhido para discussão dos caminhos
percorridos por Newton para chegar à TGU passará por quatro momentos de suma
importância, porém deixamos claro que não foram os únicos, entre eles existiram ainda as
influências de fatores como a alquímica, a teologia e o éter para a construção da sua teoria. Os
momentos que discutiremos se voltarão aos quatros elementos que representam os estágios de
pensamentos de Newton, mas não menos ou mais importantes do que os outros elementos
influenciadores citados anteriormente, portanto o texto se volta somente para a análise dos
Anni Mirabili (anos maravilhosos), onde ocorreu a famosa correspondência com Hooke e a
paternidade da lei do inverso do quadrado da distância (1/r²); o tratado De Motu; o Principia;
por último os recortes envolvendo os conceitos de força em Newton.
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Por último, o texto discute possíveis contribuições desde tema na graduação de física
como elemento propiciador para uma melhor visão histórica e consequentemente conceitual,
levando assim um aumento na capacidade de argumentação sobre o tema. O texto foi aplicado
e trabalhado no ensino superior, porém nada impede de ser trabalhado no ensino médio com
as devidas adequações, caso for necessário.
Como já foi mencionado, Teixeira et al (2010) faz uma análise entre os dois
especialistas em Newton nos estágios de extrema importância de seu pensamento para a
concepção da gravitação universal (GU), começando pelos Anni Mirabili (1665, 1666).
Segundo Cohen (1983) existem duas ideias falsas que dizem respeito à TGU de Newton. A
primeira se volta ao desenvolvimento da sua teoria inteiramente durante os Anni Mirabili,
porém somente publicada nos Principia em 1687. A segunda corresponde ao desenvolvimento
da TGU por Newton a partir das Leis de Kepler, onde pode ser visto e reproduzido nos livros
didáticos de hoje.
Cohen indica vários argumentos para falsear essas hipóteses citadas anteriormente. Por
exemplo, Newton abandonou seus estudos em relação à mecânica logo após o Anni Mirabili,
não possuindo assim as ferramentas essenciais para a formação da TGU conforme apresentada
no Principia, somente retornando os estudos muito tempo depois, quando conseguiu os
conceitos necessários para a mudança de pensamento. Newton ainda considerava a dinâmica
orbital dos planetas em uma combinação e equilíbrio entre a tendência centrífuga (pensamento
cartesiano e aceito de forma incontestável na época) e uma espécie de gravidade solar (ação
do planeta devido ao sol), que mantinham os planetas em orbita através do desvio
constantemente desse planeta em sair em linha reta de sua órbita. Esse desvio somente era
possível por causa das ideias cartesianas que não admitia o espaço vazio, sendo preenchido
por uma grande quantidade de matéria que giravam em vórtices impedindo os planetas de
“ejetassem” de suas órbitas.
Outro argumento que desfavorece a ideia de que Newton deduziu a TGU a partir das
Leis de Kepler é a falta de credibilidade que estas leis tinham no meio científico nos anos
1679/1680, que coincidentemente foi o mesmo período em que Newton trocou
correspondências com Hooke. A falta de credibilidade dá-se pelo fato de que Kepler teria
extraído sua lei somente da análise da orbita de Marte, como comentado no texto anterior,
generalizando assim para as demais orbitas, o que era uma ideia intuitiva e pouco confiável,
pois sabemos que a órbita de Marte é diferente das demais, além do mais, existiam outras
teorias concorrentes com as Leis keplerianas na época, mostrando assim o falseamento da
TGU sendo concebida através de tais leis (TEIXEIRA et al, 2010).
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O texto supracitado ainda coloca um ponto bem importante para o desenvolvimento da
TGU durante os Anni Mirabili. Após uma análise profunda das leis de Kepler percebeu-se que
não há interações entre Planeta – Sol, ou mesmo entre os próprios planetas, caso contrário ao
que ocorre na TGU de Newton, onde as interações são mútuas. Vale ressaltar, que na
perspectiva kepleriana os planetas orbitam em torno de um ponto central, em Newton não
existe tal ponto fixo, possibilitando atrações entre vários planetas e o Sol. Isso comprova que
o sistema de leis de Kepler não tinha tanta credibilidade, porém fazendo aproximações em que
se considerasse as massas dos planetas desprezíveis em relação ao Sol e desprezasse as
interações mútuas entre os outros planetas pode-se comparar as leis de Kepler com a TGU de
Newton como hoje a conhecemos.
Westfall (1995), outro grande historiador, não discorda completamente de Cohen nos
anni mirabili, mas o que o incomoda é a imagem supervalorizada nesse período por um gênio
que através de um “insight” desvenda as leis da física em tão pouco tempo. Além do mais
pondera que deveríamos reconhecer os fatores que realmente são importantes e que
aconteceram nesse curto período de tempo e levaram Newton à TGU tais como a sua
dedicação exclusiva aos estudos, o isolamento social e o autodidatismo. A questão do
autodidatismo se refere à época estudantil de Newton, onde não existiam estudantes
suficientemente interessados em assuntos da ciência moderna e muito menos professores ou
tutores capazes de instruí-lo, logo são evidências que mostram sua autonomia em aprender e
estudar isoladamente do contexto social, mas não deixando de influenciá-lo.
De acordo com as ideias de Westfall contidas em Teixeira (2010) as mudanças das
concepções newtonianas acerca da TGU ocorreram a partir de 1684 na famosa visita a Halley,
onde retomou seus estudos (parados desde os anni mirabili em 1665) em mecânica após
frustrações no cálculo do “teste da lua”, em 1666. Esse “teste da lua” foi uma tentativa de
Newton encontrar uma espécie de relação entre a “ação” da Terra na Lua e a gravidade local
terrestre, mas após resultados negativos frustrou-se e abandonou sua mecânica por um período
de aproximadamente em 15 ou 20 anos a depender do historiador, voltando a assuntos de
interesses pessoais. Em uma de suas visitas a Halley, Newton enviou sua primeira versão (de
três), que após analisado mostrou a estagnação de Newton para/com a sua mecânica, ou seja, a
“folga” dada neste período sem produzir algo substancial a respeito da sua mecânica celeste,
resultou na apresentação, nessa primeira versão, de ideias bem inconsistentes com sua teoria e
sem interpretações sólidas a respeito, por exemplo, das Leis de Kepler para os corpos celestes.
Westfall coloca ainda que as revisões sobre a mecânica proporcionaram a Newton as
mudanças conceituais a respeito da TGU o que consequentemente levaria à publicação do
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Principia em 1687. Foi a partir dessas revisões que Newton começou a empregar os termos de
força centrípeta, se opondo á ideia de força centrífuga, o que acarretou em uma mudança
extrema do movimento orbital, ou seja, mostrou-se que um corpo neste movimento circular
tem a mesma dinâmica (mas não a cinemática) de um movimento retilíneo acelerado, portanto
um movimento circular (MCU) só seria possível caso tivesse uma força desviando o corpo
continuamente de sua trajetória (TEIXEIRA et al, 2010).
Na última revisão do De Motu, Newton formula cinco leis que foram reduzidas a três
leis no Principia. Neste mesmo livro ele finalmente incluiu o conceito de inércia para um
sistema de corpos girando em torno de seu centro de gravidade. Foi nesses processos de
revisões que Newton foi modelando o conceito de força inerente, se aproximando do conceito
de inércia, ou seja, deixando de ser um tipo de força que mantinha o movimento para um
conceito de força que resistia à mudança do movimento.
O texto ainda traz uma discussão dos pensamentos newtonianos contra os cartesianos.
Na discussão, Newton ao abrir mão da força inerente perde o critério de força absoluta, pois
esta última garantia o movimento absoluto dos corpos já que era intrínseca ao objeto.
Entretanto, Newton manteve esse conceito de movimento absoluto em sua mecânica com o
objetivo de reafirmar sua posição contra o relativismo cartesiano. Newton desde cedo não
concordava muito bem com as ideias cartesianas.
Com relação à massa, que para os cartesianos era algo inativo, portanto não teria como
se esforçar para resistir à mudança de estado, Newton a conceituou como uma matéria que
quando influenciada por forças externas poderia reagir a tal ação, nomeando de Vis Inertiae,
ou seja, “atividade da inatividade”. Para os cartesianos era uma teoria absurda e muitos
estudantes podem até concordar com essas concepções por serem as “mais óbvias”, porém o
texto deixa claro as posições das duas visões de pensamento, colocando como Newton rebate
esse pensamento antigo, dando suporte à nova concepção newtoniana.
Para fechar as abordagens o texto comenta muito bem a respeito dos Principia, em
uma linguagem acessível onde Newton descreve todos seus axiomas, proposições e
corolários. A proposição mais importante para nosso estudo está no livro III da proposição IV,
onde Newton aborda sua síntese Newtoniana (FREIRE et al, 2004). Nesta proposição Newton
estabelece pela primeira vez uma medição para a força centrípeta a partir de um movimento
circular uniforme, além do mais enuncia a possibilidade de extrapolação deste resultado para
os corpos celestes (TEIXEIRA et al, 2010).
Somente no Principia é que Newton realmente entendeu a atração mútua entre a Terra
e o Sol, ou seja, reconheceu que o movimento não ocorre com um centro fixo de força e sim
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móvel e que a Terra e o Sol giram em torno de um centro de gravidade comum a ambos, logo
tratando de um problema de interações de corpos (não só Terra – Sol) entre si, resultando de
um caso particular da sua terceira lei, ou seja, ação e reação que também só aparece no
Principia depois das últimas revisões feitas sobre o De Motu. Em um momento posterior
Newton coloca que esta força que age mutuamente entre a Terra e a Lua, Terra e os Planetas,
Sol e os Planetas, e Planetas – Planetas seria a mesma força que atraía os corpos na superfície
da Terra, a essa força ele dá o nome de Gravidade, sendo esta uma propriedade contida em
todos os corpos que atua em qualquer par de matérias em qualquer lugar do universo. O
próximo texto a ser discutido entrará em mais detalhes desse último passo, fazendo uma
exposição didática de como Newton apresentou a força gravitacional.
Isaac Newton ao publicar a versão final da TGU revolucionou o século XVII e
consequentemente o pensamento científico da época, levando até o final do século XIX. A
força da atração gravitacional foi matematicamente definida, ou seja, diminui em proporção
direta com o quadrado da distância entre dois corpos, e sua quantidade entre dois corpos
quaisquer é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Newton ao finalizar seu
livro III do Principia altera sua visão matemática da TGU para um plano da filosofia natural.
Antes seu padrão argumentativo acerca da gravitação mostrava que as atrações entre os
corpos era um elemento da natureza universal, a matéria. Porém, pouco antes de 1687,
Newton passa a procurar a causa dessa atração, tornando seu argumento sobre a TGU
metafísica. Em suas próprias palavras: “mas, até aqui, não pude descobrir a causa dessas
propriedades da gravidade a partir de fenômenos, e não invento hipóteses” (Newton, 1987
apud GARCIA, 2010).
A proposta de trabalhar este texto como objeto integrador da proposta didática é a
ressalva da imagem da ciência como realmente deveria ser feita, pois como sabemos
atualmente é passada de forma irreal, ou seja, os livros didáticos voltados aos resultados
prontos não mostram como a ciência evoluiu de maneira trabalhosa e lenta, cheio de
contradições e desafios como Teixeira (2010) apresenta através da perspectiva de Cohen e
Westfall. As visões desses historiadores podem ajudar nesse sentido, ou seja, desmistificar os
insights dos grandes pensadores na época que pelo dom divino da sabedoria construiriam o
conhecimento de forma absoluta e incontestável.
É de suma importância mostrar os erros gerados por esses grandes pensadores e
registrar que grandes homens estão sujeitos a grandes erros, como por exemplo, os primeiros
cálculos do “teste da lua” por Newton que o frustrou e o fez abandonar por anos a mecânica,
os conceitos errôneos em relação à força que, para Newton ainda não era externa e sim
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composta por diversos tipos de força e somente depois de muito estudo e trabalho reduziu a
força aplicada externamente ao corpo, além de dar “poder” à força e a mesma alcançar agora
também os confins do universo, sem precisar de um contato físico, ou seja, a força aplicada a
distância.
Todos esses aspectos ajudam a construir nos estudantes visões mais críticas acerca da
natureza da ciência, logo se aproximam as concepções pós-positivistas em determinados
aspectos da natureza da ciência, tais como: o conhecimento científico é coletivo, dinâmico,
subjetivo, não é uma construção linear, é cultural, conjectural, provisório entre outros
(TEIXEIRA et al, 2010).
O debate proposto pelo texto entre Cohen e Westfall mostra as relações do
desenvolvimento de Newton para/com o conceito de força, onde inicialmente a visão
newtoniana era de ideia de força inerente6 sob a influência do ímpeto, ou seja, da necessidade
de uma força interna para manter o movimento e que somente quinze/vinte anos depois (a
depender do historiador) conseguiu transformar seus conceitos, sua visão planetária,
permitindo assim concluir a sua TGU.
Como já mencionado, Newton só conseguiu formular a TGU, como vista hoje no
ensino médio, depois de passar por uma reformulação conceitual e o texto proposto deixa bem
claro e de forma bem simples, que ele precisou compreender os conceitos relacionados a
inércia, força centrípeta, gravidade solar, força centrífuga, entre outros, onde também poderá
contribuir para que o estudante possa melhorar conceitualmente suas concepções acerca da
TGU de Newton já que muitos conceitos pré estabelecidos na estrutura cognitiva dos
estudantes, por muitas vezes, comungam com o pensamento newtoniano.
A partir da leitura e discussão do texto poderá permitir aos estudantes perceber de
forma errônea que os livros didáticos de todos os níveis deduzem a TGU de Newton a partir
da terceira lei de Kepler, usando aceleração centrípeta e aproximações não muito viáveis,
resultando em equívocos que até o momento não eram contestados pelos estudantes por falta
de compreensão da lei, mas com o uso da HFC será possível melhorar essa visão de ciência
transformando um ensino propedêutico em algo mais significativo e substancial para os
indivíduos acerca da TGU de Newton, podendo se estender a toda área de ciências.

6

Força que resistia na mudança no estado do corpo, tangencial a órbita e era proporcional a massa (f = m.v).
Essa ideia é um pensamento aristotélico que ainda estava impregnado em Newton, porém só foi abandonada
nas revisões realizadas em De Motu.
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Uma Exposição didática de como Newton apresentou a força
gravitacional7
Um dos textos utilizados na proposta didática será este cujo seu conteúdo retoma os
passos finais dados por Newton e seus colaboradores como Huygens, Galileo, Kepler, Halley,
entre outros, apoiado em “ombros de gigantes”, propiciaram a finalização da construção da
sua Teoria Gravitacional Universal, contida na proposição IV do livro III dos princípios
matemáticos, o principia.
Newton abre o Principia com um conjunto de definições e axiomas onde estão escritas
suas três leis conforme conhecemos, mas sem tocar nos conceitos de força gravitacional. No
livro I, Newton se dedica ao “movimento dos corpos”, tendo uma visão mais matemática do
que conceitual da teoria física em si. Já no livro II, Newton se dedica ao movimento dos
corpos em meios resistentes, não assumindo nenhum indício de conceitos relacionados à força
gravitacional. Finalmente no livro III em “o sistema de mundo” é que Newton introduz a ideia
de força gravitacional. A introdução desses conceitos relacionados à TGU só foi apresentada
tardiamente, pois nos primeiros estudos (proposições 1, 2 e 3) Newton se dedicou
integralmente a demonstrar que a força centrípeta sobre os satélites de Júpiter, os planetas
primários e a lua é inversamente proporcional à razão dupla da distância (1/r²) (FREIRE Jr. et
al, 2004).
Antes de introduzir os conceitos relacionados à TGU, Newton apresenta um conjunto
de argumentos que advogam a favor do heliocentrismo, que na época, sofria uma forte
resistência por causa da teoria do teocentrismo vigente no período. Primeiramente, Newton
afirma que os cincos planetas primários (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno)
obedeciam as leis das áreas de Kepler, se e somente se, tomarmos a distância dos planetas ao
Sol e não de planeta à planeta. Com essa afirmação, dúvidas são geradas e questionamentos
estabelecidos, e como consequência a Terra começa a perder o lugar no “centro do universo”,
já que esses fenômenos astronômicos obedeciam tais leis.
É notória a importância da discussão deste texto na proposta didática, pois espera–se
despertar nos estudantes a curiosidade de buscar os passos finais da elaboração da TGU de
Newton apoiada nos “ombros de gigantes” mencionados, fazendo-os perceber que a HFC não
é atemporal e não é feita apenas por um único instrumento ou por um “gênio”, fatos que são
passados nos livros didáticos escolares de todos os níveis, apresentando consequência como a
reafirmação do autoritarismo de um “gênio” que faz ciência “da noite par o dia” com quase
7

Disponível em: http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol5/Num1/v5n1a09.pdf
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um passe de “mágica”, induzindo nos estudantes a ideia da ciência construída isolada da
sociedade, religião e cultura da época. Além do mais, o texto presente discute e apresenta os
caminhos percorridos e as dificuldades encontradas por vários pensadores da época e como
Newton se posicionou diante de tantos obstáculos, por exemplo, o cálculo das acelerações da
Lua e de um objeto qualquer caindo na superfície terrestre, onde ele elabora sua síntese
newtoniana. O texto ainda retrata algo muito importante, uma visão de pensamento, “insight”,
dado por Newton ao comparar as duas acelerações obtidas, tanto no cálculo da Lua em sua
órbita quanto na superfície terrestre, coletando resultados muito satisfatórios e mérito
merecido da lei que leva o seu nome até os dias atuais.
Newton, ao estudar essas acelerações, percebeu que a mesma força que acelera uma
pedra na superfície terrestre é da mesma natureza da força que mantêm a Lua em sua órbita,
concluindo assim sua síntese newtoniana. O objetivo do texto é exatamente este, fazer com
que os estudantes percebam essa relação, ou seja, a unificação da Física terrestre com a Física
celeste proposta por Newton e seus colaboradores. Além do mais, o texto proporciona uma
visão de cooperação entre vários ícones do meio científico como Kepler e Galileu para/com
Newton, pois sem suas contribuições não seria possível conhecer a TGU como a vemos hoje.
Como toda teoria passa por grandes dificuldades de aceitação, a TGU de Newton não
seria diferente, ou seja, enfrentaria um problema de natureza epistemológica. Uma das
discussões que o texto traz é essa dificuldade de aceitação de uma força que age à distância
sendo que, mergulhados em um meio científico mecanicista, não iriam aceitar tais “absurdos”.
As “manobras” feitas por Newton são retratadas para que a TGU venha a ser aceita, porém
depois de muito esforço e muita persistência. Newton como um bom geômetra euclidiano se
apoiou em “ombros de gigantes” e percebeu que o melhor caminho a seguir era do ponto de
visto matemático o que lhe permitiu explorar as propriedades da força gravitacional que agiria
de acordo com as leis que havia descoberto (GARCIA, 2010).
O trabalho desse texto é bem interessante e pode dar um ganho bem significativo ao
estudante, pois o mecanicismo vigente na época newtoniana representa uma semelhança
muito grande com a “visão de ciência” dos estudantes (que não possuem uma formação
científica), em particular, da Física. Para que o indivíduo aceite que existam forças que atuam
à distância, ou seja, não precise de contato, precisaria ressignificar seus conceitos, abrindo
possibilidades de que seus subsunçores, antes mal elaborados, se diferenciem e resultem em
uma aprendizagem significativa na perspectiva ausubeliana, promovendo assim uma mudança
conceitual a respeito da TGU de Newton. Discutiremos melhor o texto a seguir.
No primeiro passo para a TGU de Newton, o autor calcula a distância em que a luz
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viajará em sua órbita no tempo de 1 (um) minuto. O texto apresenta uma medida bem
interessante: Pés Parisienses. A princípio o estudante deverá achar estranho, mas assim como
foi uma surpresa para nós também será para o estudante, pois apresentará outras unidades de
comprimento que foram usadas na época, passando uma história mais fiel possível aos nossos
estudantes, portanto podemos afirmar que não será um obstáculo, já que o texto tem o maior
cuidado de colocar todas as transformações e equivalências dessas unidades nas mais
utilizadas e conhecidas no meio científico, como o metro.
Logo após o cálculo da distância em que a Lua cairia em um minuto o texto estabelece
uma relação entre a força em órbita e na superfície da Terra a partir de seus respectivos raios.
Como foi dito anteriormente, nas proposições 1, 2 e 3, Newton se debruçou em provar
matematicamente que se um corpo descreve um movimento circular ou elíptico e obedece as
leis de Kepler, esse corpo estará submetido a uma força centrípeta proporcional ao inverso do
quadrado da distância. A partir dessa análise ele (Newton) concluiu que quanto maior a força
maior a aceleração na superfície terrestre, logo maior a distância percorrida, assim levará um
menor tempo de percurso. Estabelecendo essas proporções é possível entender no texto, por
estudantes do ensino médio, o cálculo que relaciona a Força na superfície (Fs) e a Força na
órbita (Fo), compreendendo que a distância em que a Lua cai em direção à Terra (SL) e a
distância em que a um objeto cai próximo a superfície terrestre (ST) são as mesmas desde
quando se faça as conversões adequadas (como tempo de queda da Lua em sua órbita e o raio
da Lua em relação a Terra) que o texto de Freire Jr et al (2004) mostra explicitamente e não é
necessário demonstrar no momento.
No último momento do texto, Newton comprova que a força atuante na órbita da Lua é
da mesma natureza que fazem com que os corpos sejam “puxados” para baixo na superfície
terrestre. Um grande questionamento que os estudantes podem fazer é: Como foi calculado o
tempo para esse corpo no período regente? Para responder esse questionamento será
necessário que Newton se apoie nas ideias de Huygens e em seus trabalhos, mais
precisamente na publicação de 1673 cujo título é “Horologium Oscillatorium”.
Para medir o tempo de queda de um corpo usou-se um equipamento do tipo pêndulo
para obter medidas mais confiáveis. A justificativa foi que naquele período não existiam
aparatos mais confiáveis, precisos e simples para cronometrar o tempo de queda dos corpos
do que esses pêndulos, nem mesmos os relógios inventados por Galileo. Em 1673, Huygens
publicou uma importante obra, já mencionada, que permitiu o tratamento matemático do
problema do pendulo, e, foi neste trabalho que Newton se apoiou permitindo pela primeira
vez uma medida precisa da aceleração da gravidade (FREIRE Jr et al, 2004).
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O texto ainda afirma que os trabalhos de Huygens geraram resultados muito
interessantes, pois ele afirma que a altura que um corpo pesado atravessa, ao cair durante um
segundo, está para a metade do comprimento desse pêndulo, assim, como na razão dupla, a
circunferência do círculo está para seu diâmetro (d = Lπ²/2). A partir dessa colocação faz o
estudante perceber que se fizermos as substituições adequadas (comentadas no texto) prova-se
que a distância de queda de um objeto na superfície da Terra, em um segundo, é
aproximadamente o mesmo resultado da medida da aceleração da gravidade encontrada por
Newton para a aceleração centrípeta da lua na superfície da Terra. Com isso fica provado por
Newton que tanto a força que age na Lua (centrípeta) quanto a força que age nos corpos são
da mesma natureza.
O autor de texto ainda faz menções a outra fórmula bem conhecida: a equação para o
período do pendulo (ver figura 7). É muito comum encontrá-la demonstrada por livros
didáticos partindo do princípio da trigonometria, decompondo as forças atuantes como a força
peso e relacionando com o ângulo de oscilação, por fim comparam o movimento harmônico
simples, conseguindo assim a equação abaixo mostrada, sem ter um mínimo de contexto
histórico.
(1)

Equação 1. Período de um pêndulo. Equação matemática para um pêndulo simples com ângulos pequenos
proposto por Huygens.

Com o uso da HFC o processo se torna muito mais simples, lógico e cronológico, pois
possibilita ao estudante enxergar todos os “porquês” da equação, não precisando memorizálas (aprendizagem mecânica). Para fins de curiosidade, a equação acima é obtida através da
equação mencionada por Huygens acima (d = Lπ²/2) relacionando com o movimento
acelerado em queda livre (d = gt²/2). Para encontrar o valor da gravidade, basta substituir o
comprimento do pêndulo por 1 (um) metro e o tempo de dois segundos (tempo de oscilação
usado por Huygens).
O interessante do texto que envolve a HFC das ciências e a justificativa da escolha
dele para o trabalho da proposta didática é a reconstrução histórica realizada juntamente com
as equações que conhecemos atualmente, mostrando e demonstrando de forma lógica, simples
e temporal como Newton concluiu sua síntese, a unificação da força gravitacional terrestre
com a celeste com uma linguagem acessível e clara, mostrando ser um objeto integrador nas
aulas de ciências, em particular da Física.
A proposição IV do livro III dos “Princípios Matemáticos da Filosofia Natural”, os
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Principia, onde o texto retrata como o argumento da “queda da lua” é uma passagem histórica
de suma importância, mostra o desenvolvimento da síntese newtoniana para a gravitação
universal, ou seja, a unificação do movimento celeste e terrestre sendo causada por uma força
de mesma natureza. Após aplicar uma matemática compreensível ao ensino médio Newton
comprova, usando uma ideia simples da queda de um corpo (Lua), que a sua aceleração em
órbita, caso o movimento tangencial cessasse, seria a mesma de um corpo caindo na superfície
terrestre, concluindo que a força deveria ser da mesma natureza.
Portanto, esse texto é inteiramente aplicável na proposta servindo como objeto
facilitador da intenção pedagógica de ensino para uma melhor compreensão dos conceitos que
envolvem a TGU de Newton usando a HFC da ciência. Uma preocupação emergida neste
texto, eram as equações matemáticas e seu raciocínio lógico, porém ao conhecer o texto na
íntegra, este se mostrou com uma linguagem bastante simples sendo, sem dúvidas, viável a
introdução no ensino médio e não muito obstante um bom conteúdo de Física apresentado de
forma mais atraente, contextualizado e mais perto da realidade possível por onde Newton e
seus colaboradores emergiram a TGU.

4

3 - PROPOSTA DIDÁTICA DE ENSINO PARA A GRAVITAÇÃO
UNIVERSAL DE NEWTON
“O processo pelo qual o estudante precisa passar é
semelhante ao processo do desenvolvimento histórico
da própria ciência” (BARROS e CARVALHO, 1998)

As estratégias de ensino são baseadas em teorias psicológicas, como a Teoria
Significativa de David Ausubel que concebe a ideia que o conhecimento é construído pelo
indivíduo através de interações entre o que o indivíduo já conhece e o que lhe é oferecido
como nova informação, assim modificando os seus subsunçores tornando-os mais elaborados
e diferenciados, aptos para servir como “pontes cognitivas” para outras novas informações.
Assim na perspectiva ausubeliana:
[...] a aprendizagem significativa ocorre quando a nova
informação ancora-se em conceitos relevantes (subsunçores)
preexistentes na estrutura cognitiva, ou seja, novas ideias,
conceitos
e
proposições
podem
ser
aprendidos
significativamente (e retidos), na medida em que outras
ideias, conceitos, proposições, relevantes e inclusivos
estejam, adequadamente claros e disponíveis, na estrutura
cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, como ponto
de ancoragem às primeiras (MOREIRA, 2009, p. 8-9).

Para que haja aprendizagem significativa na visão ausubeliana é necessário todo um
desenvolvimento cognitivo dentro desse contexto educacional. Uma aprendizagem
satisfatória, por partes dos estudantes, terá como promoção atividades com textos
introdutórios (material significativo) e principalmente vários momentos de discussões em
grupos, com mediações do professor.
A introdução de instrumentos capazes de melhorar o ensino na perspectiva conceitual
no discurso dos estudantes é de extrema importância, porém deve–se também orientar de
forma correta os professores quanto à forma e quando mediar durante as argumentações dos
estudantes, pois com isso poderá ajudá-los nas concepções das ideias acerca da natureza da
ciência e da HFC, observando seus progressos.
Nesse sentido, tomemos como uma possível contribuição a presente proposta didática
no ensino da TGU cujas justificativas foram apresentadas no início deste trabalho e dispensa
novos comentários. A proposta didática visa uma intervenção na sala de aula em que
apresenta um meio mais construtivo da TGU de Newton. Nela, apresentaremos diversos
textos que irão ser lidos e discutidos em aula com o objetivo de melhorar a compreensão
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conceitual dos termos necessários e importantes para sua teoria. Para avaliação tomaremos o
recurso de mapas conceituais com objetivos de verificar a ligação entre os conceitos correntes
no progresso educacional que o levará a uma aprendizagem significativa.
O objetivo geral da proposta didática é apresentar uma estratégia de ensino da TGU de
Newton, com enfoque e orientada pela HFC como melhoria na discussão dos conceitos que
levaram à construção de uma das teorias da Física mais importantes e tão desvalorizada no
ensino de ciências em todos os níveis de escolaridade, aqui em particular, no ensino médio.
Como objetivos específicos dentro da proposta didática, temos:


Verificar a partir da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel como
a aprendizagem dos conceitos relacionados à TGU decorre com o uso da HFC;



Realizar uma discussão crítica da TGU de Newton usando a HFC através de textos
correlacionados para melhor compreensão do tema;



Propiciar nos estudantes uma melhor visão acerca da natureza da ciência, possibilitando
enxergar sua construção de forma lenta (com acertos e erros) e composta e/ou influenciada
por diversos colaboradores como Galileo, Huygens, Harley, entre outros, desmistificando
que a ciência é feita rápida, atemporal e construída exclusivamente por uma única pessoa,
além disso, ela (a ciência) está mergulhada dentro de vários fatores culturais e sociais da
época.
Teixeira (2010), apresenta uma proposta didática muito interessante para ensinar a

TGU de Newton, porém em uma perspectiva Vigotskiana, ou seja, dentro de uma visão sócio–
interacionista, onde não nos aprofundaremos nesta teoria de aprendizagem. Em sua estratégia
de ensino, Teixeira (2010), trabalha sua intervenção no ensino superior de escolaridade,
porém com adequadas adaptações essa proposta poderá ser aplicada no ensino médio.
Rodrigues, Zimmermann, e Hartimann (2012), se aproxima mais de uma abordagem
ausubeliana de aprendizagem significativa, porém não deixa expliícito.
Ambos os autores bebem de duas fontes da psicologia muito importantes, e, defendem
(e usam) a introdução da HFC como material introdutório e potencializador para uma melhor
aprendizagem dos conceitos relacionados a TGU de Newton. Teixeira (2010) aborda textos
que discutem as construções históricas que levaram Newton ao mérito de sua teoria, deixando
bem claro os aspectos relevantes para desmistificar “lendas” da ciência que proliferam entre
livros didáticos famosos que circulam na comunidade educacional. Os dois autores fizeram
intervenções em sala de aula, obtendo resultados satisfatórios, sendo o primeiro (TEIXEIRA,
2010) aplicando sua proposta no ensino superior, na disciplina de Física I na Universidade
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Federal da Bahia (UFBA) no curso noturno de Física; o segundo, Rodrigues, Zimmermann, e
Hartimann (2012), aplicou sua estratégia de ensino em uma escola da rede particular na
primeira série do ensino médio. Com base nessas propostas apresentaremos a deste trabalho.
Inicialmente planejou-se 12 aulas para a execução da intervenção didática em sala de
aula com duração de 50 minutos cada aula. O ideal seria que essas aulas fossem germinadas,
pois assim o poder de concentração e o tempo de discussão seria melhor trabalhado, fazendo
que tanto os estudantes como os professores mergulhassem cada vez mais no universo da
HFC.
Dentro da estratégia educacional de ensino da HFC foi planejada uma série de
atividades que compõem discussões de cada texto em grupos, lidos previamente antes de cada
aula, com mediações do professor quando julgar necessário. É de extrema importância que
antes de cada atividade (discussões dos textos) o professor faça o levantamento das
concepções prévias dos estudantes em relação ao conteúdo e acerca da natureza da ciência,
assim poderemos trabalhar de acordo com o que o indivíduo já conhece, logo adentrando na
abordagem ausubeliana como já foi mencionada anteriormente. Em seguida, comentaremos
como será trabalhada cada aula e no final sintetizaremos em uma tabela o trabalho a ser feito
pela estratégia de ensino da TGU de Newton.
Considerando as aulas conjuntas, as aulas 1 e 2 serão destinadas a discutir a
importância da HFC no ensino de Física, justificando seu uso como ferramenta
potencializadora de uma aprendizagem significativa na concepção ausubeliana. Ainda nessa
aula, será mostrada a importância do uso de mapas conceituais, não como avaliação padrão,
mas como instrumento de verificação de aprendizagem dos conceitos correlacionados
aprendidos, a fim de mostrar como suas concepções, organizadores prévios e subsunçores
estão alinhados na estrutura cognitiva dos sujeitos na proposta didática. Não será trabalhado
um texto específico, porém será retratado autores como Ausubel com a TAS; Martins (2006);
Mattheus (1995); Teixeira (2010); Freire Jr. (2010); Rodrigues, Zimmermann, e Hartimann
(2012), entre outros, como defensores do uso da HFC, em particular da Física, nas salas de
aula. Essa aula será feita com o recurso do audiovisual (data show) em forma de slides.
Apresentando as justificativas de uma abordagem HFC como material facilitador de
uma aprendizagem significativa ausubeliana, adentramos no material significativo: Os
satélites. As aulas 1 e 2 foram assim escolhidas em forma de slides para iniciar o assunto de
satélites da melhor maneira expositiva possível. Acreditamos que o tema “satélites” é bastante
atual e irá abranger grande parte de interesse dos estudantes, pois em um mundo socialmente
tecnológico são os satélites responsáveis por manter as conexões entre celulares, as
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transmissões de televisão, a internet, a navegação por GPS, entre várias outras aplicações
tecnológicas (RODRIGUES, ZIMMERMANN, E HARTIMANN, 2012).
Ao final da apresentação do tema “satélites”, o professor passará um curto vídeo em
forma de trailer do filme “gravidade (2013)8” para que possa despertar o interesse no filme e
este se transforme em um material potencialmente significativo. Após o vídeo o professor
pedirá para que os estudantes assistam em casa com o objetivo de discuti-lo em sala de aula e
que também anote as passagens que lhe chamem mais atenção.
Nas aulas 3 e 4, espera-se que todos tenham assistidos o filme recomendado.
Inicialmente é de suma importância analisar as concepções prévias (conhecimentos prévios)
dos estudantes para que possamos partir dessa perspectiva de conhecimento. Separando a sala
em grupos9, o professor passará um questionário (ver em Anexo 1) onde cada grupo deverá
discutir e defender suas posições. O professor deverá sempre mediar quando a discussão fugir
dos objetivos propostos. Além disso, é importante coletar todas as informações prévias
nascidas das discussões a respeito dos satélites orientadas pelo questionário.
Após a primeira metade das aulas 3 e 4, o professor deve mediar ou confrontar as
ideias dos estudantes (suas concepções prévias) com os primeiros modelos de movimento
planetário, como o de Aristóteles e posteriormente Ptolomeu, Copérnico, Kepler, Tycho,
Galileo e Newton, mostrando que mesmo os grandes pensadores da época científica tiveram
concepções e problemas semelhantes à dos sujeitos (estudantes). Como atividade para casa, o
professor deve pedir a leitura do texto “Gravitação Universal: um texto para o ensino médio”
de Souza et al (2006), a fim de discuti-lo na próxima aula a respeito dos movimentos
planetários propostos por vários ícones da ciência.
Nas aulas 5 e 6 o professor deve retomar os modelos de sistema solar, aplicando um
questionário (ver anexo 2) e dividindo em grupos novamente10. Ao responderem o
questionário uma discussão de posição deve ser estabelecida entre os integrantes do grupo e
com outros grupos. A partir dessas discussões, o professor poderá identificar os “novos”
conhecimentos prévios, porém mais elaborados e diferenciados do que estavam na primeira
aula, e com o filme, a leitura do primeiro texto e suas discussões esses subsunçores, agora
mais organizados, servirão de “pontes” cognitivas para a leitura e discussão do próximo texto.
8

O filme “Gravidade” é protagonizado pelos artistas George Clooney e Sandra Bullock em que ambos possuem uma missão
de consertar o telescópio Hubble, mas são surpreendidos por uma chuva de destroços, que os fazem serem jogados ao espaço
sideral. Sem qualquer apoio da NASA, eles precisam acham um modo de sobreviver e retornar a Terra.
9 A quantidade de grupos fica a critério do professor, no entanto na nossa proposta didática acreditamos que em uma sala com
25 estudantes o ideal seria 5 grupos de 5 integrantes.
10 O ideal seria continuar os mesmos grupos da discussão anterior, pois já comungam de uma ideia central e o relacionamento
já aparece mais estável entre os estudantes.
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Vale ressaltar, que o professor deve sempre orientá-los para que mantenha a proposta do
trabalho de modo a permitir melhores resultados possíveis.
Ainda nesse “dueto” de aulas o professor deve abrir um espaço para discutir as
influências sociais, religiosas, políticas na produção científica e alertar que mesmo Copérnico
criando o sistema heliocêntrico (o sol como centro do sistema solar) só publicou seu livro com
suas ideias e hipóteses quando estava muito perto da morte (RODRIGUES, ZIMMERMANN,
E HARTIMANN, 2012). A discussão nessa aula fará que os conceitos aprendidos se tornem
organizadores prévios para o seguinte texto, onde tratará o caminho de Newton e o “delay” de
20 anos para a publicação do “Principia”, que o levou ao mérito da solidificação da TGU.
Esse tratamento irá ser discutido no texto de Teixeira (2010) intitulado “Os caminhos de
Newton para a Gravitação Universal: um debate historiográfico entre Cohen e Westfall, na
perspectiva de dois grandes historiadores especializados em Newton, I. Bernard Cohen (1914
– 2003) e Richard S. Westfall (1924 – 2006) que através deste, travarão uma discussão de
posições das conclusões de Newton acerca da Gravitação Universal. Este texto deverá ser lido
em casa e discutido pelos grupos em sala de aula.
Nas aulas 7 e 8 o professor começa aplicando um questionário (ver anexo 3). Em
grupos, os alunos deverão responder e discutir esse questionário. A ideia central é entender os
processos científicos que levaram Newton a estabelecer a TGU, além de discutir os estágios
de pensamentos nos quatro principais momentos em que ele tratou de sua mecânica celeste: os
Anni Mirabili (1665/1666), a correspondência com Hooke (1679 – 1680), o tratado de De
Motu (1684) e o Principia (1687).
Além do confronto de ideias entre Cohen e Westfall, o texto discutirá também o
importante papel das leis de Kepler na dedução da TGU; a influência da tendência centrífuga
defendida por Descartes, as mudanças conceituais de Newton em relação à Força, a
contribuição de Hooke para/com Newton, o problema de Halley e a influência da terceira lei
de Newton na construção da sua teoria da dinâmica planetária (TEIXEIRA, 2010). Mesmo
por ser um texto destinado ao ensino superior, acreditamos que a linguagem é acessível ao
público do ensino médio e com as mediações feitas pelo professor os objetivos serão
alcançados.
Como já mencionado no capítulo anterior à leitura, discussão e mediação deste texto
poderá propiciar nos sujeitos uma visão da ciência edificada, passando por um longo período
de acontecimentos e sujeito á transformação do pensamento científico, e, com Newton, essa
transformação é em boa parte conceitual, como por exemplo, nos conceitos equivocados de
força e inércia. É bem provável que os estudantes se identifiquem com os mesmos erros
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conceituais, humanizando assim os grandes “gênios” da ciência e o conteúdo, portanto o uso
correto da HFC possibilitará alcançar uma abordagem mais próxima da aprendizagem
significativa. Com essa abordagem alcançada, pretende-se que os sujeitos (estudantes)
comecem a questionar os resultados “prontos” dos livros didáticos, não só da TGU, mas
também em todas as outras teorias da ciência, despertando assim um tipo de “espírito
investigador” em todas as áreas de conhecimento para que compreendam cada reconstrução
histórica das “equações deduzidas” encontradas em livros de todos os níveis de escolaridade.
O professor ao final da aula deve pedir aos estudantes a leitura do último material: A
experiência da “queda da lua” como atividade extraclasse.
Nas aulas 9 e 10 terá como texto central “uma exposição didática de como Newton
apresentou a Força Gravitacional11” de Olival Freire Júnior, Manoel Matos Filho e Adriano
Lucciola do Valle todos da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Espera-se que a estrutura
cognitiva dos estudantes, juntamente com seus subsunçores, agora bem diferenciados, estejam
preparados para o passo final. Nessas aulas o professor inicialmente entregará um
questionário (ver anexo D) que deverá ser respondido e discutido conforme os itens mais
importantes presentes no texto em relação ao assunto supracitado. Com isso, pretende-se que
os estudantes desenvolvam uma compreensão sobre o tema a fim de discutir com os demais
grupos, visando desenvolver seus subsunçores e identificar como estão organizados seus
conhecimentos prévios.
Ao final do questionário cada grupo terá um breve tempo para expor suas conclusões
oriundas da discussão feita em seu grupo de acordo com a leitura e o questionário proposto.
Vale ressaltar, que outros grupos podem interferir complementando ou discordando das
posições estabelecidas em cada grupo. O professor deve mediar sempre que possível para
controlar as discussões de modo que permita o melhoramento das respostas (TEIXEIRA,
2010), ou mesmo, para correções sobre informações interpretadas de forma equivocadas,
assim corrigindo quaisquer dúvidas.
A experiência mental da “queda da Lua” ou “teste da Lua” retrata o ápice do
pensamento newtoniano. É um texto voltado aos passos finais dados por Newton para a
elaboração da TGU, formalizando e concretizando a proposição IV do Livro III do Principia,
onde enunciará a síntese newtoniana. Nesta síntese, Newton supõe que a Lua esteja caindo em
direção à Terra e calcula sua aceleração centrípeta na órbita. A partir de conversões adequadas
estipula o valor dessa aceleração com a distância apenas de um raio terrestre, ou seja, como
11

Este texto foi publicado na revista física na escola, v.5, n.1 em 2004.

5

um objeto “qualquer” sendo abandonado na superfície terrestre (FREIRE et al, 2004).
Com essa conversão e admitindo uma proporcionalidade da força com o inverso do
quadrado de sua órbita (expressão extraído dos trabalhos de Huygens) ele compara as duas
acelerações obtidas e conclui que se trata da mesma aceleração por possuir resultados bem
próximos. Portanto, conclui-se que é a mesma aceleração, logo deverá ser a mesma força
atuando, a qual ele denominaria Gravidade (TEIXEIRA, 2010).
Como atividade extraclasse, o professor deve pedir para que elaborem um mapa
conceitual, conforme mostrado na primeira aula, sobre os processos que levaram Newton à
dedução da força gravitacional, levando em consideração os textos que foram trabalhados e
discutidos.
As aulas 11 e 12 possuem dois momentos distintos. Na primeira aula o professor
propõe uma discussão aberta para fazer uma síntese geral sobre o desenvolvimento da TGU a
partir de uma reconstrução histórica da ciência. Nessas discussões, também deve ser feita
observações, se houver, de argumentos equivocados que ainda persistem na estrutura
cognitiva dos estudantes. Na aula 12 todos os mapas conceituais finalizados serão
apresentados e discutidos, apontando os bônus e ônus de cada mapa elaborado por cada grupo,
fazendo assim uma avaliação final dessa atividade processual desenvolvida nas atividades
anteriores.
O que será avaliado como nota serão os mapas conceituais finais que serão entregues,
porém é importante fazer uma retomada dos acertos e erros verificando assim se a HFC foi
um material potencializador para uma aprendizagem significativa na perspectiva ausubeliana.
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Esquema da sequência didática
Aulas12

Tema da aula

Aula 1
A importância da
História e Filosofia da
Ciência no Ensino das
ciências

Aula 2

Aula 3 e 4

Aula 5 e 6

Satélites

Satélites e o
movimento planetário

Modelos do Sistema
Solar

Atividade Proposta
na classe e/ou
extraclasse

Objetivo da
proposta didática
por aula

Material utilizado
para o
desenvolvimento da
aula

Apresentação
da
proposta
didática
mostrando
a
importância da HFC
em Física e o uso de
mapas
conceituais
como instrumento de
avaliação
dos
conceitos
correlacionados nas
ciências, em particular
a TGU de Newton.

Mostrar
aos
estudantes
a
importância de uma
passagem
histórica
para/com
a
contribuição da HFC
da ciência no ensino,
em particular, de
física, pois permitirá
uma melhor visão e
discernimento crítico
a respeito de tantas
“formulas” e teorias
prontas que não nos
permite
questionar
seus resultados.

- Data show

Exposição
e
discussão do tema
“Satélites” e
sua
importância na era
tecnológica.
- Como atividade
extraclasse, assistir ao
filme “Gravidade” e
anotar
todas
as
passagens que lhe
chamar atenção

Propiciar
nos
estudantes o interesse
no tema “satélites”,
bem como descobrir o
funcionamento
da
TGU de Newton a
partir de um material
significativo que são
os estudos sobre os
satélites.

- Data show
- Vídeo do trailer do
filme proposto

Discussão
e
exposição das ideias
dos estudantes acerca
do filme assistido (em
casa) anteriormente
Introdução
e
discussão
dos
movimentos
planetários
como
soluções
de
problemas da época a
respeito dos corpos
celestes.

Analisar
as
concepções
prévias
dos
estudantes
a
respeito do filme
“Gravidade”
Apresentar
os
primeiros
modelos
planetários
do
“sistema solar”.

Questionário
1
(anexo A)
- Data show
Animações
(opcional)

- Apresentação e
debate
pelos
estudantes
(em
grupos),
orientados
por um questionário, a
partir da leitura prévia
(em casa) do texto
recomendado
pelo
professor
- Produção de um

-Identificar
os
conhecimentos
prévios a respeito da
evolução planetária.
Propiciar
aos
estudantes
uma
discussão sobre o
tema proposto
- Produzir um mapa
conceitual com base

- Texto 113
Questionário
2
(anexo
B)
para
discussão.
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As aulas são baseadas em uma duração de 50 minutos cada.
Texto de Zimmermann et al (2012): Lei da gravitação universal e os satélites: uma abordagem histórica –
temática usando multimídia.
13
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Aulas12

Aula 7 e 8

Aula 9 e 10

Aula 11 e 12

Tema da aula

Os
caminhos
de
Newton
para
a
Gravitação Universal

A experiência da
“queda da lua” de
Newton e a síntese
Newtoniana

Avaliação dos grupos
sobre a TGU de
Newton com enfoque
da HFC da ciência

Atividade Proposta
na classe e/ou
extraclasse

Objetivo da
proposta didática
por aula

Material utilizado
para o
desenvolvimento da
aula

mapa conceitual a
partir do texto lido e
discutido na atividade
extraclasse.

no texto discutido
para organização dos
conceitos.

- Discussão entre os
grupos orientados por
um
questionário
proposto
pelo
professor
após
a
leitura prévia do texto
recomendado

Analisar
os
conhecimentos
prévios, agora mais
diferenciados, sobre
os
processos
científicos
que
levaram Newton a
GU.
Construir
coletivamente
um
mapa conceitual a
partir da leitura do
texto
e
das
contribuições
conceituais
dos
demais grupos

- Texto 214
- Questionário (anexo
C) para direcionar a
discussão

Exposição
e
discussão das ideias
do texto previamente
lido e recomendado
pelo
professor
organizado
em
grupos. A discussão
também
será
orientada por um
questionário sobre o
tema proposto

Analisar
os
conhecimentos
prévios dos estudantes
fazendo uma análise
qualitativa
da
evolução
das
concepções
conceituais a respeito
da TGU;
Promover
uma
discussão coletiva a
respeito do tema para
contribuir
na
construção do mapa
conceitual final da
proposta didática.

- Texto 315
- Questionário (anexo
D) para direcionar a
discussão

- Discussão geral
entre os grupos a
respeito dos textos
lidos com mediação
do professor
Discussão
dos
mapas
conceituais
sobre
um
olhar
avaliativo
apresentando
os
pontos positivos e
negativos de cada
mapa elaborado pelos
grupos.

- Avaliar os mapas
conceituais a respeito
da TGU identificando
a ligação entre esses
seus
conceitos,
objetivando a união,
ou complementação
dos mapas individuais
(por grupo) para
formação de um mapa
conceitual padrão.

- Data Show
Exposição
dos
mapas conceituais.

14

Texto de Teixeira et al (2010a): Os caminhos de Newton para a gravitação universal: Uma revisão do debate
historiográfico entre Cohen e Westfall.
15
Texto de Freire et al (2004): Uma exposição didática de como Newton apresentou a força gravitacional.
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente proposta didática foi construída na perspectiva de melhorar as concepções
conceituais acerca da TGU de Newton, visando uma abordagem ausubeliana da aprendizagem
significativa. Ao aplicar os questionários e observar como os conceitos subsunçores
organizados estão na sua estrutura cognitiva dos alunos é de extrema importância para
podermos dá continuidade com o desenvolvimento da Aprendizagem Significativa na
perspectiva ausubeliana. Com o intuito de promover uma aprendizagem substancial é que nós
apoiamos na HFC no ensino de ciências, pois a partir de um trabalho qualificado podemos
alcançar os objetivos já supracitados.
Conforme o texto de Mattheus (1995), a discussão da HFC nas salas de aula favorece
os estudantes a desenvolverem algumas habilidades, como: diferenciar asserções e
argumentos quando pautados em dados e provas científicas e os que não são, ou seja,
diferenciar ciência de pseudociência; perceber que o desenvolvimento de uma teoria ou
pensamento científico não é atemporal, isto é, a ciência está mergulhada em todo um contexto
social, moral, cultural, espiritual e histórico da época; analisar criticamente as controvérsias
científicas da época o que proporcionaram as mudanças de pensamentos científicos, como
visto constantemente na proposta didática e nos textos selecionados/discutidos.
Com todas essas habilidades que a HFC pode propiciar nos estudantes a argumentação
também é um fator a ser melhorado quando regidos da história da ciência. Embora o trabalho
não analise quantitativamente a qualidade da argumentação, o que é um ponto negativo,
espera-se um ganho muito significativo no poder de discussão acerca da natureza da ciência.
Alguns trabalhos já apresentam uma abordagem histórica de física na melhoria da capacidade
de argumentação dos estudantes (TEIXEIRA, 2010; RODRIGUES, ZIMMERMANN, e
HARTIMANN, 2012; PMCD et al, 2004) e todos estes deram resultados muito satisfatórios.
Nesta proposta espera-se que ao apresentar aos estudantes conteúdos com abordagem
histórica que tratam da TGU de Newton, eles tenham a propriedade de expressar suas
opiniões, concordando, discordando ou até mesmo chegarem em um denominador comum. O
que queremos propor nos sujeitos é uma habilidade crítica, comunicativa e argumentativa da
ciência através da aprendizagem conceitual dos termos que regem a TGU de Newton depois
que modificarmos seus subsunçores antes frágeis e mal elaborados para uma estrutura mais
organizada e sólida, através de textos introdutórios da HFC que tratam do tema supracitado.
A teoria da Aprendizagem Significativa se mostra, teoricamente, viável para a
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construção desse trabalho, pois conforme Ausubel coloca, “é preciso ensinar a partir do que o
aprendiz já sabe” é nitidamente vista no levantamento de conceitos antes da iniciação de cada
aula, podendo termos sucesso na aplicação do trabalho de ensino proposto. É chamada
atenção, e quase uma crítica ao trabalho, no âmbito das análises das estruturas cognitivas de
cada aluno, pois em uma sala com muitos aprendizes a proposta se estenderia, podendo
prejudicar outros conteúdos que deveriam ser aprendidos ao decorrer do ano.
É de suma importância deixar claro que a presente proposta didática não pretende em
momento algum provocar a substituição do ensino comum pelo conteúdo de HFS da ciência,
mas pretende-se desenvolver uma visão mais realista e erudita da ciência, tanto para os
estudantes quanto para os profissionais e adeptos da área. Para isso, utilizaremos uma
importante área do conhecimento como uma opção de abordagem de um conteúdo específico
da física esquecido muitas vezes, nas universidades, no ensino médio e nos livros didáticos.
Além do mais, o texto monográfico é uma proposta didática de um determinado conteúdo
específico de física e não um projeto de currículo. Para implementar um projeto de currículo
em sala de aula, é necessário que novas orientações sejam tomadas para a prática e avaliação,
isto é, novos materiais didáticos e acima de tudo a inclusão de cursos de formação de HFC na
qualificação profissional dos professores da área, onde enfrentam todos os anos currículos
“entupidos”, porém “malnutridos”.
Vale ressaltar, que vivemos em um ensino onde o direcionamento para o vestibular é
mais importante que o aprendizado do conteúdo. Em algumas intervenções didáticas como o
de Teixeira (2010), verificou-se que alguns estudantes apontaram esse questionamento,
colocando se o ajudaria a passar no vestibular, já que sentiram a falta dos cálculos que o
ensino propedêutico prioriza, ou seja, na mecanização dos procedimentos. Porém, a proposta
pedagógica não é voltada para o vestibular, mas sim para o aprendizado significativo dos
conceitos que envolvem a TGU de Newton, o que poderá causar um certo “desconforto” nos
estudantes por estarem trabalhando algo diferente do que a realidade educacional está
oferecendo.
Percebeu-se nessa proposta que poderá ser muito eficiente quando partimos do que o
indivíduo já conhece, de acordo com a abordagem ausubeliana, mas não é tão eficiente
quando tentamos analisar a relação de seus argumentos, o que nos levaria a tratar de outra
teoria. Isso nos permite analisar o nosso trabalho e lançar prospecções de estudos com base na
qualidade da argumentação dos estudantes e para isso devemos beber de outra fonte do
conhecimento como a teoria sócio interacionista de Vygotsky e o modelo de argumentação de
Toulmin.
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Por fim, não se deseja que os estudantes sejam capazes de resolver um problema
histórico, ou que sejam detentores da história e filosofia da ciência, ou mesmo especialistas no
problema histórico que levou Newton a desenvolver a GU, mas objetiva-se a mostrar as
questões éticas, culturais, sociais e intelectuais que estão em jogo e que fizeram tantos
“gênios” da ciência, por muitas vezes, mudarem sua postura conceitual ou até mesmo ir de
contra os seus paradigmas dogmáticos para construção da ciência, como pode ser visto nos
dias de hoje. Espera – se que os estudantes e os profissionais da área considerem que existem
perguntas e respostas a serem feitas e analisadas na ciência, para que assim possam refletir,
sobretudo, quais evidências dão sustentação para tais respostas, como vimos presente na
proposta didática.
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Anexos
Anexo A
1. No início do filme a nave de exploração encontra-se de “ponta cabeça” acima da
Terra. Por que ela não “cai” em direção a Terra?
2. Ao ser atingido pelos destroços, um dos personagens acaba se soltando e fica girando
no espaço. Explique por que esse personagem não “cai” em direção a Terra.
3. Como medida de emergência, o jato de pouso é acionado e a nave é projetada em
direção à estação espacial chinesa. Explique o porquê da nave se mantêm em
movimento mesmo o jato não estar atuando.
4. Ao chegar na estação espacial chinesa, uma espécie de força atrai a estação em direção
a Terra. Como você explicaria esse fenômeno se não há nenhum contato da estação
com um objeto exterior?
5. De acordo com as discussões em sala de aula, o que você entendeu por satélites? Cite
Exemplos
6. De acordo com o filme “Gravidade”, como é possível um satélite artificial permanecer
ao redor da Terra, ou seja, em órbita?

Anexo B
1. De acordo com as ideias aristotélicas, o que acontece com o movimento de um objeto
após ser solto de sua mão?
2. Cite ou exemplifique um argumento que explicaria que a Terra gire em torno do Sol.
3. O que Ptolomeu fez para adequar a teoria geocêntrica em relação aos problemas
observacionais da época?
4. Depois que Ptolomeu “ter salvado” a teoria geocêntrica, quais problemas surgiram?
5. Com o surgimento de novas anomalias na teoria geocêntrica, qual teoria concorrente
surgiu para explicar esses novos problemas? Cite e justifique seu uso.
6. Elabore um mapa conceitual com os elementos mais importantes desde Aristóteles até
Newton de acordo com o texto discutido.

Anexo C
1. Explique de acordo com Anni Mirabili (anos maravilhosos) qual o pensamento
newtoniano acerca da dinâmica orbital de um planeta.
2. Discuta em grupo, durante os anni mirabili, a falta de credibilidade das Leis de Kepler
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na época, o que comprova que Newton não conseguiu desenvolver sua GU neste
período.
3. Quais foram as implicações da “correspondência com Hooke” para a formação da
Gravitação Universal de Newton?
4. De acordo com as revisões no tratado De Motu, quais os obstáculos conceituais com
respeito à Força que Newton enfrentou na composição da GU? Qual a consequência
disso para o movimento absoluto de um corpo?
5. Qual a importância da terceira lei de Newton para a composição da GU?
6. Elabore um mapa conceitual levando em consideração os estágios de pensamento
proposto por Cohen e Westfall, os caminhos percorridos por newton e os novos
conceitos que se referem a Gravitação Universal newtoniana de acordo com o texto
discutido.

Anexo D
1. Discuta com o grupo e explique qual o pensamento newtoniano usado para comparar a
aceleração da Lua em sua órbita com a aceleração de um corpo caindo na superfície
terrestre.
2. Argumente a passagem no texto em que Newton adota o sistema Heliocêntrico para a
construção da Gravitação universal.
3. Qual(ais) argumento(s) Newton usou para justificar o uso da lei do inverso do
quadrado (1/r²) na formação da trajetória da órbita na GU? Qual a força atuante no
corpo ao adotar essa lei?
4. Como toda nova teoria sofre resistências para ser adotada, qual foi o obstáculo de
maior importância sofrido no pensamento newtoniano para a implementação da força
atuante a distância entre os corpos? Discuta com o grupo qual foi a estratégia que
Newton usou para tentar salvar sua teoria.
5. De acordo com o texto lido e discutido, quais a conclusões que vocês chegaram em
relação ao pensamento newtoniano?
6. Elabore um mapa conceitual da Gravitação Universal de Newton usando todos
conceitos já aprendidos e discutidos nos outros mapas conceituais.
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